
NOVAS DINÂMICAS TERRITORIAIS NO ESTADO DE SÃO PAULO:  
A RELAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA E INVESTIMENTO 

 
Adriano MOREIRA 

Bolsista Mestrado FAPESP 
FCT/UNESP – Universidade Estadual Paulista campus Presidente Prudente/SP - Brasil 

adrianogeomoreira@gmail.com 
 

Resumo 

O objetivo do trabalho é contribuir com o debate teórico acerca da relação entre indústria 
e investimentos e suas resultantes econômicas na dinâmica territorial paulista, a fim de 
compreender, a partir da leitura territorial dos processos de desconcentração industrial em 
relação aos fluxos de investimentos anunciados na indústria de transformação paulista, como a 
dinâmica econômica e urbana está redefinindo e aprofundando a divisão territorial do trabalho no 
Estado de São Paulo. 

A acumulação capitalista no Estado de São Paulo deve ser compreendida, de um lado, a 
partir das determinações do capital em geral, no plano da concorrência inter-capitalista e, de 
outro, pela análise dos capitais em particular na dimensão de suas decisões locacionais. O 
resultado mais concreto desta dinâmica econômica é o aprofundamento e redefinição da divisão 
territorial do trabalho em múltiplas escalas geográficas, ou seja, a partir destes movimentos é 
que se aprofunda e se (re)modela a divisão territorial do trabalho, que será interpretada aqui a 
partir da escala regional e da rede urbana. 

A interpretação de tais processos diz respeito à busca das resultantes espaciais 
reveladas pelas decisões de investimentos privados da indústria, considerando como principal 
fonte de dados a PIESP – “Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo”, 
disponibilizada pela Fundação SEADE. Nesse sentido, parte-se do pressuposto teórico-
metodológico de que a dinâmica econômica, revelada a partir e através dos investimentos, 
produz o território e, ao mesmo tempo, é condicionada por ele. 

A formulação teórica para lidar com essa via de mão dupla tem como base a elaboração 
de uma perspectiva de que há ligação entre os investimentos anunciados e sua materialização 
no território. Mais que uma metodologia, então, refere-se a uma perspectiva teórica que busca se 
fundamentar no materialismo histórico no sentido de trazer para a discussão as relações entre 
investimentos e indústria e suas resultantes espaciais, a partir dos dados empíricos trabalhados.  

Por fim, as questões pertinentes à relação indústria e investimentos na dinâmica 
econômica são consideradas aqui como reveladoras para se compreender como a localização 
dos investimentos está redefinindo o papel das cidades no conjunto da rede urbana e, por 
conseguinte, construindo o novo mapa da indústria no Estado de São Paulo nesse início de 
século XXI, tornando-se, assim, possível a compreensão do caráter eminentemente desigual da 
dinâmica industrial no território paulista decorrente dos processos de desconcentração industrial. 
 

Introdução e procedimentos teórico-metodológicos 

O trabalho ora proposto resulta das reflexões relativas à minha dissertação de mestrado 

intitulada “Os fluxos de investimentos na dinâmica econômica capitalista: um estudo a partir da 

indústria de transformação paulista”, que está sendo realizada no âmbito do GAsPERR (Grupo 

de Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais) da FCT/UNESP campus Presidente 

Prudente, com o apoio financeiro da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 



(FAPESP), sob a orientação do Prof. Dr. Everaldo Santos Melazzo e, desde seu início, inseriu-se 

num conjunto maior de investigações do Projeto Temático FAPESP “O novo mapa da indústria 

no início do século XXI. Diferentes paradigmas para a leitura territorial da dinâmica econômica 

no Estado de São Paulo”1. 

O objetivo mais amplo da pesquisa é contribuir com o projeto temático através do debate 

teórico acerca da relação entre indústria e investimentos e suas resultantes econômicas na 

dinâmica territorial do Estado de São Paulo, em particular a partir dos permanentes processos 

que modelam e condicionam a divisão territorial do trabalho nas escalas regional e da rede 

urbana paulista. Elemento central dessa discussão são os já analisados, por diversos autores a 

serem tratados no texto, movimentos decorrentes da desconcentração industrial da região 

metropolitana para as demais regiões/localidades do estado, que formam, consequentemente, 

um novo mapa da indústria paulista nesse início de século XXI. 

A leitura territorial dos múltiplos processos de desconcentração industrial torna possível 

compreender como a dinâmica econômica e urbana está redefinindo e aprofundando a divisão 

territorial do trabalho e, concomitantemente, tornando mais complexa a configuração dos 

diferenciados espaços regionais e da rede urbana do Estado de São Paulo. Busca-se, então, 

relacioná-los às mudanças na conformação da rede urbana e dos diferenciados espaços 

regionais decorrentes da produção de novas dinâmicas territoriais que expressam o peso e o 

papel econômico de cada cidade e condicionam as trajetórias futuras das localidades/regiões em 

que estão presentes.  

O ponto de partida para o direcionamento das reflexões e da própria redação do trabalho 

é a constatação de que, ao analisar o desenvolvimento do modo capitalista de produção sob um 

ponto de vista geográfico, observa-se que o resultado mais concreto da dinâmica capitalista é o 

aprofundamento e redefinição da divisão territorial do trabalho nas múltiplas escalas geográficas. 

Ou seja, em sua busca incessante por maiores taxas de lucro, os capitais produzem territórios de 

modo seletivo e desigual, estabelecendo assim diferenciações socioespaciais e, sobretudo, uma 

permanente reestruturação da relação entre os centros urbanos e sua região de influência, que 

                                                             
1 O referido projeto temático é coordenado pelo Prof. Dr. Eliseu Savério Sposito, conta com a participação de 
pesquisadores de distintas instituições acadêmicas – o Prof. Dr. Everaldo Santos Melazzo é um dos colaboradores 
dessa pesquisa mais abrangente – e teve como objetivo principal de estudo a compreensão da dinâmica econômica 
recente do Estado de São Paulo, considerando-se de um lado as mudanças nas funções da metrópole e, de outro, 
as novas configurações dos espaços não metropolitanos do interior na geração de riquezas relativas ao conjunto do 
estado e do país. Portanto, por buscar o entendimento sobre as transformações das atividades econômicas no 
Estado de São Paulo e suas resultantes territoriais, faz-se necessário analisá-las partindo de distintas matrizes 
teórico-metodológicas e em suas múltiplas escalas geográficas. 
 



serão interpretadas aqui considerando as articuladas interações espaciais dos distintos capitais 

industriais em suas decisões locacionais de investimento no Estado de São Paulo.  

As interações espaciais são vistas aqui como uma perspectiva do espaço em rede, cuja 

dinâmica associa-se diretamente à estruturação e articulação das redes urbanas e, portanto, 

estão intrinsecamente ligadas ao desenvolvimento desigual do capitalismo, uma vez que, ao 

transformarem os lugares e suas funções econômicas, expressam uma lógica de valorização 

diferenciada dos capitais, determinada a cada momento histórico por permanentes processos de 

(re)divisão territorial do trabalho. Nesse sentido, entendemos que a dinâmica econômica 

capitalista, revelada a partir das interações espaciais, particularmente dos fluxos de 

investimentos industriais, produz o território e, ao mesmo tempo, é condicionada por ele. 

