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1 - RESUMO 

 Este artigo procura analisar, brevemente, as novas possibilidades de desenvolvimento 

territorial, fundamentada no setor dos serviços médico-hospitalares, a partir de alianças construídas 

entre os diversos segmentos institucionais e sociais localizados em Ribeirão Preto no estado de São 

Paulo, consolidando dinâmicas e aprendizagens técnico cientificas e informações com os capitais 

contidos nesse espaço configurando e consolidando em um território inovador. Para a execução do 

trabalho, utilizaram-se: levantamento bibliográfico, levantamento de campo, dados estatísticos da 

Fundação SEADE, da prefeitura de Ribeirão Preto, universidades, empresas, corporações e centros 

de pesquisas sediadas na área de estudo. A cidade de Ribeirão Preto, constitui um "novo território 

regional" que a partir das duas últimas décadas do século XX, resultado da concentração de 

conhecimento técnico-centífico-informacional, bem como a presença de capitais sociais e 

institucionais promovem atividades econômicas de serviços especializados, por exemplo médico-

hospitalares, contribuindo para a consolidação de territórios inovadores. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

 Construir uma análise do mundo contemporâneo é inevitável não se tecer consideração a 

respeito do processo de globalização associado as intensificações das interações transnacionais dos 

sistemas de produção e das transferências financeiras, à disseminação da informação em escala 

mundial, dos arranjos e configurações territoriais que se processam nas instâncias intra-nacionais, 

na exacerbação do mercado, propiciando um aumento na competitividade entre Estados, empresas 

e organizações.  

 O processo de globalização se apresenta a partir da dialética que materializa na relação 

entre os aspectos do global  e do local. O ponto principal de análise deve ser dado quando se passa 



 

a entender esse processo não simplesmente como algo fatalista, unilateral e finito, mas a partir das 

contradições produzidas pelo próprio sistema mundo, podendo construir experiências diferenciadas 

capaz levar, indivíduos junto com seus territórios, a experimentarem uma nova modalidade de 

desenvolvimento.  

 O processo de globalização se dá a partir de uma estratégia construída pelos agentes 

hegemônicos do capital, associados aos grandes impérios financeiros e informacionais, impactando 

e comprometendo as ações dos Estados-Nações e, respectivamente, as políticas territoriais, a 

sociedade interna. A dimensão geográfica de espaços vizinhos e contínuos do desenvolvimento são 

descaracterizados, pois a noção de rede passa interligar territórios distantes e com diferentes formas 

e processos sociais e econômicos hierarquizados. O resultado desse processo é a racionalização 

das atividades, sendo comandadas por mecanismos de externalidades centradas em cidades 

globais, onde a tecnologia e a informação desempenham papel importante (SANTOS, 1994). 

 Por outro lado, é no seio desse processo que se deve buscar e reconhecer que nos espaços 

intra-nacionais, dotados, de cultura, história, recursos humanos e materiais diferenciados que está a 

saída, na construção de novas ações econômicas capaz de enfrentar o processo de 

homogeneização global. Nesse contexto, que o território e os demais agentes que se articulam na 

esfera local, devem buscar a construção de ações colaborativas para que coletivamente desfrutem 

do pleno desenvolvimento. 

 Sem a pretensão de promover um levantamento do Estado da Arte dos temas abordados, o 

objetivo do presente trabalho é analisar as novas possibilidades de desenvolvimento territorial, 

fundamentada no setor dos serviços médico-hospitalares, a partir de alianças construídas entre os 

diversos segmentos institucionais e sociais localizados em Ribeirão Preto no estado de São Paulo, 

consolidando dinâmicas e aprendizagens técnico cientificas e informações com os capitais contidos 

nesse espaço configurando e consolidando em um território inovador. 

 

3 – Território, Conhecimento e Inovação 

Na atualidade, a sociedade se vê como parte integrante de um sistema mundo altamente 

tecnológico e informacional que altera substancialmente as estruturas produtivas, as relações 

sociológicas de produção, as relações de conhecimentos e técnicas, gerando uma intensificação de 

relações sociais mundiais e unindo localidades distantes. Esse processo não é somente uma 

internacionalização ou mundialização das economias nacionais, orientado por um caráter 



 

meramente econômico, mas sim, cultural, político, territorial, de maneira planetária e multifacetado 

na forma e no conteúdo.  

