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 1. As dinâmicas territoriais que exprimem a formação de eixos de 
desenvolvimento (ou, pelo menos, de crescimento econômico) que influem diretamente 
na estruturação da cidade são algumas das características atuais do território brasileiro. 
A interpretação das dinâmicas territoriais do Estado de São Paulo (Brasil) é, 
historicamente, apoiada no paradigma das áreas mas, ultimamente, é possível falar que 
ela se realiza, principalmente, apoiada no paradigma dos eixos (ou seja, de linhas 
definidas pelos fortes eixos de circulação de pessoas, mercadorias e informações) que 
podem ser definidos como eixos de desenvolvimento, o que evidencia as novas 
configurações territoriais. No presente caso, estamos enfocando a localização industrial 
e seus possíveis desdobramentos no interior do estado balizados pelo papel das cidades 
de porte médio na rede urbana mas, também, da reestruturação dessas cidades no que 
concerne à sua malha urbana e uso do solo. Por essa introdução, define-se, como 
objetivo, a confrontação de duas maneiras de se ler as dinâmicas territoriais, ou seja, 
aquela definida pela dispersão da localização das atividades industriais por área de 
influência da cidade e, por outro lado, aquela definida pelos territórios com alta 
densidade de estabelecimentos, de tecnologia e de população. 

 
2. O encaminhamento metodológico utilizado foi pesquisar as evidências 

empíricas das mudanças e analisar a informação geográfica a partir da teoria que 
procuramos demonstrar: os eixos como base determinante das transformações e da 
reconfiguração da localização das atividades industriais. Que fique claro que não foram 
apenas as evidências empíricas que basearam a presente discussão, mas há, por trás da 
proposta, uma discussão teórica que pode ser reconhecida pelos fatores de localização 
industrial, pelas novas dinâmicas da circulação da riqueza e das pessoas no território 
paulista e pelas mudanças tanto na cidade quanto nas manifestações do urbano. 

No entanto, na confrontação das bases teóricas com as evidências empíricas, a 
informação geográfica tem, frequentemente, como referência, a sua espacialização pela 
noção de áreas (município, região administrativa, estado, país), o que dificulta a 
visualização da territorialização do desenvolvimento socioeconômico, principalmente 
no que concerne à fluidez das pessoas e das mercadorias, e à reestruturação da cidade. 
Entretanto, é possível, utilizando a observação e o trabalho de campo como fontes, 
organizar a informação geográfica levando-se em conta os territórios continentes das 
grandes densidades tecnológicas e de altas rendas, diferenciados das áreas com 
concentração de populações de menor poder aquisitivo. 

O trabalho empírico está sendo realizado pela identificação, nas imagens 
divulgadas no Google Earth, das construções de grandes áreas ao longo dos eixos das 
autopistas do Estado de São Paulo, devidamente dimensionadas e mapeadas. A 



informação geográfica foi base para o trabalho de campo que consiste em percorrer 
todas as principais autopistas do estado (considerando tanto os aspectos da rede urbana 
quanto os intraurbanos, ou seja, tanto entre as cidades como dentro das áreas urbanas), 
para observação, anotação e fotografação, atividade (que está por ser terminada) que 
servirá de base para entrevistas a atores públicos e privados que têm atuação direta na 
localização das atividades industriais. 

O primeiro passo nessa tarefa foi a obtenção e o processamento das imagens 
disponíveis no sítio do Google Earth. A técnica de coleta das imagens foi a seguinte: 
localizou-se, na tela do computador, a imagem a ser obtida para, em seguida, obter-se a 
imagem clicando na tecla print screen e, por último, colando-se a imagem no programa 
Corel Draw.  

De acordo com a quantidade de grandes superfícies existentes em cada 
município estabeleceu-se a altitude do campo de visão. Essa altitude corresponde à 
distância do observador para a superfície representada na imagem, calculada 
matematicamente pela proporção da escala cartográfica. Assim, se num município há 
muitas grandes superfícies próximas à rodovia (como é o caso de São José dos Campos, 
por exemplo) a altitude do campo de visão precisou ser maior, variando de 1,71 km a 
2,88 km. No caso de outros municípios, onde há poucas superfícies grandes próximas à 
rodovia e se só há concentração dessas superfícies próximas às margens da rodovia, a 
altitude do campo de visão pôde ser menor (como é o caso de Leme, por exemplo), cuja 
altitude foi de 1,67 km. Esta explicação das proporções da escala cartográfica é 
importante para que o leitor consiga visualizar aquilo que foi feito sobre imagens que 
permitem o manuseio em diferentes escalas. 