A formulação teórica para lidar com essa via de mão dupla tem como base a elaboração 

de uma perspectiva de que há ligação entre os investimentos anunciados, principalmente dos 

empreendedores privados dada suas expectativas de rentabilidade, e sua materialização no 

território2. Ou seja, ao mesmo tempo em que a decisão de localização de um investimento 

informa sobre as condições materiais já presentes naquele território, sua materialização posterior 

indica também transformações econômicas dele decorrentes e alterações do peso relativo 

daquela região/localidade no conjunto do estado.  Mais que uma metodologia, então, refere-se a 

uma perspectiva teórica que busca se fundamentar no materialismo histórico no sentido de trazer 

para a discussão as relações entre investimentos e indústria e suas resultantes espaciais no 

contexto da desconcentração industrial paulista, a partir dos dados empíricos trabalhados.  

Uma leitura possível dos movimentos decorrentes da desconcentração industrial refere-

se à busca das resultantes espaciais reveladas pelas decisões de investimentos privados da 

indústria, sejam eles nacionais, estrangeiros ou associados, sejam ainda para a implantação de 

novas unidades produtivas, para ampliação/modernização das já existentes ou ainda 

investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos/processos. Trata-se, então, 

partindo da PIESP – “Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo” –, de 

problematizar e analisar os parâmetros e critérios que comandam as decisões empresariais ao 

direcionarem seus capitais para uma região/localidade em detrimento de outras, considerando 

                                                             
2 Cabe lembrar aqui que existem diversas interpretações conceituais de território (política, econômica, cultural etc.), 
entretanto para o nosso trabalho, tratamos do território numa perspectiva econômica, a partir das contribuições de 
Haesbaert (2006), em que o território é visto como a localização num espaço físico, concreto e as atividades nele 
desenvolvidas dependem de sua localização e dos recursos ali existentes, que o diferenciam dos outros. Reafirma-
se então que não se trata de um território dado, mas de um território produzido, sendo que tal produção (entendida a 
partir e através da materialização do anúncio de investimento), em sua vertente eminentemente econômica, traduz 
espacialmente o conjunto de decisões passadas, tomadas pelos agentes econômicos que chegam ao presente 
como fortes elementos condicionantes de trajetórias futuras. 



que, ao efetivarem-se tais investimentos, engendram transformações econômicas e alteram o 

peso relativo daquele território no conjunto do Estado de São Paulo. 

A Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo – PIESP é o resultado 

da coleta de anúncios de investimentos veiculados na mídia impressa e eletrônica, sendo 

realizada pela Fundação SEADE e disponibilizada através de sítio eletrônico3. Consideramos os 

anúncios de investimentos industriais uma relevante fonte de dados e informações que permitem 

a interpretação das transformações industriais estudadas por inúmeros autores que se debruçam 

sobre a questão da distribuição territorial das atividades econômicas no Estado de São Paulo, 

posto que a maior parte dos trabalhos sobre a temática parte de dados de estoque (tais como 

número de estabelecimentos, volume de pessoal ocupado, PIB setorial, regional ou local etc.). 

Por um lado, no nosso entendimento e de acordo com a literatura da área que será debatida ao 

longo deste relatório, tais dados de estoques são resultantes de decisões de investir tomadas no 

passado, que por sua vez, chegam até o presente e, ao mesmo tempo, são fortes 

condicionantes a serem consideradas na análise das trajetórias futuras dos diferentes ramos 

econômicos, em suas distintas e articuladas localizações. Por outro lado, o conhecimento por 

nós acumulado até o momento, parte da perspectiva dos fluxos representados pelos 

investimentos anunciados que, por sua vez, nos remetem às intenções de produção por parte 

dos diferentes capitais industriais4. Portanto, por utilizar como ferramenta de pesquisa uma base 

de dados ainda não devidamente explorada em tais estudos, a presente pesquisa pretende, 

também, contribuir com indicações metodológicas e de procedimentos de investigação para os 

estudos que tenham como objeto acompanhar e desvendar as transformações industriais e sua 

inserção no território paulista. 

O conjunto dos dados disponibilizados pela PIESP foram organizados e analisados 

buscando sempre construir indicadores que permitam sua leitura a partir da dinâmica da 

produção dos territórios econômicos, tomando como primeira referência duas escalas 

geográficas sobre o destino dos investimentos: as Regiões5 e os Municípios paulistas; a seguir 

                                                             
3 <http://www.seade.gov.br> 
4 Por se tratar de intenções de investir, faz-se necessário que sua análise considere, antes de mais anda, que suas 
resultantes na produção de uma dinâmica territorial sejam interpretadas de modo prospectivo. Nesse sentido, a 
mediação teórica necessária para sua correta interpretação deve tratar de analisá-los não a partir de rebatimentos 
diretos e imediatos sobre as diferentes localidades de destino, haja visto o período de maturação dos investimentos 
(que pode ser de curto, médio ou longo prazo), mas sim considerando as transformações econômicas engendradas 
pela antecipação espacial dos capitais que revelarem intenções de investir, uma vez que, ao anunciarem 
investimentos, alteram as características socioeconômicas das localidades onde serão instalados estes pólos 
consumidores de produtos e serviços e geradores de mercado de trabalho, o que atrai ainda nas prox imidades 
outras indústrias secundárias.  
 
5 A análise regional aqui se refere à divisão regional do Estado de São Paulo, de cunho estritamente político-
administrativo, em três regiões metropolitanas (São Paulo, Campinas e Baixada Santista) e outras doze regiões 



associa-os à origem do capital (que pode ser nacional, estrangeira ou associada) e ao tipo de 

investimento (implantação, ampliação/modernização ou Pesquisa&Desenvolvimento).  

As questões pertinentes à relação indústria e investimentos na dinâmica econômica são 

consideradas aqui como reveladoras para se compreender como a localização dos investimentos 

industriais está produzindo novas dinâmicas territoriais no Estado de São Paulo, que têm 

aprofundado a divisão territorial do trabalho e redefinindo o peso e o papel das cidades em sua 

influência regional e no conjunto da rede urbana e, por conseguinte, constroem o novo mapa da 

indústria paulista nesse início de século XXI. É partindo desses pressupostos teórico-

metodológicos que consideramos o presente trabalho uma contribuição importante para o 

entendimento do caráter eminentemente desigual da dinâmica industrial no território paulista 

decorrente dos processos da desconcentração industrial, inserida no contexto maior da chamada 

acumulação capitalista. 

 

Uma perspectiva geográfica do desenvolvimento capitalista no Estado de São Paulo 

O esforço intelectual no direcionamento das idéias aqui elaboradas parte, primeiramente, 

da afirmação de que o desenvolvimento do capitalismo, assim como a reprodução da sociedade, 

necessariamente se realiza através da (re)produção do espaço, sendo que esse espaço não é 

dado naturalmente, pelo contrário, é um produto histórico e social, o resultado concreto das 

relações sociais determinadas historicamente.  