 Como destaca Santos (2002),  

a globalização das últimas três décadas, em vez de se encaixar no 
padrão moderno ocidental de globalização – globalização como 
homogeniezação e uniformização – sustentado tanto por Leibniz, como 
por Marx, tanto pelas teorias da modernização, como pelas teorias de 
desenvolvimento dependente, parece combinar a universalização e a 
eliminação de fronteiras nacionais, por um lado, o particularismo, a 
diversidade do local, a identidade étnica e o regresso ao comunitarismo, 
por outro. (...) A globalização, longe de ser consensual, é, um vasto e 
intenso campo de conflitos entre grupos sociais, Estados e interesses 
hegemônicos, por um lado, e grupos sociais, Estados e interesses 
subalternos, por outro. (SANTOS, 2002, p. 26-27). 

  
O próprio processo de globalização em si, parte de uma posição contraditória e 

complementar, quando leva em consideração, entre outros aspectos, a supressão dos espaços e 

fronteiras nacionais. Mas em um contexto particular é a partir dos espaços nacionais e regionais, 

com características particulares, que se constroem mecanismos para vencer o processo de 

homogenização implementado pelas ações econômicas globais.   Os reflexos do processo de 

globalização, bem como os diversos conflitos mediados por esse fenômeno, promove uma 

diferenciação entre os espaços, criando desigualdades e  contradições, a partir de universalizações 

e ao mesmo tempo fragmentações e quebras do espaço mundial. Fazendo emergir o quadro local e 

o valoriza, pois é no âmbito do local que as normas e ações globais são construídas a partir do 

processo de territorialização (DINIZ, 2001; MAILLAT, 2002).  

Nesse sentido, nota-se que cada país, bloco regional participa ou se insere de maneira 

variada no processo de globalização, provocando uma nova inserção dos Estados-Nações na 

economia internacional, a macroeconomia, resultando no aumento da concorrência entre empresas, 

entre nações e entre territórios. Quando se procura entender o que ocorre na escala intra-nacional 

deve-se analisar os mecanismos que se processam entre os diferentes espaços internos como um 

conjunto associado às esferas superiores do Estado-Nação. As ações políticas, econômicas, sociais, 

fiscais, praticadas pelo Estado-Nação perante o processo de globalização, se materializam no 

âmbito do local, demonstrando um elo de ligação entre as instâncias, esferas da administração 

interna. No caso do brasileiro, independente da análise ou enfoque das ações tratadas pelas esferas 



 

superiores (federal e estadual) dinamicamente se materializam no âmbito da localidade, o município, 

tornando-o um território para um novo padrão de desenvolvimento.  

Ausência de uma estratégia endógena de desenvolvimento, tem levado os Estados-Nações 

a uma série de dificuldades sociais, econômicas no enfrentamento das estratégias implementadas 

pela globalização. Cabe nesse momento trazer uma reflexão importante elaborada por Michel de 

Certau, em seu livro A Invenção do Cotidiano, a respeito de táticas e estratégias. Pensar a 

globalização como um conjunto de estratégias do capital financeiro com normas e regras prontas e 

institucionalizadas por agentes hegemônicos que limita ação do Estado-Nação para práticas de 

desenvolvimento interno, ou seja, a estratégia utilizada é uma “não estratégia” de desenvolvimento 

nacional para países como os da América Latina, o Brasil, por exemplo, facilitando assim sua 

subserviência e a manutenção das dependências externas ao fluxo de capital internacional. Por 

outro lado, internamente pode-se pensar o desenvolvimento local como uma tática para o 

enfrentamento das dificuldades sociais, políticas e econômicas implementadas pela globalização, 

pois não há a dissolução dos contextos sociais e institucionais locais.  Nesse sentido, Giddens 

(2000) e Moncayo Jiménez (2004), destacam: 

A globalização não é [...] um processo singular, mas um conjunto 
complexo de processos. E estes operam de maneira contraditória. A 
maioria das pessoas pensam que a globalização está retirando poder ou 
influência de comunidades locais e nações para transferi-lo para a arena 
global. E realmente esta é uma de suas conseqüências. As nações 
perdem de fato parte do poder econômico que antes possuíam. Contudo, 
ela também tem o efeito oposto. A globalização não somente puxa para 
cima, mas também empurra para baixo, criando novas pressões por 
autonomia local. (GIDDENS, 2000). 
 