Isso significa que não se adotou uma altitude do campo de visão uniforme para 
todos os municípios, pois se assim ocorrese, a precisão, para alguns municípios, poderia 
ficar comprometida, principalmente naqueles em que a altitude do campo de visão é 
menor, uma vez que nesses municípios há predominância de tetos menores (que 
correspondem às superfícies observadas). 

O teto de cada grande superfície foi delimitado com a cor preta, procurando-se a 
correspondência máxima com o tamanho real dependendo, logicamente, da altitude do 
campo de visão. Em cada figura, a rodovia que constitui o eixo norteador da busca e 
elas estão identificadas com um traço de cor vermelha, da mesma forma que as 
principais vias que margeiam a rodovia e as principais ligações entre a rodovia e a 
cidade também foram identificadas. Em figuras que possuem imagens com diferentes 
altitudes do campo de visão, cada imagem foi identificada com um número localizado 
acima e à direita de cada imagem. 
 Essa fonte de informações serve como base para a execução de uma atividade 
empírica, que se refere ao trabalho de campo, quando além das observações, anotações e 
constatações, serão realizadas entrevistas com agentes públicos e privados importantes 
para se compreender as dinâmicas socioterritoriais das áreas estudadas. 

 
3. Para além da metodologia, a cidade precisa ser estudada, também, na 

perspectiva do entendimento e da explicação de suas dinâmicas internas e de suas 
relações dentro da rede urbana. A cidade se reestrutura e se reconfigura vis-à-vis as 
novas densidades das redes de comunicações e dos novos conteúdos do espaço urbano. 
Em outras palavras, a cidade é produzida, atualmente, considerando-se o papel do poder 
público em suas respostas às demandas das empresas e de sua procura por força de 
trabalho, diminuição dos custos transferindo-os para as prefeituras e o estado mas, 
principalmente, por facilidades de transporte e comunicações (neste caso, é fundamental 
a densidade da rede de comunicações via telefone e internet - v. mapa 1). Por outro 



lado, a rede urbana se reconfigura evidenciando o papel das cidades de porte médio e de 
seu papel intermediário conectando a metrópole (São Paulo) a espaços amplos (aqui 
lembrando a articulação de escalas, desde o local para os espaços da globalização) e aos 
pequenos centros que fraca especialização. 

Por um lado, a rede urbana se redefine ultrapassando os níveis hierárquicos 
definidos pelo tamanho da população; por outro, identifica-se a difusão urbana do tipo 
reticular que está associada ao movimento de concentração e desconcentração 
econômicas e espaciais que vem orientado a redefinição das estruturas e formas 
espaciais no estado, nos últimos trinta anos. A desconcentração, sobretudo da atividade 
industrial, não se realiza de forma homogênea, mas ocorre acentuando a divisão 
regional do trabalho e, ainda, as disparidades regionais. 

 
Mapa 1. Internet no Estado de São Paulo (densidade das conexões) 
 

 
 
Ampliando o enfoque dos setores para melhor caracterizar a dinâmica territorial 

proposta, o que se registra como tendência nos últimos trinta anos, é que nos setores 
industrial e comercial a oscilação caracteriza o movimento exposto no parágrafo 
anterior: é clara a tendência à desconcentração territorial das empresas, o que se 
evidencia já no período entre 1977 e 1986, e a estabilidade da participação relativa de 
São Paulo no Brasil e da aglomeração metropolitana de São Paulo no total estadual, 
entre 1996 e 2000. No século XXI essa tendência se mantém, consolidando o papel da 
metrópole como ponto de gestão principal da economia nacional e o aumento das 
contradições inerentes ao sistema capitalista de produção no interior: aumento da renda 
per capita, aumento do preço do solo decorrente dos usos mais seletivos (como 
loteamentos fechados e condomínios de empresas), sofisticação da gama de serviços e 
sua concentração em áreas específicas de compras (shopping centers), por exemplo. 
Esses aspectos “positivos” do ponto de vista da acumulação confrontam-se com o 
aumento da pobreza e o aparecimento da miséria – aparente e real (surgimento e 
incremento de focos de favelização em cidades de porte médio), o aumento do 
desemprego e os vestígios de insegurança urbana. 