Segundo Carlos (2007), a sociedade ao produzir sua existência, reproduz o espaço, quer 

dizer, o espaço é condição, meio e produto dos múltiplos processos sociais e históricos, 

resultando então em um espaço diferenciado e desigual, que, em si mesmo, realimenta os 

processos de diferenciação socioespacial. Essas diferenciações socioespaciais “constituem 

simultaneamente reflexo, meio e condição para o funcionamento e reprodução do sistema 

capitalista” (Corrêa, 2007, p.63), ou como aponta Smith (1988), o desenvolvimento desigual se 

caracteriza como a essência da contradição inerente ao modo capitalista de produção. Já para 

Brandão (2007), estamos frente a processos permanentes de homogeneização, integração, 

hierarquização e hegemonização do capital que criam e recriam territórios em diferentes 

momentos históricos e sob diferentes divisões territoriais do trabalho. 

Nesse sentido, estamos de acordo com os inúmeros autores que se debruçam na 

elaboração, numa perspectiva marxista, da ideia de desenvolvimento geograficamente desigual 

                                                                                                                                                                                   
administrativas (São José dos Campos, Sorocaba, Central, Araçatuba, Bauru, São José do Rio Preto, Ribeirão 
Preto, Marília, Presidente Prudente, Franca, Barretos e Registro). 
 



como centro explicativo das diferenciações socioespaciais, traduzido em processos que se 

materializam territorialmente de modo distinto, resultando numa produção diferenciada do 

espaço em contextos multiescalares. 

O panorama atual do regime de acumulação capitalista, orientado agora por lógicas de 

acumulação não apenas produtiva mas sobretudo financeirizada, se apresenta, cada vez com 

maior clareza, através de uma competitiva e conflituosa disputa entre os capitais por todas as 

frações de território que o mercado pode alcançar. Essa necessidade dos agentes econômicos 

de crescer e se expandir continuamente, na busca por maiores mercados e territórios e, por 

natureza, maiores taxas de lucro, deve ser compreendida, de um lado, a partir das 

determinações mais amplas do capital em geral, no plano da concorrência inter-capitalista e, de 

outro, pela análise dos capitais em particular na dimensão de suas decisões locacionais de 

investimentos. O resultado mais concreto desta dinâmica capitalista é o aprofundamento e 

redefinição da divisão territorial do trabalho em múltiplas escalas geográficas.  

Sob o nosso ponto de vista geográfico, a dinâmica econômica é aqui entendida partindo 

da leitura territorial dos processos e práticas espaciais6 de distintos agentes econômicos e 

políticos que, em suas tomadas de decisões, produzem territórios de modo seletivo e 

diferenciado, por meio de articuladas interações espaciais. O aprofundamento da divisão 

territorial do trabalho que se observa como resultado desta dinâmica econômica, por sua vez, 

amplia a interdependência dos capitais, o que obriga a concretização, de um lado, de relações 

de concorrência (verticais) e, de outro, relações de cooperação (horizontais).  

Essas distintas e articuladas relações capitalistas sob a égide da globalização, 

orientadas por políticas de cunho neoliberal e por profundas transformações produtivas, 

financeiras, organizacionais e tecnológicas, expressam as múltiplas e complexas interações 

espaciais entre os agentes econômicos e entre as escalas geográficas7. A partir da interpretação 

da dinâmica das interações espaciais (especificamente para o nosso trabalho, entendidas em 

particular como os fluxos dos anúncios de investimentos industriais no território paulista) não é 

                                                             
6 Baseamo-nos em particular na contribuição de Corrêa (2007, p. 68) para definir como os conceitos de processos e 
práticas espaciais são apreendidos aqui nesse trabalho. Os processos espaciais (por exemplo, a concentração e a 
centralização) constituem um conjunto de forças atuando ao longo do tempo, postos em ação pelos diversos 
agentes sociais da produção do espaço, viabilizando localização, relocalizações e permanências de atividades e 
população sobre o espaço. Por sua vez, as práticas espaciais (por exemplo, antecipação e seletividade espacial) 
constituem ações individuais espacialmente localizadas, engendradas por agentes sociais concretos, visando a 
objetivar seus objetivos específicos.  
7 As interações espaciais constituem um amplo e complexo conjunto de deslocamentos de pessoas, mercadorias, 
capital e informação sobre o espaço geográfico. Podem apresentar maior ou menor intensidade, variar segundo a 
freqüência de ocorrência e, conforme a distância e direção, caracterizar-se por diversos propósitos e se realizar 
através de diversos meios e velocidades (Corrêa, 2006b, p.279). 
 



possível apreender a totalidade da realidade espacial e da reprodução social, porém representa 

uma dimensão importante para se compreender o caráter diferenciado do espaço, uma vez que 

possibilita a leitura da distribuição desigual dos processos produtivos que se localiza em 

seletivos centros urbanos em detrimento de outros.  

A complexa dinâmica das interações espaciais, portanto, está intrinsecamente ligada à 

reprodução desigual da sociedade e do modo capitalista de produção, em que processos e 

lógicas se estruturam e se articulam de modo diferenciado nas diversas escalas geográficas. 

Nesse sentido, as interações espaciais devem ser interpretadas como parte integrante tanto da 

existência e reprodução social, refletindo as desigualdades locais/regionais em relação às 

necessidades historicamente identificadas, como do processo de transformação social, em que 

algumas localidades são favorecidas em detrimento de outras, o que amplia as diferenciações 

socioespaciais já existentes (Corrêa, 2006b). 

O que se expressa nesse contexto contemporâneo é uma lógica de valorização 

diferenciada dos capitais, determinada a cada momento histórico por processos de (re)divisão 

territorial do trabalho visando, de modo concreto, homogeneizar os territórios, não no sentido que 

ocorra uma igualação dos lugares, o que os tornaria indiferenciados, mas no sentido de sua 

incorporação a novos padrões e patamares da acumulação capitalista. Dessa maneira, dada as 

condições histórico-concretas produzidas no passado (isto é, em momentos anteriores de outras 

divisões territoriais do trabalho), os agentes econômicos e políticos impõem padrões e regras 

que destroem os que não se adaptam pela via da concorrência, cria laços de 

complementariedades, fluxos e mobilidade entre novos e antigos investimentos ou possibilita 

ainda a especialização funcional de lugares que passam a atrair novos investimentos. 

As interações espaciais são vistas aqui como uma perspectiva do espaço em rede e 

expressam a articulação entre o movimento da sociedade e a produção do espaço, sobretudo da 

rede urbana. É inerente a relação entre os movimentos das interações espaciais e a estruturação 

e articulação das redes urbanas, uma vez que as interações espaciais estruturam as redes 

urbanas que condicionam o volume, a densidade e a natureza dos fluxos e, por outro lado, 

somente nelas ganham forma e sentido para realizar a articulação das relações sociais entre os 

diversos agentes e entre as múltiplas escalas. A rede urbana, por sua vez, composta por um 

conjunto de centros urbanos funcionalmente articulados entre si (Corrêa, 2006a), é resultado da 

dinâmica de complexas interações espaciais.  