...una nueva agenda del desarollo debe incorporar una aproximácion de 
abajo-arriba, basada en el potencial endógeno de los territorios, que 
substituya los enfoques tradicionales de arriba-abajo, presididos por una 
lógica funcional y sectorial del crecimiento y la acumulación. (MONCAYO 
JIMÉNEZ, 2004, p.19).  
 

Nessa forma de análise, o local, por exemplo, passa a desempenhar um papel importante 

frente ao processo de globalização, sendo lócus de uma ação política de resistência. A articulação 

local deve se voltar para a construção de um território que se sobreponha ao processo de 

padronização, homogenização imposto pelo globalismo. Entretanto, havendo uma inércia dos 

espaços locais estes passam a assimilar e se render ao discurso econômico dominante e excludente 

(ACSELRAD, 2001). 



 

A territorialização como uma “ancoragem” no local, finalizando no território, como uma 

construção de médio e longo prazo, através de uma ação coletiva materializada a partir da 

governança1. Estando articulada em conjuntos com os agentes modeladores do espaço, em especial 

o urbano, e que possuem interesse direto no pleno desenvolvimento do local. 

O entorno, a hinterland, do território, como sendo apenas mais um espaço local procurará 

ser incorporado ao território, criando ações de desenvolvimento próprio ou se associando, mas sem 

perder suas particularidades e os interesses dos agentes, como sendo um diferencial para a 

construção de um território único com um desenvolvimento endógeno. Assim, a partir do 

desenvolvimento econômico emerge um novo paradigma: o desenvolvimento territorial. Não se 

restringindo ao campo das ações econômicas, mas também a um processo de acumulação, 

inovação e formação de um capital social local (MONCAYO JIMÉNEZ, 2004). Esse desenvolvimento 

territorial de base local passa articular todos os elementos e agentes que se materializam sobre esse 

espaço, transformando a cidade como um dos elementos mais materializados desse 

desenvolvimento.  

 Assim, o espaço urbano torna-se o articulador para a construção de análises do 

desenvolvimento territorial, adquirindo conotações que muitas vezes extrapola os limites fronteiriços 

dessa unidade institucional. Diversos atores passam, progressivamente, a implementar programas 

de caráter de desenvolvimento endógeno. Os recortes municipais, em especial os espaços urbanos, 

tem se tornado espaços à compreensão e entendimento do desenvolvimento endógeno, a esse 

exemplo a cidade de Ribeirão Preto/SP. No contexto da cidade de Ribeirão Preto/SP os atores 

(público e privado) do desenvolvimento tem implementado alianças com diversos segmentos 

institucionais e organizações locais na criação de uma atmosfera de novas formas de produzir bens, 

serviços e capital social voltados ao setor médico-hospitalar, associando a expertise2 profissional e o 

desenvolvimento baseado nas inovações tecnológicas e no conhecimento científico-informacional. 

                                                 
1 Como ressalta Benko (1999), "a governança se concentra nas formas de regulação intermediárias entre a 

materialidade da aglomeração urbana e o governo, a legislação e a ação estatal.[...] Parafraseando a definição de 
Gramsci (Estado= sociedade civil + sociedade política), a governança é a sociedade civil menos o mercado...mais, 
cumpre acrescentar, a sociedade política local, os notáveis, as municipalidades!" (BENKO, 1999, p. 62).  
 
2 Segundo Freidson (2009), o "conhecimento ou expertise é extremamente limitado como uma realidade: está trancado 
em livros ou cabeças, e como é definido não tem ligação com as atividades de examinar, tratar, aconselhar, ou trabalhar 
para 'ser' um experto. Um experto que pratica ou serve de consultor envolve-se em atividades, e a atividade, afinal de 
contas, não é conhecimento. A inexistência de semelhanças entre saber e fazer exige que o 'conhecimento' seja 
redefinido como aquilo que fazem as pessoas que têm conhecimento, ou que ele seja diferenciado enquanto tal, e sua 
relação com o que as pessoas supostamente instruídas fazem seja analisada". (FREIDSON, 2009, p.364-365). 
 



 

 A junção de estratégias públicas com organizações civis, na busca por consolidar 

práticas diferenciadas de produção juntamente com ações estruturantes de caráter tecnológico e 

inovadores, possibilita a formação de novos cenários de desenvolvimento de base local. No entanto, 

vale salientar, que o poder público local além de ser um dos atores desse processo, também deve 

agir como articulador e legitimador jurídico-político-territorial, em prol dos interesses da coletividade. 