Em termos de organização empresarial, no setor de serviços, há a tendência nos 
últimos dez anos, nas duas escalas da análise (local e estadual), de centralização 
territorial das maiores empresas. 

 
4. Um aspecto necessário para esta exposição é aquele que se refere ao 

comportamento espacial das empresas (enfocamos, neste ponto, principalmente as 
empresas industriais). Em primeiro lugar, é preciso salientar que o comportamento 
espacial das empresas industriais impõe e denota uma dinâmica que se diferencia tanto 
do ponto de vista territorial (localização, fluxos e chão da fábrica) quanto espacial (rede 
urbana e fluxos de informações baseadas nas novas tecnologias da informação e 
comunicação). Isso é caracterizado por: a) maior mobilidade das plantas industriais 
graças à redução dos custos de transporte, o que faz com que as empresas deixem os 
grandes centros, motivadas pelos impactos das deseconomias de aglomeração que já se 
faziam sentir em meados da década de 1990: o papel reivindicatório dos sindicatos, o 
preço do solo, os altos custos de circulação de pessoas e mercadorias, os problemas 
ambientais decorrentes de fatos sazonais como enchentes etc.; b) aumento do consumo, 
o que faz com que haja um aumento do número de empresas industriais que não se 
localizam, necessariamente, na metrópole, mas procuram fatores de localização 
específicos da terceira revolução industrial: amenidades ecológicas, facilidades e 
diminuição do tempo de circulação, novas redes de fibras óticas etc.; c) relativização do 
modelo de produção local para um consumo local, migrando-se para modelos de 
produção para mercados distantes, fazendo com que a articulação entre espaços banais e 
sofisticados se torne mais facilitada pelas novas tecnologias de informação e 
comunicação; d) diminuição de plantas industriais para se exercer, com maior 
facilidade, a flexibilização no uso de seus espaços; e) separação territorial da gestão e da 
produção, desde que necessidades infra-estruturais de circulação e comunicação estejam 
atendidas, o que permitiria a localização não metropolitana e mesmo em áreas externas 
ao tecido urbano, redefinindo-se tanto o tecido interno das aglomerações urbanas quanto 
aquilo que concerne à relação entre as cidades, que seria definido pelo papel da rede de 
fluxos entre aglomerações de diferentes portes. 

No caso específico do Estado de São Paulo, a interlocução é importante com 
Lencioni (1994) que afirmou que, no início da década de 1990, havia um indício 
importante na divisão territorial do trabalho, que se consolidava com a evidência clara e 
já territorializada, do papel dos eixos rodoviários na desconcentração industrial, 
principalmente no que concerne ao maior número de empregos gerados na indústria nas 
regiões servidas pelas rodovias em comparação com áreas não tangenciadas por essa 
infraestrutura. Isso já indica, claramente, a existência de áreas de maior densidade de 
emprego industrial, o que define uma seletividade territorial na produção e, por 
conseqüência, na localização da produção e extração da mais-valia. O processo de 
desconcentração industrial veio acompanhado do fortalecimento da centralização da 
gestão econômica de todas as atividades, principalmente aquelas capitaneadas pelos 
bancos e pelas grandes empresas multinacionais; isto é, o poder decisório, de comando e 
gerenciamento e os serviços essenciais continuam concentrados na metrópole e muitas 
empresas industriais, mesmo que localizadas no interior, mantêm sua sede na capital. 
Historicamente, em muitos casos, empresas originárias das cidades de porte médio do 
interior do estado transferiram suas sedes para São Paulo motivadas pelas vantagens da 
aglomeração (proximidade com bancos, pelas facilidades de exportação, pela sinergia 
com elementos da logística etc.). 

Sposito (1999, p. 213), para completar esse cenário, ao tratar da desconcentração 
espacial da atividade industrial no Estado de São Paulo, ressalta que tal processo não 



ocorre de forma homogênea. Um dos elementos mais fortes nesse processo são os eixos 
de desenvolvimento (que sejam apenas de crescimento, é algo para ser amplamente 
debatido), entendidos como uma configuração socioespacial, fruto da interação entre 
infra-estruturas de transporte, atividade industrial e núcleos urbanos com características 
industriais (além das mudanças que tornam mais complexas as atividades de comércio e 
serviços), são a parcela do território responsável por aglutinar grande parte das 
empresas que saíram da capital formando núcleos urbanos industriais. 