A estruturação e articulação da rede urbana, realizada via complexas interações 

espaciais, torna o espaço geográfico, concomitantemente, seletivo, desigual e diferenciado na 

medida em que, por meio dela, fluem as decisões de investimentos e as demais ações dos 



agentes econômicos, criando e transformando os centros urbanos, bem como as atividades 

econômicas neles presentes. Como produto das decisões seletivas de localização dos 

investimentos realizadas pelos agentes econômicos, sobretudo as grandes corporações 

multifuncionais e multilocalizadas, a rede urbana estabelece diferenciações socioespaciais entre 

os centros urbanos que, por sua vez, condicionam novas ações e intenções de investir. Na 

nossa perspectiva, então, a configuração desigual da rede urbana traduz a espacialização do 

conjunto de seletivas decisões de localização de investimentos tomadas no passado pelos 

agentes econômicos que chegam ao presente como fortes elementos condicionantes de 

trajetórias futuras. 

As diferenciações socioespaciais geradas pelas relações e interações espaciais entre as 

diversas frações de capitais em contextos multiescalares, na rede urbana manifestam-se, de 

acordo com Corrêa (2007, p.64), em termos de tamanho de cidades e, o que nos interessa em 

particular, por intermédio da diferenciação funcional dos centros urbanos, revelando assim sua 

dimensão qualitativa expressa nos papéis econômicos e urbanos, ou seja, “lugares centrais 

hierarquizados e centros especializados, ou uma combinação de ambos, descrevem a 

diferenciação socioespacial na escala da rede urbana”8.  

Todo esse complexo panorama da recente dinâmica econômica capitalista, marcado por 

sinergias e conflitos nas relações hierárquicas e interescalares dos diversos capitais em sua 

busca incessante por maiores taxas de lucro, seja na esfera produtiva, seja na financeira, é 

compreendido em relação à dinâmica das interações espaciais, particularmente dos fluxos de 

investimentos industriais. Partindo dessa leitura territorial, então, é que se baseia a nossa 

interpretação de uma dimensão do desenvolvimento desigual do capitalismo que expressa uma 

lógica de valorização diferenciada dos capitais, determinada a cada momento histórico por 

permanentes processos de (re)divisão territorial do trabalho que tornam mais complexa a 

configuração da rede urbana e dos diferenciados espaços regionais do Estado de São Paulo. 

O atual estágio do desenvolvimento capitalista no Estado de São Paulo estabelece 

movimentos, tanto da população quanto da economia, na busca de melhores condições para sua 

reprodução. Particularmente investiga-se aqui, articulando às lógicas gerais de acumulação no 
                                                             
8 Considerando as contribuições de Sposito (2004, 2011), essas diferenciadas interações/relações de concorrência 
e cooperação entre os agentes, além da redefinição dos papéis econômicos dos centros urbanos no âmbito das 
redes e dos sistemas urbanos, resultam numa sobreposição e/ou coexistência de mais de uma lógica de 
estruturação das redes urbanas.  Apoiando-se em Camagni (1993, apud Sposito, 2004, p.191) verifica-se que as 
lógicas espaciais correspondem a redes “hierarquizadas verticalmente”, “de complementaridade” e “de sinergia e de 
inovação”, por sua vez, Roncayolo (1990 apud Sposito, 2004, p.191) aponta que a “divisão funcional do espaço não 
se dá exclusivamente por princípios hierárquicos, mas combina especialização, complementaridade e concorrência”.  
Em outro texto, a mesma autora ressalta que as redes “não se estruturam apenas hierarquicamente, mas resultam 
de múltiplos fluxos, estabelecidos horizontalmente e transversalmente” (Sposito, 2011, p.131).  
 



plano da concorrência intercapitalista com a análise das escolhas locacionais dos capitais 

concretos em particular, como a consolidação dos processos de desconcentração da indústria da 

região metropolitana de São Paulo, e a conseqüente formação de um novo mapa da indústria 

paulista no início do século XXI, vem alterando paulatinamente as dinâmicas econômicas e 

urbanas do Estado de São Paulo (e do Brasil) ao redefinir a divisão territorial do trabalho e 

condicionar a configuração dos espaços regionais e da rede urbana paulista. 

Centro historicamente construído do capitalismo brasileiro, o Estado de São Paulo tem a 

estrutura industrial e urbana mais diversificada, a mais complexa rede urbana, bem como o 

maior peso e participação na produção industrial do país, em particular concentrada na região 

metropolitana que reúne os segmentos mais dinâmicos da indústria brasileira, os quais se 

encadeam com toda a rede urbana e a estrutura industrial do estado e das demais regiões 

brasileiras. A evidente concentração econômica e espacial, sobretudo na capital, oriunda das 

condições de acumulação atreladas à economia cafeeira9, reflete um acelerado crescimento 

industrial e urbano na medida em que, para se ter uma ideia, no ano de 1970 mais da metade do 

Valor de Transformação Industrial – VTI do país localizava-se no Estado de São Paulo10, com 

destaque à RMSP que representou quase 75% do VTI estadual nesse ano (Negri, 1996).  

Por outro lado, aspecto negativo dessa expressiva concentração industrial (e 

demográfica11) foi o intenso “caos urbano” observado sobretudo na capital, posto que se 

intensificou o crescimento e a urbanização desordenada da região metropolitana e, como 

conseqüência, gerou o que os economistas denominam de “deseconomias de aglomeração”, em 

que tanto a população sofreu com os maiores custos de transportes coletivos, de terrenos, de 

serviços, violência, poluição etc., quanto as empresas tiveram de passar a lidar com maiores 

dispêndios de tempo com transporte devido aos congestionamentos, queda da qualidade de vida 

acarretando redução da produtividade do trabalho, aumento da organização e do poder sindical 

da classe trabalhadora etc. 

                                                             
9 A gênese da industrialização de São Paulo se dá no início do século XX, como apontam alguns autores dentre eles 
Negri (1996) e Sposito (2004), em função da acumulação de capitais oriundos da economia cafeeira, cujas elevadas 
taxas de lucros possibilitaram transferência de recursos para a indústria, aplicados na ampliação do mercado de 
trabalho, via imigração, e, sobretudo, no equacionamento de problemas de infraestrutura fundamentais ao 
funcionamento de unidades produtivas e ao transporte de mercadorias e matérias-prima, com investimentos em 
ferrovias, portos, comunicação, urbanização etc. Dessa forma, o excedente da economia cafeeira viabilizou as 
primeiras condições materiais fundamentais ao funcionamento e reprodução do modo capitalista de produção e à 
consolidação da rede urbana no território paulista e, também, do país. 
10 Segundo Negri (1996), o Estado de São Paulo detinha 15,9% do VTI nacional em 1907, passando para 37,5% em 
1929, 52,2% em 1955 e, por fim, em 1970 atinge 58,2% - o mais elevado índice de concentração da indústria 
brasileira registrado no século XX. 
11 A RMSP passou de 2,7 milhões de habitantes em 1950, para 4,8 milhões em 1960 e, por fim, chegando a 8,1 
milhões em 1970, dos quais 5,9 milhões encontravam-se na capital. O processo de urbanização foi tão intenso que 
atingiu a taxa de 96,8% em 1970 (Negri, 1996, p.119). 



 Seja em decorrência de tais mudanças urbanas e econômicas, principalmente na região 

metropolitana, seja pela possibilidade de implantação e funcionamento das atividades industriais 

em seletivas regiões/localidades do interior paulista, nos anos 1970 o Governo passa a realizar 

inúmeros programas e políticas de desconcentração industrial em âmbito federal, estadual e 

municipal, resultando na transferência de uma série de unidades produtivas para outros 

territórios do estado e da nação12. Porém, faz-se necessário aqui reforçar nossa perspectiva de 

que a desconcentração espacial da atividade produtiva não se configura apenas como o 

movimento de saída das empresas da RMSP em direção aos outros níveis hierárquicos da rede 

urbana paulista, posto que, concomitante a esses processos de deslocalização da base 

produtiva, assiste-se a outros dois movimentos de natureza distinta e articulada.  