As forças do desenvolvimento local são impulsionadas e gerenciadas quando esse local é 

um território. Sendo ele, encarado como uma base ao de desenvolvimento e como instância da 

regulação, ou seja, é constituído por uma rede de relações de indivíduos, empresas e/ou 

organizações geradora de um campo de forças sociais localizadas, com capacidade de organização 

social, cultural e política, tornando os agentes desse desenvolvimento os protagonistas do próprio 

destino.  

Segundo Pecqueur (2000), 

le territoire ne saurait donc être considéré comme une donnée statique, 
un simple stock ou réservoir de ressources disponibles en l’état. Pour 
autant, ceci ne signifie pas que le territoire se crée à partir de rien: la 
dimension historique, inscrite dans la longue durée developpement, 
suggère que préexistent un potentiel localisé (existant mais non activé ou 
latent) et une menoire collective de situations de coordination antérieures 
réussies. (PECQUEUR, 2000, p. 96).     
 

O território diferente do local, está carregado de uma construção coletiva a fim de nortear o 

desenvolvimento. Nesse sentido, entende-se a aprendizagem coletiva como o espaço local que 

cumpre um papel determinante, realizando através das ações entre os agentes locais, as 

externalidades, os intercâmbios não comerciais, mobilidade urbana, meios materiais e imateriais o 

produto de um processo, território construído (MAILLAT, 2002). Entretanto, esse território não se 

encontra isolado dos demais espaços de meso e macroescala, pelo contrário, a partir de uma série 

de redes informações, fiscais, sociais e políticas passa a possuir elo com as instâncias da 

administração nacional. Nesta perspectiva, o território é considerado uma estrutura ativa ao 

desenvolvimento, onde as ações políticas se fazem presentes e não meramente um receptáculo das 

atividades produtivas, ou seja, “não são campos de manobras, sim atores”.(VELTZ, 1996, p.18).  

 As políticas implementadas no território possuem uma multidimensionalidade do poder 

(RAFFESTIN, 1993), sendo materializada por diversos atores que produzem o espaço, 

(re)estruturam o território através das ações políticas, poderes e programas estratégicos, voltados à 

gestão do território. Essas ações encontram-se embasadas em lógicas que estabelecem novos 



 

paradigmas de competitividade, inserção internacional e capacidade de produzir um 

desenvolvimento endógeno, imprimindo novos usos do território. Assim, segundo Rüchert (2004), 

interpretar o poder relacionado ao território significa relacioná-lo à 
capacidade dos atores de gerir, de implantar políticas econômicas e 
tecnológicas, com incidência estratégicas no território, por parte do Estado 
como dos múltiplos atores do/no poder, em alianças ou conflitos na gestão 
de políticas por capitais privados e por segmentos da sociedade civil [...]. 
(RÜCHERT, 2004, 150.). 

 

No Brasil, como em outras partes do mundo, o local tem recebido um aumento de 

responsabilidades e atribuições assim,  

a maior relevância dada o local o concebe como espaço estratégico para 
a implementação de políticas alternativas ao tradicional 
desenvolvimento.[...] as estratégias de desenvolvimento amarradas à 
esfera local contém novas formas e mecanismos nas relações entre o 
espaço local e os autores: a descentralização administrativa, o 
planejamento e a gestão participativa entre os mais diferentes atores, as 
práticas solidárias, a inversão de prioridades, a inclusão de considerações 
ecológicas na tomada de decisões etc. (ORLANDO; MÜLLER, 2005, 
p.387). 
 

O estabelecimento de ações coletivas, parte inicialmente das ações individuais que atores 

exercem sobre o espaço. Contudo, há um paradoxo no que diz respeito às ações, pois o pleno 

sucesso de desenvolvimento local está na maneira em que se articula as ações individuais para se 

construir as ações coletivas que se processam não em espaços abstratos, mas em locais reais do 

espaço socialmente construído (LEMOS, et. at. 2005). As dimensões do desenvolvimento territorial 

“tem demonstrado como essas ações coletivas, em ambientes periféricos, são uma forma de 

organização produtiva da ação coletiva da atividade econômica no espaço econômico” (LEMOS; 

SANTOS; CROCCO, 2005, p. 175). Por outro lado,  

há uma série de externalidades que são construídas nas diferentes 
escalas espaciais que podem gerar custos ou ganhos institucionais ou 
tecnológicos externos ao ambiente local, que não são relacionados a 
retornos crescentes  de escala, mas ao ambiente macroeconômico, 
institucional e tecnológico da economia nacional. (LEMOS; SANTOS; 
CROCCO, 2005, p. 180. 
 