 
5. Aqui cabe uma pergunta: a articulação entre produção dispersa e gestão leva, 

necessariamente, a novas concentrações? Esse aspecto completa o que foi exposto no 
item anterior porque ele completa a dinâmica definida pela articulação dispersa da 
produção e da produção e gestão que é acompanhada por concentrações com novas 
características. Uma dessas novas características é a formação de sinergias nas ações de 
incorporação de novas tecnologias e de compra de serviços de diferentes naturezas por 
causa da articulação entre as unidades de gestão e produção de uma empresa ou um 
grupo e entre as unidades de diferentes empresas. 

Essa é uma nova tendência de concentração, ao mesmo tempo em que a 
produção, de maneira geral, desconcentra-se ou se reconcentra em outras áreas dotadas 
do aparato técnico e tecnológico necessário. 

Ao nosso ver, suas estratégias de localização se dão primordialmente pela 
incorporação de novas áreas ao tecido urbano ou pela localização nas franjas e 
periferias, notadamente em nós de circulação, muitas vezes atendendo a vários 
municípios, além das propriedades dos eixos de circulação, como a existência de 
autopistas que possibilitam rápidos deslocamentos ou de cabos de fibras óticas, que 
possibilitam rápida transmissão de informações (v. mapa 1). 

 
 6. O paradigma dos eixos tem sido, ao longo do tempo, abordado e esclarecido 
no conhecimento geográfico. Partindo da premissa já afirmada para enfatizá-la uma vez 
mais, reafirmamos que a territorialização das novas dinâmicas econômicas se faz, 
predominantemente, pelo paradigma dos eixos, diminuindo-se o “desenho” anterior do 
paradigma das áreas ou manchas de disseminação de novas tecnologias e de unidades de 
produção. 
 Pontes (1974), ao estudar a hierarquia e a especialização dos centros industriais e 
a concentração/dispersão das indústrias nos centros industriais de São Paulo, 
demonstrou que havia maior força da industrialização nos centros urbanos bem servidos 
por modernas vias de transporte e localizados mais próximos da Região Metropolitana 
de São Paulo. 
 Pouco depois, Mamigonian (1976) salientou a importância do desenvolvimento 
do transporte ferroviário e, posteriormente, da modernização das vias de transporte 
rodoviário para a conquista de novos mercados pela indústria paulista quando se trata do 
interior do estado. 
 Em 1982, Sampaio, ao mencionar as áreas de maior representatividade industrial 
no Estado de São Paulo reconhece a existência de uma orientação geral baseada sobre 
os eixos de circulação irradiados a partir da cidade de São Paulo, com a metrópole 
funcionando como um centro difusor da atividade industrial atingindo, principalmente, 
as áreas do seu entorno e melhor servidas pelas vias de circulação de qualidade. 
 A Fundação SEADE (1988) caracterizou o processo de industrialização paulista 
retratando a importância da política estadual de construção de uma ampla e moderna 
malha viária para o crescimento industrial do Estado de São Paulo, diminuindo os 
custos de transportes e as distâncias temporais. Nesse estudo, alguns fatores foram 



importantes: 1) A modernização da agricultura que propiciou condições favoráveis para 
uma estruturação agroindustrial; 2) Os investimentos estatais, principalmente federais, 
com destaque para a instalação de refinarias de petróleo em Paulínia e São José dos 
Campos, a consolidação do pólo petroquímico de Cubatão e a expansão da Companhia 
Siderúrgica Paulista (COSIPA), a instalação de plantas industriais no setor de 
eletrônica, informática e telecomunicações em Campinas, além do pró-álcool, projetos 
que estimularam a instalação de novas indústrias complementares; 3) A política estadual 
de construção de uma malha viária ampla e moderna, que diminuíram os custos de 
transportes e propiciaram novas vantagens para a localização industrial; 4) A elevação 
dos custos de aglomeração na Grande São Paulo. 