O primeiro é relativo à emergência e consolidação de novos arranjos de produção 

industrial, destacando capitais locais na participação da produção estadual nos anos recentes, 

ou seja, paulatinamente as bases locais (que não foram transferidas da metrópole, sendo 

originárias do próprio interior, seja em virtude das condições de acumulação decorrentes do 

complexo cafeeiro, seja em momentos pontuais de outras divisões territoriais do trabalho, seja 

ainda pela própria dinâmica recente de crescimento econômico) vêm se ampliando e, dessa 

forma, configurando uma posição de destaque no mercado capitalista nas múltiplas escalas13.  

Por sua vez, também em virtude da concentração de atividades terciárias, o segundo 

movimento diz respeito a uma (re)concentração na RMSP de ramos tecnologicamente mais 

complexos, portanto, estamos de acordo com Selingardi-Sampaio (2009) ao apontar, partindo da 

análise locacional desses ramos mais automatizados, inovativos e com menor demanda de 

quadros, que estaria se desenhando uma nova etapa industrial, condizente com os recursos e 

atributos da metrópole, marcada por especializações e upgradings de natureza tecnológica e 

relativamente descolada das deseconomias de aglomeração. 

É fato que acontece múltiplos processos de desconcentração territorial da indústria no 

Estado de São Paulo, porém não podemos falar que também há um processo de 

                                                             
12 De modo geral, essas políticas baseavam-se em normas mais rígidas na autorização da localização industrial 
metropolitana (decorrentes da degradação do meio ambiente), incentivos fiscais, implantação e recuperação das 
malhas viárias, principalmente as vias de ligação aos principais centros urbanos. Para se ter uma idéia dos impactos 
dessas políticas, em relação ao VTI nacional o estado reduz sua participação de 58,2% em 1970 para 49,2% em 
1990, por sua vez, a participação da RMSP no VTI estadual declina de quase 75% para cerca de 57% no período 
entre 1970 e 1985. Portanto, em âmbito nacional, um dos resultados mais evidentes foi o aumento da participação 
do interior paulista no VTI nacional, que entre 1975 e 1985 passou de quase 15% para mais de 22%, se 
configurando, dessa maneira, como o segundo maior parque industrial do país, atrás apenas da RMSP.  
13 Exemplo bem ilustrativo está presente em trabalho anterior (Moreira, 2010), em que investigamos o ramo de 
alimentos e bebidas em particular no interior paulista, e constatamos que o município de Marília concentra uma série 
de empresas de origem/capital local (Bel, Dori, Marilan, Yoki etc.), as quais empreendem relevantes investimentos e 
competem diretamente com multinacionais (também instaladas no município como a Nestlé) na disputa por 
mercados locais, regionais, nacionais e até internacionais. 



descentralização. Segundo Lencioni (2003), numa visão economicista a idéia de 

descentralização, tanto da indústria como da região metropolitana, é um equívoco, pois supõe a 

existência de pelo menos dois centros: o primeiro relativo ao que perdeu posição de centro e, o 

segundo, ao que ganhou essa posição. O que aconteceu, na realidade, foi um espraiamento da 

atividade industrial que fez com que a RMSP diminuísse seu número de indústrias, entretanto 

não perdeu sua posição na hierarquia, sendo ainda o principal centro industrial não só do estado, 

mas também do país. Além disso, as recentes transformações da economia fazem com que o 

capital industrial se centralize cada vez mais na metrópole paulista.  

É nesse cenário de desconcentração (e não de descentralização) da indústria paulista, 

então, que se analisa os processos em curso de (re)divisão territorial do trabalho industrial entre 

as áreas metropolitanas e as demais, que aprofundam e ampliam as diferenciações 

socioespaciais já existentes, visto que na metrópole paulista, cada vez mais, se concentram 

atividades ligadas ao terciário superior, particularmente as de gestão, enquanto os demais níveis 

hierárquicos da rede urbana do estado absorvem a produção do valor. Os movimentos 

decorrentes da desconcentração industrial, portanto, revelam um conjunto de distintos e 

articulados processos de acumulação capitalista no território paulista, nesse sentido, 

concordamos com Sposito (2004, p.223) ao afirmar que estamos concomitantemente frente a 

permanentes processos de concentração, desconcentração e reconcentração espacial dos 

capitais fixos no conjunto do Estado de São Paulo, e de centralização, na metrópole paulista, dos 

capitais produtivos e financeiros. 

Assim, tomando agora como referência os estudos realizados por diversos autores sobre 

a distribuição territorial das atividades econômicas, é possível aferir a relativa diminuição da 

participação da indústria de transformação de São Paulo decorrente dos processos de 

desconcentração, tanto no território paulista como no conjunto dos demais estados da nação14. 

O que nos interessa aqui, entretanto, é a perspectiva estadual. De modo sucinto, infere-se, de 

acordo com Lencioni (2003), que o entorno imediato da RMSP, composto pelos centros urbanos 

inseridos nas Regiões Metropolitanas de Campinas e Baixada Santista e nas Regiões 

Administrativas de São José dos Campos e Sorocaba, tem sido a localização preferencial das 

empresas nas suas escolhas estratégicas territoriais, inclusive nas decisões de investimentos 

por ser próximo suficientemente para que as empresas possam usufruir dos benefícios da 

metrópole e distante o bastante para não apresentar suas desvantagens. 

                                                             
14 Na escala nacional, a título de exemplo, a desconcentração da indústria paulista consolidou novos espaços 
produtivos e aprofundou a divisão territorial do trabalho, expandindo-se seletivamente sobretudo aos estados 
vizinhos de São Paulo e ampliando, desse modo, o chamado “polígono desenvolvido” (Diniz, 1993). 
 



Tabela 1. Estado de São Paulo: Investimentos anunciados na indústria de transformação, em US$ 
milhões – 1995-2008 

RMs e 
RAs 95-98 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Araçatuba 91 38,45 192,63 12,2 385,85 240,7 226,96 707,05 200,16 522,71 307,84 

Barretos 21 6,72 0 18,72 10,71 84,18 39,83 46,26 5,75 193,42 21,2 

Bauru 354,79 44,04 429,68 617,02 90,1 94,95 101,85 140,09 118,46 369,8 209,35 

RMC 9309,62 3383,91 2691,58 2176,23 1543,11 1647,34 810,22 1407,11 2224,93 1660,64 1413,72 

Central 1043,81 123,98 1056,86 6,78 64,47 371,75 125,56 35,29 39,69 132,05 926,37 

Franca 87,51 11,84 12,11 6,57 22,81 11,6 139,87 2,7 47 216,45 63,56 

Marília 52,75 65,32 29,71 54,96 38,35 107,37 44,08 121,05 51,61 432,33 279,16 

Pres. 
Prudente 105 16,24 15,32 2,63 0,76 15,55 48,74 136,78 0,12 928,04 0 

Registro 7,5 0 0 0,26 0 0 0,55 0,03 0 0 0 

Ribeirão 
Preto 597,8 62,75 69,07 114,8 65,32 18,59 21,96 18,73 77,98 97,93 148,28 