 Contudo as transformações que vem ocorrendo na economia globalizada torna-se cada vez 

mais complexa e desafiadora. Tal realidade cria outras possibilidades de integração entre os setores 

da economia ao aparecimento de novos serviços cada vez mais especializados e em crescente 



 

comercialização, alterando as lógicas de mercado a partir de uma maior internacionalização dos 

processos econômicos. Essa situação se faz mais representativa nos países desenvolvidos e, 

recentemente, em países de industrialização atrasada, caminhando para uma terciarização da 

economia. 

 A terciarização da economia é produto da economia da informação. Desta forma a 

possibilidade da produção de bens e serviços de informação dominando a criação de riqueza e de 

empregos, e as telecomunicações fornecem potencial tecnológico para inovação de produtos e 

pessoas (CASTELLS, 2000). Deve-se destacar que a passagem para as economias de serviços está 

associada ao aumento das grandes corporações, da instantaneidade da informação e das inovações 

tecnológicas, a criação de novos nichos de mercado de consumo e ao aumento das influências 

institucionais das organizações sociais.   

 A dimensão espacial de realização dessas transformações econômicas não se realizam 

apenas em metrópoles, mas em diversos portes urbanos, desde que sejam capazes de mobilizar 

forças de demanda e oferta atendendo as necessidades dos mercados local e global. Segundo Kon 

(2010),  

as atividades de serviços, em suas formas mais sofisticadas, como 
serviços industriais, de profissionais liberais, financeiros e de formas 
superiores de entretenimento [saúde, grifo nosso] foram concentrados em 
grandes áreas metropolitanas. Porém, o avanço nas comunicações e a 
integração econômica no nível nacional e internacional colocaram algumas 
dúvidas sobre a direta entre o tamanho da cidade e a importância local 
relativa dos serviços. (KON, 2010, p.286). 
 

 As novas formas de produtividade estão associadas às bases de competitividade a partir da 

ciência e tecnologia e dos polos tecnológicos, no âmbito do desenvolvimento territorial, assumindo 

significativa relevância na lógica dos processos econômicos. Nesse sentido, verifica-se implicações 

seletivas de centros urbanos de diferentes portes e tamanhos, principalmente médios e até mesmo 

pequenos, que contenham potencial do fator conhecimento articulado-se com esferas políticas e 

econômicas e com os fluxos de informação e mercadorias. 

As transformações econômicas sentidas nas últimas décadas têm propiciado mudanças 

tanto na produção de bens materiais quanto imateriais. Outras realidades organizacionais de 

produção e de acumulação de riqueza tornam-se possíveis, referendadas por uma significativa 

aprendizagem e inovação, tendo processos coletivos e interativos entre agentes do desenvolvimento 

figurando no centro das atenções políticas. 



 

o desenvolvimento das atividades de serviços deve ser encarado como 
uma parte das mudanças estruturais no modo de como as economias mais 
avançadas produzem. Estas mudanças envolvem aspectos da produção 
material e imaterial, do consumo, da circulação e da regulação e deram 
origem a novas formas de organização dos territórios, que coexistem e se 
misturam com configurações espaciais anteriores de gênese bem diversa. 
(ALVES, 2005,p.10). 

 

A interatividade entre os meios da produção e da circulação dos bens e serviços são 

resultados dos grandes avanços tecnológicos construídos e aprimorados através dos tempos. Essa 

situação ganha uma significativa importância segundo as novas formas de acumulação na lógica do 

capitalismo financeiro e competitivo. A necessidade constante de inovar consubstancia a 

permanência nos mercados, criando assim, elos entre diversos segmentos técnico-científicos que 

dinamizam as lógicas de produção no âmbito local. O papel das inovações para o desenvolvimento 

se impõe como um quesito básico para o desempenho competitivo de toda e qualquer forma de 

produzir, resultando em uma condição para se alcançar plenamente o desenvolvimento. 