Lencioni (1994), considerando a expansão industrial da metrópole em direção ao 
interior paulista, afirmou que a desconcentração industrial ocorreria num raio de 
abrangência de até 150 km, seguindo os principais eixos rodoviários do Estado de São 
Paulo. A definição de um raio de abrangência é uma aspecto já superado na 
configuração territorial da desconcentração industrial paulista, principalmente porque 
ela não ocorre de maneira homogênea e, ao longo dos eixos, as densidades da riqueza 
produzida chegam a grandes distâncias, cabendo a áreas próximas da metrópole mas 
que estão deslocadas da forte influência dos eixos, a baixa densidade de produção, do 
comércio e do serviço e, portanto, da realização da riqueza. Para ela, a indústria 
interiorana não é uma novidade, “o novo está na importância industrial que assume o 
interior paulista e que o coloca como o segundo espaço industrial do país, superado 
apenas pela Região Metropolitana de São Paulo”. (Lencioni, 2003, p. 466). 
 Nessa mesma direção e utilizando, como referência, o paradigma das áreas, 
Negri e Pacheco (1994) explicaram a nova dimensão da indústria paulista dividindo o 
interior do estado em seis regiões industriais e mencionando a importância dos 
modernos eixos rodoviários para o desenvolvimento dessas áreas industriais. 
 Pintaudi e Carlos (1995) analisaram o fenômeno da desconcentração industrial 
salientando o fato da imensa maioria dos estabelecimentos industriais desconcentrados 
terem se fixado nas proximidades dos eixos de circulação que ligam cidades do interior 
à metrópole e ao porto de Santos. 
 Hernández (1998), nas suas considerações sobre o eixo de Irún (Espanha) a 
Aveiro (Portugal), fez sua análise considerando esse eixo como um indutor do 
desenvolvimento considerando os aspectos da gestão pública, dos investimentos e da 
concentração das atividades industriais, elaborando onze propriedades que podem 
identificar o conceito de eixo de desenvolvimento. 
 Finalmente, Sposito e Matushima (2002) foram os autores diretamente 
responsáveis pela divulgação desse paradigma no Brasil considerando a importância do 
paradigma como elemento importante para se esboçar uma explicação teórica – baseada 
na dinâmica dos fluxos e das trocas, dando a idéia de movimento, tão rotineiro em 
tempos de globalização – como capaz de explicar os mais intrincados processos 
econômicos por intermédio do estudo das redes, com as linhas de transporte e 
informação funcionando como um elo de ligação entre os vários pontos da rede. Os 
autores concluíram, também, que as cidades – principalmente as de porte médio e 
grande – que se encontram nos eixos de desenvolvimento, com destaque para aquelas 
mais próximas da capital paulista, recebem reflexos que acabam dinamizando sua 
economia. Desse modo, a dinâmica econômica da consolidação dos eixos fica mais 
clara nas cidades localizadas ao longo das principais vias de comunicação por causa da 
desconcentração dos estabelecimentos industriais no Estado de São Paulo. Como 
conseqüência, pode se afirmar que é fato a mudança de perfil do emprego em seus mais 
diferentes setores, ampliando-se, por um lado, o número de empregos informais por 



causa da crise no capitalismo brasileiro contemporâneo e, por outro, com o 
aprimoramento da especialização produtiva e a aceitação da competitividade como 
referência para o aumento da produtividade e da produção industrial. 

A maioria dos autores, como Sampaio (1982), Lencioni (1994, 2003), Pintaudi e 
Carlos (1995), considera o estágio de transferência das indústrias para o interior do 
Estado das décadas de 1970 e 1980 como um processo de desconcentração e não 
descentralização industrial, pois o que se transfere são apenas as unidades produtivas da 
metrópole para outras áreas, principalmente as mais próximas da capital e bem servidas 
por modernos meios de transporte. No entanto, o comando decisório e a gestão das 
empresas continuam concentrados na metrópole paulista, bem como as linhas de maior 
conteúdo tecnológico, ou que, por diversas razões, demandassem uma mão-de-obra de 
maior qualificação. Já a descentralização industrial demanda não apenas a transferência 
de unidades produtivas, como também o processo decisório e o comando das empresas, 
o que não vem ocorrendo de modo geral. Desta forma, adquiriu maior nitidez, nos anos 
1980, a expansão da atividade industrial pelo entorno metropolitano seguindo os 
principais eixos rodoviários, não se criando um novo centro industrial que fizesse com 
que a metrópole perdesse a sua posição de hierarquia. A complementaridade nesse 
processo foi que as cidades de porte médio do interior se modernizaram fazendo se 
consolidar uma urbanização propícia à desconcentração relativa da indústria paulistana.       