RMBS 1486,5 894,78 430,6 862,37 389,46 780,8 528,78 575,98 1019,58 1430,12 212,94 

RMSP 9468,07 4712,14 2460,61 1979,04 1538,61 1466,3 1814,16 479 1563,84 1751,6 1617,93 

S José Rio 
Preto 32,68 10,65 7,02 23,64 16,65 131,1 121,79 229,28 156,62 601,32 120,08 

S José 
Campos 7638,67 2322,88 4501,83 1228,03 2518,65 1427,16 735,09 695,62 2265,44 143,62 1392,51 

Sorocaba 2293,66 375,82 557,32 519,15 526,6 90,36 630,54 385,99 163,57 984,1 1949,19 

Total 32590,36 12069,52 12454,34 7622,4 7211,45 6487,75 5389,98 4980,96 7934,75 9464,13 8662,13 
Fonte: SEADE/PIESP. 

 

Conforme retrata a literatura e reforçado na tabela 1, após a região metropolitana de 

São Paulo, as regiões circunvizinhas à capital são as localidades que tradicionalmente têm maior 

peso industrial e concentram os maiores volumes de investimentos. A distribuição desigual dos 

anúncios de investimentos industriais no território paulista representa as tomadas de decisões de 

investir na produção, realizadas pelos agentes econômicos que, orientados por suas estratégias 

e expectativas, entendem que nesses seletivos lugares encontrarão as melhores condições para 

mobilizarem/ampliarem sua rentabilidade. Nesse sentido, ocorre uma territorialização seletiva 

das atividades industriais no Estado de São Paulo, ou seja, do ponto de vista das intenções de 

produção por parte dos capitais concretos, conclui-se que a desconcentração territorial da 

indústria paulista se caracteriza não por ser uniforme nem aleatória, mas espacialmente seletiva, 

posto que, na lógica atual de acumulação sobretudo financeirizada, em que decisões sobre 

investir dependem, sobretudo, das imposições do mercado capitalista, o padrão espacial dos 

investimentos apresenta fortes inércias locacionais frente à seletiva desconcentração das 

atividades industriais na dinâmica sócio-territorial e face às atividades econômicas já existentes 

em diferentes cidades e regiões. 

O meio geográfico é um relevante condicionante das decisões locacionais na medida em 

que passa a incorporar redes técnicas (infraestrutura sobretudo em transportes e comunicação) 



e normas políticas (legislação civil, fiscal e financeira, como, por exemplo, impostos, isenções, 

sindicatos etc.) que possibilitam a implantação, funcionamento e regulação da produção em 

seletivos territórios. Nessa direção, uma visão bastante consolidada dos processos de 

desconcentração da indústria paulista pode ser encontrada em Cano (2007), expressando que 

esses movimentos se configuram fortemente concentrados nas regiões circunvizinhas, mais 

industrializadas e dotadas de adequados equipamentos e infraestruturas, enquanto que no 

centro, oeste e norte do estado nota-se geralmente a expansão da agroindústria, salvo em 

alguns centros urbanos em que podem ser observadas a especialização funcional e a produção 

de ramos industriais específicos.  

A leitura das resultantes econômicas dos anúncios de investimentos industriais na 

dinâmica territorial paulista é a nossa base para a busca da compreensão acerca da 

manifestação territorial dos processos de desconcentração industrial. Para uma interpretação 

mais elucidativa da distribuição desigual dos investimentos industriais no território paulista, tanto 

na perspectiva regional quanto do ponto de vista da rede urbana, elaboramos dois mapas 

sínteses da localização de tais investimentos no período entre 1995 e 2008: o primeiro relativo 

às regiões metropolitanas e administrativas e, por sua vez, o segundo refere-se aos municípios 

do estado.  

 
Mapa 1. Regiões Metropolitanas e Administrativas do Estado de São Paulo:  

Investimentos anunciados na indústria de transformação – 1995-2008 

Fonte: SEADE/PIESP. 



Levando em conta o mapa 1, o volume dos investimentos industriais distribuídos nas 

regiões paulistas encontra-se na seguinte ordem: a RMSP foi a que mais captou anúncios 

(25,1% do total), seguida da RMC (24,6%), RA de São José dos Campos (21,6%), RMBS (7,5%) 

e RA de Sorocaba (7,4%); depois aparece a RA Central (3,4%), Araçatuba (2,5%), Bauru (2,2%) 

e São José do Rio Preto (1,3%), em seguida estão as RAs de Ribeirão Preto, Marília e 

Presidente Prudente (1,1% cada), Franca (0,5%), Barretos (0,4%) e, por último, a RA de Registro 

(0,01% de participação estadual). 

Verificada a distribuição regional dos anúncios de investimentos na indústria de 

transformação paulista, o mapa 2 abaixo apresenta a configuração desses investimentos do 

ponto de vista da rede urbana do Estado de São Paulo. 

 
 

Mapa 2. Municípios do Estado de São Paulo:  
Investimentos anunciados na indústria de transformação – 1995-2008 

Fonte: SEADE/PIESP. 

 

Dos municípios que mais significativamente participam da economia paulista do ponto de 

vista da captação dos maiores volumes de investimentos industriais, São José dos Campos foi o 

que mais atraiu anúncios, num montante próximo a US$13 bilhões (11% do total), seguido de 

São Bernardo do Campo (7,4%), Cubatão (6%), São Paulo (5,2%), Paulínia (4,9%), Campinas 

(4,5%), Taubaté (4,2%), Jacareí (3,4%), Santo André (3%), Mauá (2,3%) e Sorocaba (2,3%).  



A rede urbana paulista é composta por 645 municípios, dos quais 341 atraíram 

investimentos produtivos em seu parque industrial, ou seja, a maior parte dos municípios do 

Estado de São Paulo (52,9% exatamente) registrou anúncios pelo menos uma vez na série 

histórica sob análise. Porém, como se observa a seletividade espacial na representação do 

mapa acima, mais da metade (54% do total) dos investimentos anunciados na indústria do 

estado, no período analisado, se concentrou em apenas 11 municípios inseridos nas regiões 

tradicionalmente mais industrializadas, dos quais quatro são da RMSP, três da RA de São José 

dos Campos, dois da RMC, um da RMBS e um da RA de Sorocaba.  

Antes de aprofundarmos o debate acerca da relação entre investimentos e indústria na 

produção de territórios econômicos do ponto de vista da origem do capital e do tipo de 

investimento em sua dimensão territorial, o gráfico 1 apresenta o volume de investimentos 

anunciados na indústria de transformação do Estado de São Paulo ao longo da série histórica. 

 
Gráfico 1. Estado de São Paulo: Volume de investimentos anunciados na indústria de 

transformação, em US$milhões – 1995-2008 
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Fonte: SEADE/PIESP. Org.: Moreira, 2012. 