Essas condições de interação entre os diversos agentes institucionais voltados à produção 

de inovações e de tecnologias surgiram com maior intensidade no contexto dos países centrais do 

capitalismo mundial.  Por outro lado, tem-se manifestações dessas interações na lógica de países 

periféricos do sistema econômico, não se materializando apenas como um espaço para análise e 

experimentação de modelos aplicados em outros locais, mas com outras formas colaborativas de 

produção de conhecimento apontando que novas perspectivas de desenvolvimento é possível às 

localidades. Assim, essas interações fundem-se a partir de condições e organizações previamente 

territorializadas, criando uma rede de processos de inovação, de difusão de conhecimento, de 

aprendizagens, de conexões entre os agentes institucionais envolvidos no processo de produção. 

A inovação tem sua efervescência no cerne do atual processo de produção globalizada, 

ganhando dimensão estratégica, pois o aspecto dimensionado desempenha a possibilidade de 

novas aprendizagens entre as inovações produzidas e o território. O território possibilita duas 

condições ao processo de inovação, sendo, por um lado, o elemento que nutre os processos de 

aprendizagem e por outro o que dá fluído a difusão do conhecimento. (LINS, 2007). 

Na contemporaneidade a inovação tecnológica torna-se fundamental às novas formas de 

acumulação de capital, renovando-se plenamente e oferecendo outras possibilidades produtivas. 

Assim, Marx (1982), destaca que 



 

A determinação do valor pelo tempo de trabalho se impõe como lei ao 
capitalista que emprega procedimentos aperfeiçoados [...] impõe a seus 
rivais, como lei coercitiva da concorrência, forçando-os a adotar o novo 
modo de produção. (MARX, 1982, p. 310). 
 

 Os processos econômicos atuais se encontram atrelados a necessidade de inovar e de 

somar as diversas aprendizagens que são construídas em associação com os agentes do 

desenvolvimento territorial de base local. Toda essa condição aponta para um tipo específico de 

desenvolvimento, até mesmo em países periféricos do sistema econômico mundial, sendo 

construído a partir de novas combinações produtivas de base tecnológica. Segundo Lins (2007), 

destaca na mesma medida que  

aparecem também como imprescindíveis os instrumentos que sustentam e 
estimulam a produção e disseminação do conhecimento e a 
aprendizagem. Esses representam suporte para a inovação e, por 
conseguinte, constituem um recurso essencial na economia moderna. 
(LINS, 2007, p. 02). 
 

 A importância da aprendizagem, da criação e da difusão do conhecimento não está 

presentes apenas na atual fase do capitalista, ou seja, não é algo recente, pois as inovações são 

necessárias à manutenção/acumulação do capitalismo no decorrer de toda a sua evolução. As 

políticas de inovação são essenciais como estimulo e base para novas aprendizagens, possuindo 

importância significativa a compreensão por economias de aprendizagem. Complementa-se que a 

“aprendizagem refere-se à construção de novas competências e ao estabelecimento de novas 

habilidades, e não somente a ter acesso a informação” (LUNDVALL; BORRAS, 1997, 35).  

O plano em que se fundamenta o desenvolvimento econômico de base territorial deve estar 

alicerçado em três pilares essenciais: inovação, conhecimento e aprendizagem, havendo sinergias 

entre eles pelas relações de proximidade e de inter-relações. No entanto, a aprendizagem não se 

assenta meramente na ideia pura e simples do saber fazer, mas na construção de aprendizagens 

colaborativas entre os agentes e os elementos econômicos, institucionais e políticos que favorecem 

a fluidez dos processos de produção. 

Complementa-se que 

a importância das redes de agentes, cujo interior vicejam e se fortalecem 
os sentidos da confiança mútua, reciprocidade, inclinação à aprendizagem 
coletiva e o compartilhamento dos princípios e regras. [...] o plano local-
regional representa escala privilegiada para o surgimento e a evolução 
dessas interações, [...]. [...] no que cerne às inter-relações cooperativas, é 
inequívoca a centralidade do espaço: a proximidade entre os atores 



 

favorece e potencializa interações que forçosamente perpassam os 
processos de aprendizagem e inovação. (LINS, 2007, p. 04). 
 