A região metropolitana de São Paulo não deixou de ser a principal área industrial 
do país, mas vem crescendo a ritmos mais lentos do que algumas regiões do interior do 
Estado e vai se especializando nas atividades do setor terciário e quaternário, isto é, 
serviços de alta tecnologia, como é comum às grandes metrópoles contemporâneas em 
todo o mundo. A diminuição no ritmo de crescimento metropolitano foi relativamente 
compensada pelo crescimento urbano-industrial de cidades e aglomerações urbanas que 
se encontram no interior do Estado. Além do aumento industrial, o interior também teve 
suas atividades terciárias desenvolvidas, principalmente nas sedes regionais de 
Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Ribeirão Preto e Santos. 

Apesar da desconcentração urbano-industrial para o interior do Estado, a Grande 
São Paulo detém a centralização do comando do grande capital privado no Brasil e sedia 
a maioria dos mais importantes complexos industriais, comerciais e, principalmente, 
financeiros, que controlam as atividades econômicas privadas no país. O que se observa, 
portanto, é a reconfiguração do papel metropolitano de São Paulo com sua maior 
integração à rede urbana paulista. 

 
7. Outro aspecto que a ser mencionado é que a desconcentração industrial (v. 

mapa 2), impulsionada pela guerra fiscal entre estados e municípios, a modernização da 
agricultura e as especializações territoriais produtivas não é um fenômeno apenas 
estadual, pois vem ocorrendo, também, no nível nacional. Segundo Santos e Silveira 
(2001), a produção industrial concentrada na Região Sudeste torna-se mais complexa, 
estendendo-se para novas áreas da Região Sul e alguns pontos das Regiões Centro-
Oeste, Nordeste e Norte. As regiões industriais já consolidadas tornam-se ainda mais 
dinâmicas e especializadas. Os Estados da Região Sul, bem como o interior do Estado 
de São Paulo, são os maiores beneficiados com a desconcentração industrial da Região 
Metropolitana de São Paulo. 
 Ao analisar a política territorial das corporações automobilísticas, Santos e 
Silveira (2004) afirmam que “as mudanças de localização de atividades industriais são 
às vezes precedidas de uma acirrada competição entre Estados e municípios pela 
instalação de novas fábricas e, mesmo pela transferência das já existentes” (p. 112). 
Para exemplificar a velocidade com que certas áreas do território brasileiro são 



valorizadas e desvalorizadas, os autores fazem referência às indústrias automobilísticas 
que até há pouco tempo buscavam os benefícios das localizações nas áreas 
metropolitanas, e hoje buscam novos territórios para se instalar. 
 
Mapa 2 
 

 
 
 
 A importância e a combinação dos fatores de localização não são idênticas para 
todos os ramos de indústria ou para todos os portes de empresas. Os complexos 
industriais tomados pelo recorte dos ramos que mais necessitam de novas tecnologias 
levam em consideração, para sua localização, além dos eixos de circulação de 
mercadorias, pessoas e informação, alguns importantes fatores explicativos: a) A força 
de trabalho. A capacidade de atrair e conservar os trabalhadores é um dos elementos 