 

 A partir da leitura do gráfico acima e das contribuições de Paulino e Comegno (2003), 

nota-se que, ao longo dos anos, a dinâmica dos anúncios de investimentos na indústria de 

transformação paulista é caracterizada por fases tanto de crescimento, impulsionadas pelos 

processos de privatizações e abertura da economia, quanto de queda em virtude das 

conjunturas nacionais e internacionais desfavoráveis aos investimentos em produção industrial. 

Olhando em particular para a política brasileira, os 7 primeiros anos da série histórica, relativos à 

fase de alta dos investimentos industriais na economia paulista, refere-se ao período de governo 

do presidente Fernando Henrique Cardoso, atingindo um montante acima de US$64,6 bilhões. 

Por outro lado, os outros 7 anos do período em análise, relativo à fase de queda dos anúncios, 



corresponde ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, cujo volume totalizou pouco 

mais de US$50,1 bilhões em anúncios de produção na indústria paulista. 

Apesar dos altos e baixos, na série histórica o Estado de São Paulo registrou a 

expressiva quantia de aproximadamente US$114,9 bilhões em investimentos produtivos 

destinados a seu parque industrial. Do ponto de vista territorial, as regiões que tradicionalmente 

concentram a produção industrial, ou seja, a RMSP e seu entorno (RMs de Campinas e Baixada 

Santista e RAs de São José dos Campos e Sorocaba) captaram juntas cerca de US$99,1 

bilhões, o que representa acima de 86% das intenções de produção no território paulista.  

Qualificando agora esses anúncios considerando a origem do capital e o tipo de 

investimento, a primeira informação relevante diz respeito à participação desses indicadores 

territoriais na recente economia do Estado de São Paulo. Segundo a origem dos capitais, 

depreende-se que ocorre certa hierarquização com relação à natureza desses investimentos, ou 

seja, os capitais nacionais têm maior participação na economia paulista (51,6%) em relação aos 

estrangeiros (44,5%) e aos associados (3,8%). Na realidade, os investimentos de origem 

associada não têm tanto peso na economia se comparados aos outros dois, posto que há um 

predomínio até o ano 2000 dos anúncios de origem estrangeira e, a partir de então, os 

investimentos nacionais são superiores ao longo da série histórica. Nesse sentido, conclui-se 

que, por um lado, durante o governo FHC os fluxos de capitais estrangeiros preponderaram no 

Estado de São Paulo e, por outro lado, no governo Lula foram os nacionais que tiveram as 

maiores participações. 

Os investimentos industriais de origem nacional totalizaram no período acima de 

US$59,3 bilhões, sendo que mais de 83% do total destinou-se às cinco principais regiões mais 

atrativas aos capitais produtivos, ou seja, a RMC captou a maioria dos anúncios nacionais 

(24,3%), seguida de São José dos Campos (20,9%), RMSP (17,5%), RMBS (11,3%) e Sorocaba 

(9%). Já o total de capital de origem estrangeira anunciado na indústria paulista foi de US$51,3 

bilhões no período, concentrado acima de 88% nas cinco regiões industriais mais tradicionais, ou 

seja, quem mais captou foi RMSP (34,7%), depois São José dos Campos (24%), RMC (23,9%), 

Sorocaba (5,7%) e RMBS (2,6%, ficando atrás aqui também da RA Central que teve 2,7% de 

participação). Por fim, os anúncios de capitais associados somaram mais de US$4,4 bilhões, 

porém esse montante, diferentemente dos dois outros tipos de capitais, não ficou concentrado 

apenas nas regiões mais industrializadas do estado, contando com as participações das RAs 

Central e Marília (11,8% e 6,2% respectivamente) na produção estadual. Para tais capitais, a 

região mais atrativa foi a RMC (36,8%), seguida das regiões metropolitanas de São Paulo 

(15,9%) e Baixada Santista (13,6%), São José dos Campos (4,3%) e Sorocaba (4%).    



Considerando agora o comportamento dos distintos tipos de investimentos, em que, 

assim como ocorre no indicador origem do capital, há uma hierarquização em relação aos três 

principais tipos de investimentos anunciados na indústria paulista. Investimentos em pesquisa e 

desenvolvimento de novos produtos e processos produtivos tiveram os menores índices da série 

histórica, já os investimentos em implantação de novas plantas foram superiores em três 

oportunidades (95-98, 1999 e 2001), porém, ao longo dos demais anos, prevaleceram os 

anúncios em ampliação/modernização das plantas industriais já existentes. Assim, no período do 

governo FHC os anúncios se destinaram sobretudo à ampliação/modernização da capacidade 

produtiva, por sua vez, no governo Lula predominaram os anúncios em implantação de novas 

indústrias no Estado de São Paulo. 

Em relação aos investimentos em implantação, o montante dos anúncios chegou a mais 

de US$46,2 bilhões no período, concentrado cerca de 78,8% do total nas cinco regiões que 

tradicionalmente captam os maiores volumes: a RMC foi a que mais recebeu esse tipo de 

investimento (35,2%), seguida de São José dos Campos (14,6%), RMSP (13,6%), Sorocaba 

(9,5%) e RMBS (5,9%). Por sua vez, acima de US$65,7 bilhões é o total investido na 

ampliação/modernização da indústria paulista, aproximadamente 91,1% anunciado nas cinco 

regiões de maior peso industrial, ou seja, na RMSP (33,4%) e seu entorno, São José dos 

Campos (25%), RMC (17,5%), RMBS (9%) e Sorocaba (6,2%). Em pesquisa e desenvolvimento, 

foram investidos no período aproximadamente US$2,5 bilhões, porém a distribuição desses 

anúncios foi mais seletiva e concentrada ainda, localizando somente em três regiões acima de 

99,5% do total: São José dos Campos (67,2%), RMSP (18,7%) e RMC (13,6%). As regiões 

Central, Marília, Ribeirão Preto, RMBS, São José do Rio Preto e Sorocaba, juntas, responderam 

pelos outros 0,5% do total, já as demais regiões do estado não receberam nenhum anúncio de 

investimento em P&D ao longo do período sob análise. 

Realizadas as análises sobre a localização dos capitais concretos no Estado de São 

Paulo, infere-se que, ao ampliar e aprofundar a divisão territorial do trabalho, os movimentos 

decorrentes dos processos de desconcentração industrial da região metropolitana, ou de 

maneira mais ampliada, a perda relativa de sua primazia frente a outras regiões/localidades do 

estado, vêm alterando paulatinamente a dinâmica econômica e urbana do Estado de São Paulo 

e do Brasil na medida em que é possível reconhecer mudanças estruturais na produção da 

indústria no território paulista, configurando-se novos territórios econômicos em que, para além 

de uma interiorização das atividades industriais, percebe-se uma seletividade espacial bastante 

acentuada no que se refere à mudanças em padrões de localização dos investimentos nas e 

entre as diferentes regiões/localidades paulistas. 



Considerações finais: a produção de novas dinâmicas territoriais no Estado de São Paulo 

No atual contexto de acumulação capitalista no território paulista, a dinâmica dos 

múltiplos e distintos processos de desconcentração da indústria nos dá um panorama das 

recentes mudanças na divisão territorial do trabalho no Estado de São Paulo. Num esforço 

intelectual de articulação das determinações mais amplas dos capitais em geral (associado aos 

processos de concentração e centralização econômica e espacial, sobretudo na capital) com as 

escolhas locacionais dos capitais produtivos partindo dos dados empíricos, buscou-se apreender 

a produção de novas dinâmicas territoriais no conjunto do estado que, ao mesmo tempo, criam e 

transformam as funções urbanas e a atual estrutura espacial e, também, condicionam as 

trajetórias futuras das regiões/localidades onde estão presentes.  