Geralmente, compreende-se que essas inter-relações se assentam apenas em relações 

produtivas de plataforma industrial, porém com a diversificação econômica atual, verificam-se 

também sinergias de inovação, conhecimento e aprendizagem no setor de serviços. As relações 

institucionais da geografia dos serviços de saúde em Ribeirão Preto – SP, se integram a partir do 

nível local, construindo e compartilhando uma rede com os mesmos valores de compreensão técnica 

e comercial, trocando informações com o objetivo de construir vantagens competitivas no âmbito 

espacial entre centros de pesquisa, firmas, estabelecimentos comerciais e empresas relacionadas 

ao setor médico-hospitalar. A formação de uma estrutura técnico-científico-informacional no setor de 

serviços voltado à saúde possibilita avanços nas diversas escalas espaciais: local, regional e 

mundial, codificando e transformando o conhecimento às aprendizagens e ao desenvolvimento de 

novos produtos, bens e serviços, com a construção de competências específicas do local. Assim,  

na, base figura o reconhecimento de que o dinamismo das aglomerações 
[territórios] tende a ser ‘alimentado’ pela concentração espacial de 
atividades de pesquisa e desenvolvimento, de mão-de-obra qualificada e 
atividades ligadas à ciência básica, entre outros atributos que 
proporcionam a difusão de conhecimento. (LINS, 2007 appud AUDETSCH; 
FELDMAN, 1996). 

 

No aspecto da escala territorial partem relações de propagação do conhecimento para o 

global. A inovação é locacional a partir da criação de uma atmosfera de conhecimento. Nesse 

sentido, os serviços ao contribuírem para uma crescente diversidade de comportamentos individuais 

e coletivos, proporcionam uma multiplicidade de escolhas em termos de modos de vida que 

permitem perspectivar tendências na organização dos territórios, cada vez mais diversificadas e, ao 

mesmo tempo, inovadoras (ALVES, 2005). 

 

4 - CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 - LOCALIZAÇÃO 

 A cidade de Ribeirão Preto  se localiza à 313 quilômetros da capital, sendo a sede da 

Região Administrativa de Ribeirão Preto, conforme a figura 01. Essa cidade é servida por uma densa 

malha rodoviária, em especial a rodovia Anhanguera (SP-330) um dos principais eixos de 

desenvolvimento do estado, interligando a Grande São Paulo à região central do país; o que facilita 



 

as trocas e os fluxos de bens, pessoas e serviços. Por outro lado, na cidade encontra-se instalado 

um aeroporto regional, com linhas aéreas diárias. 

 

 

4.2 – CARACTERÍSTICAS SÓCIO-ECONÔMICAS 

 Conforme dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados – SEADE (2012), a 

população total do município de Ribeirão Preto é composta por 621.038 habitantes, dos quais cerca 

de 99,7% encontram-se instalados na sua área urbana. A distribuição da população por faixas 

etárias, conforme tabela 01, indica um predomínio de população jovem – adulta, período da vida 

voltado para a qualificação profissional e para o exercício do trabalho. Resultando assim, na 

necessidade de investimentos para ampliação do número de postos de trabalho.  

 

Tabela 01 – Distribuição da População por Faixas Etárias (em %) em Ribeirão Preto e no Estado de 
São Paulo (2011) 

 Ribeirão Preto Estado de São Paulo 

População com idade inferior a 15 anos 19,49 21,48 

População com idade entre 16 e 59 anos 67,90 66,97 

População acima de 60 anos 12,61 11,55 

Fonte: Fundação Seade, 2012. 



 

 Ribeirão Preto desempenha um papel primordial no cenário regional, devido a sua 

diversificada gama de serviços oferecidos que compreende todos os setores da economia, firmando-

se constantemente como um centro regional voltado, em especial, para o comércio e para os 

serviços de saúde médico-hospitalar, garantindo assim, o atendimento de sua população, bem como 

a população dos municípios vizinhos, conforme a tabela 02.  

 

Tabela 02 – Valor Adicionado por Setores da Economia de Ribeirão Preto (em %) para os  em 
comparação com o estado de São Paulo nos anos de 2000 e 2010 

 Ribeirão Preto Estado de São Paulo 

Anos 2000 2010 2000 2010 

Agropecuária 0,44 0,33 1,37 1,87 

Industria 14,89 18,89 31,53 29,08 

Serviços 84,67 80,78 67,10 69,05 

Fonte: Fundação Seade, 2012. 