mais importantes a se levar em conta na escolha dos novos sítios pelas empresas de alta 
tecnologia, por exemplo. A mão-de-obra divide-se em dois tipos: os executivos (pessoal 
mais qualificado, como os cientistas, engenheiros, administradores) e uma mão-de-obra 
barata para os serviços e a fabricação rotineira na empresa; b) Universidades e institutos 
de pesquisa. As zonas universitárias exercem uma atração na localização das empresas, 
pois respondem diretamente às necessidades da alta tecnologia, oferecendo uma 
disponibilidade de mão-de-obra qualificada, além da possibilidade de colaboração da 
equipe científica com a pesquisa industrial; c) O atrativo da paisagem. Mostra-se 
importante o alojamento da empresa, seu preço, qualidade e a infra-estrutura adequada 
no entorno. A grande urbanização continua sendo fator importante para atrair 
executivos, mas os inconvenientes das metrópoles podem ser reduzidos ao se situarem 
na periferia das grandes cidades; d) A infra-estrutura de transporte. O custo do 
transporte desempenha papel menor para as atividades de ponta em relação à indústria 
tradicional. No entanto, o acesso fácil e rápido para as pessoas, como as pontes aéreas, 
são trunfos importantes. Os espaços próximos das rodovias e dos aeroportos 
conheceram uma industrialização rápida; e) Os serviços e o clima político e dos 
negócios. A presença dos consultores e das fontes de informação é fundamental para o 
desenvolvimento da alta tecnologia; f) As economias de aglomeração. Muitos autores 
atribuem grande importância às economias ligadas à grande urbanização. Os novos 
espaços industriais bem sucedidos nasceram perto das metrópoles. As economias de 
aglomeração são vitais para atividades de pesquisa e desenvolvimento, e o grande 
número de empresas presentes num espaço limitado reduz, proporcionalmente, os 
custos fixos de infra-estrutura. 
 Tomando como exemplo de abordagem em escala menor, a política territorial da 
indústria de calçado de Birigüi não tem se diferenciado da política territorial da 
indústria automobilística. Os empresários das indústrias de calçado têm recebido 
propostas para transferência das unidades produtivas para o município de Três Lagoas. 
Há empresas que já desdobraram suas unidades produtivas para essa cidade e há outras 
que, em contrapartida, receberam incentivos como isenções fiscais e instalações prontas 
sem custo para a empresa no município onde estão localizadas.  
 Neste processo, tanto o Estado como o município concorrem e colaboram para 
valorizar o seu território tornando-o mais atrativo às empresas. O município de Birigüi 
ofereceu, em 1995, incentivos à implantação de empreendimentos, como isenção de 
IPTU, isenção de taxas e doação de terrenos. Essa tendência não é característica apenas 
dessa área pois, em novembro de 2005, várias indústrias de calçado, entre elas a 
Azaléia, saíram do pólo calçadista do Rio Grande do Sul e se localizaram no Nordeste 
do Brasil, em busca de isenções fiscais dadas pelo governo federal, deixando mais de 
14.000 trabalhadores desempregados na região. 
 8. Para finalizar, esboçamos algumas conclusões que são pano de fundo para se 
compreender, teoricamente, como se reconfigura a localização industrial no Estado de 
São Paulo. Em primeiro lugar, as empresas industriais buscam, historicamente, as 
melhores possibilidades de obterem a renda de situação.  
 Em termos gerais, partindo do enfoque das políticas nacionais, destacamos que 
foram importantes para as novas localizações industriais em São Paulo (que pode ter 
ocorrido no Brasil, mas não é o caso estudado neste texto) houve, claramente: a) Opção 
pelas rodovias em detrimento, principalmente, das ferrovias, o que propiciou o grande 
crescimento da indústria automobilística; b) a configuração de densas redes de 
comunicação que propiciaram maior velocidade na transmissão da informação; c) o 
crescente papel das cidades de porte médio, mostrando um desenho específico da 
estrutura urbana no Estado de São Paulo; d) o aparecimento de novas formas urbanas, 



apontando para a urbanização difusa tanto na metrópole quanto em áreas metropolitanas 
ou cidades de porte médio, estimulada, principalmente pelo capital imobiliário; e) 
mudanças nas relações cidade-campo com a incorporação da cultura rural no âmbito 
urbano. 
 Esse cenário contém, resumidamente, a concentração da riqueza, melhorias da 
qualidade de vida para parte da população e a incorporação tecnológica na indústria; no 
entanto, também é necessário constatar os aspectos contraditórios desse cenário com o 
aumento da insegurança urbana, o surgimento de espaços da exclusão social 
(motivados, inclusive, pelo desemprego estrutural) e das más condições de vida nas 
cidades (principalmente em vastos espaços da metrópole). 
 No interior de São Paulo, por outro lado, há os aspectos negativos da 
desconcentração industrial (do ponto de vista socioeconômico): a) predominância de 
empresas de grande e médio tamanhos; b) concentração maior em algumas subregiões; 
c) a falta de articulação entre os ramos industriais identificada pela não transferência de 
capitais por ramos; e d) a ineficácia das políticas municipais de atração de 
estabelecimentos industriais.    
 Finalmente, os eixos têm, como características de conformação, o que segue: 
eles são dendríticos (porque convergem diretamente para São Paulo), eles contêm a 
incorporação de parcelas da classe média (que têm mecanismos de acumular parte da 
mais-valia social) e apresentam forte fator excludência (com o aumento da insegurança 
urbana, de moradias de caráter precário, do desemprego persistente e que aumenta em 
momentos de crise econômica).  
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