As análises realizadas fazem interagir a compreensão dos projetos de acumulação por 

parte de capitais concretos que, obedecendo à lógica geral da acumulação, na busca incessante 

por maiores taxas de lucro territorializam-se de modo seletivo e diferenciado, aprofundando a 

divisão territorial do trabalho e tornando mais complexa a configuração dos espaços regionais e 

da rede urbana paulista. A questão central para a interpretação deste conjunto de dados 

empíricos reside justamente em considerar os processos em curso de (re)divisão territorial do 

trabalho industrial entre as áreas metropolitanas e as demais, que aprofundam e ampliam as 

diferenciações socioespaciais já existentes, visto que na metrópole paulista, cada vez mais, se 

concentram atividades ligadas ao terciário superior, particularmente as de gestão, enquanto os 

demais níveis hierárquicos da rede urbana do estado absorvem a produção do valor. 

Todo esse panorama apresentado acima nos permite concluir que novas dinâmicas 

territoriais estão sendo produzidas concomitantemente em virtude da a) antecipação espacial 

relativa ao próprio anúncio do investimento produtivo já engendrar transformações econômicas 

naquele território, atraindo outras indústrias secundárias/complementares; b) seletividade 

espacial das decisões de (re)localização de indústrias, posto que essas decisões não são 

aleatórias, pelo contrário, são cada vez mais um fator estratégico às empresas; c) constituição 

de eixos e redes que articulam e diferenciam cidades e regiões, o que caracteriza um novo 

padrão de organização industrial frente à divisão territorial do trabalho; d) emergência e 

consolidação de novos arranjos territoriais da produção, referente à (re)divisão do trabalho entre 

as áreas metropolitanas e as demais, onde cada lugar cumpre um papel; e por fim, e) 

articulações escalares multidimensionais em processos cumulativos frente a realidades pré-

existentes da produção industrial, em que se pode encontrar complexas interações espaciais em 

relações simultâneas de complementaridade, concorrência e especialização.  



Nesse sentido, estamos diante de diferenciadas práticas espaciais dos capitais 

concretos em particular – como a antecipação espacial ao demonstrar intenções de investir e a 

seletividade espacial das decisões de (re)localização de indústrias – que, concomitantemente 

aos processos espaciais mais gerais de acumulação – a constituição de eixos e redes que 

articulam regiões e cidades, a emergência e consolidação de novos arranjos territoriais da 

produção nas áreas não-metropolitanas e as articulações escalares multidimensionais dos/entre 

agentes hegemônicos – produzem novas dinâmicas territoriais que aprofundam a divisão 

territorial do trabalho e passam a atuar como poderosas condicionantes de trajetórias futuras das 

localidades onde se encontram, uma vez que estabelecem progressivos processos de 

diferenciação socioespacial e expressam uma permanente reestruturação nas relações entre 

cidades e regiões. 

Por fim, do ponto de vista marxista da lógica geral de acumulação e da análise dos 

dados empíricos, compreende-se que o caráter eminentemente desigual da dinâmica econômica 

e urbana no território paulista associa-se aos processos de desconcentração e reconcentração 

da produção industrial e de centralização do controle e da gestão dos capitais, em que se 

percebem complexas interações espaciais entre os agentes e entre as escalas, resultando na 

produção de novas dinâmicas territoriais no Estado de São Paulo que revelam o peso econômico 

e os papéis urbanos de cada região/localidade, seja no conjunto de sua rede urbana, seja em 

sua polarização regional. 

 

Referências bibliográficas 

BRANDÃO, Carlos Antônio. Território e desenvolvimento: as múltiplas escalas entre o local e 
o global. Campinas: Editora da UNICAMP, 2007. 

CANO, Wilson. A indústria de transformação – 1989-2003. In: CANO, Wilson; BRANDÃO, Carlos 
A.; MACIEL, Cláudio S. e MACEDO, Fernando Cézar de (Orgs.). Economia paulista: dinâmica 
socioeconômica entre 1980 e 2005. São Paulo: Alínea, p.193-239, 2007. 

CARLOS, Ana Fani Alessandri. Diferenciação socioespacial. Cidades. Presidente Prudente, 
Grupo de Estudos Urbanos, v.4, n.6, p.45-60, 2007. 

COMEGNO, Maria Cecília e PAULINO, Luís Antonio. Tendências de investimentos no Estado de 
São Paulo. Revista São Paulo em perspectiva. São Paulo: SEADE, v.17, n.3-4, p. 168-176, 
2003. 

CORRÊA, Roberto Lobato. Estudos sobre a rede urbana. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 
2006a. 

_________. Interações espaciais. In: CASTRO, Iná Elias de; GOMES, Paulo Cesar da Costa e 
CORRÊA, Roberto Lobato. Explorações geográficas. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, p.279-
318, 2006b. 



_________. Diferenciação sócio-espacial, escala e práticas sociais. Cidades. Presidente 
Prudente, Grupo de Estudos Urbanos, v.4, n.6, p.61-72, 2007. 

DINIZ, Clélio Campolina. Desenvolvimento poligonal no Brasil: nem desconcentração nem 
contínua polarização. Nova Economia. Belo Horizonte, 1993. 

HAESBAERT, Rogério. Territórios alternativos. São Paulo: Contexto, 2006. 

LENCIONI, Sandra. Cisão territorial da indústria e a integração regional no Estado de São Paulo. 
In: GONÇALVES, Maria Flora; BRANDÃO, Carlos. A. e GALVÃO, Antonio Carlos F. (Orgs.). 
Regiões e cidades, cidades nas regiões: o desafio urbano-regional. São Paulo: Editora 
UNESP: ANPUR, p. 465-476, 2003. 

MOREIRA, Adriano. Investimentos na indústria de alimentos e bebidas e mudanças na 
divisão territorial do trabalho no Estado de São Paulo. Monografia (bacharelado em 
Geografia). Presidente Prudente: FCT/UNESP, 2010. 

NEGRI, Barjas. Concentração e desconcentração industrial em São Paulo – 1880-1990. 
Campinas: Unicamp, 1996. 

SELINGARD-SAMPAIO, Silvia. Indústria e território em São Paulo: a estruturação do 
multicomplexo territorial industrial paulista (1950-2005). São Paulo: Alínea, 2009. 

SMITH, Neil.  Desenvolvimento desigual: natureza, capital e a produção de espaço. Rio de 
Janeiro: Bertrand Brasil, 1988. 

SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. O chão em pedaços: urbanização, economia e cidades 
no Estado de São Paulo. Tese (livre docência). Presidente Prudente: FCT/UNESP, 2004.  

_________. A produção do espaço urbano: escalas, diferenças e desigualdades socioespaciais. 
In: CARLOS, Ana Fani Alessandri; SOUZA, Marcelo Lopez de e SPOSITO, Maria Encarnação 
Beltrão (Orgs.). A produção do espaço urbano: agentes e processos, escalas e desafios. São 
Paulo: Contexto, p.123-145, 2011. 