 Na dinâmica econômica de Ribeirão Preto nota-se que a agricultura perdeu significativa 

expressão econômica, predominando a cultura tecnificada da cana-de-açúcar, ligadas 

exclusivamente ao setor agroindustrial. Já o setor de serviços tem-se se mostrado bastante 

significativo, conforme aponta estudo da Secretaria de Emprego e Relações de Trabalho do Estado 

de São Paulo (2008), 

a proximidade do mercado consumidor e a existência de mão de obra 
especializada oriunda de importantes centros de pesquisa incentiva, 
também, outras atividades industriais na região, tais como a produção de 
bebidas, alimentos, papel e celulose, e aquelas ligadas à biotecnologia, 
farmacêutica e equipamentos médicos, odontológicos e hospitalares. 
Nesse sentido, “formou-se, nessa RA, importante cadeia produtiva de 
agronegócios: produtos agropecuários, veterinários, rações, sementes, 
fertilizantes, máquinas e implementos agrícolas” (SECRETARIA DE 
EMPREGO E RELAÇÕES DE TRABALHO DO ESTADO DE SÃO PAULO, 
2008). 
 

 Ao se analisar o valor adicionado dos setores, que é o quanto a atividade agrega aos bens e 

serviços consumidos no seu processo produtivo, obtido pela diferença entre o valor de produção e o 

consumo intermediário, em Ribeirão Preto, segundo SEADE (2010), verificou-se que o setor de 

serviços é o que mais contribui com R$ 4,19 bilhões, seguido pela indústria com R$ 733 milhões, e a 

agropecuária com R$ 41 milhões equivalente. 



 

 O setor terciário, sediado principalmente na cidade de Ribeirão Preto, estimulado pela 

localização e por uma situação extremamente favorável do ponto de vista da mobilidade estadual e 

mesmo nacional, representa um componente importante da dinâmica econômica e regional. Seus 

serviços no setor de saúde fazem da cidade uma referência nacional e a presença de universidades 

e o turismo de negócios também dinamizam as relações com outros municípios do estado e com o 

restante do país, estabelecendo estreita relação com os mercados globalizados. 

 Segundo a Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde de Ribeirão Preto – FIPASE o total 

de estabelecimentos de saúde do município é de 277, sendo 59 públicos e 218 privados – sem 

contar os diversos consultórios médicos particulares – que disponibilizam um total de 3.285 leitos 

(SEADE, 2011). Dentre tais estabelecimentos destaca-se o Hospital das Clínicas e a Fundação 

Hemocentro, ligados à Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) de Ribeirão 

Preto, que atraem um número grande de pessoas da região e do país em busca de atendimento 

médico-hospitalar especializado, além de se apresentar como um centro de formação e qualificação 

profissional voltado ao setor de saúde. 

 A vocação em Saúde e Biotecnologia orienta as características das infraestruturas e 

serviços a serem disponibilizados às instituições e às empresas, ligadas a esses setores e não para 

a indústria em geral. A cidade também possui um número significativo de indústrias voltadas para a 

produção de equipamentos médicos, hospitalares, odontológicos (EMHO), produtos farmacêuticos, 

veterinários e biotecnologia, sendo que uma parcela significativa delas participa do Arranjo Produtivo 

Local do setor de saúde, o qual tem o apoio da Fundação Instituto Polo Avançado da Saúde 

(FIPASE), Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (SEBRAE), Federação das 

Indústrias do Estado de São Paulo (FIESP), Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (CIESP), 

Serviço Nacional de Aprendizagem Nacional (SENAI) e Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto.  

 A construção e estruturação de um Parque Tecnológico instalado, estimula o 

desenvolvimento científico e tecnológico da região, promovendo um ambiente adequado e atraindo 

empresas que invistam em pesquisa e desenvolvimento de produtos e processos inovadores nas 

áreas da Saúde e Biotecnologia, mais especificamente os setores de EMHO, Biotecnologia, 

Farmácos, Medicamentos, Cosméticos e Tecnologia da Informação (TI). Esse empreendimento 

imobiliário, com área pública e privada à realização da coordenação e promoção de ações voltadas 

à Ciência, Inovação e a Tecnologia. 

 



 

4 - CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com o avanço das complexidades dos novos processos de produção de base tecnológica, 

científica e inovadora em Ribeirão Preto,  tem-se novas realidades espaciais no contexto da rede 

urbana brasileira, em especial no cenário do interior paulista, pois há uma atração de fluxos 

populacionais altamente qualificados que redefinem atividades econômicas, sociais, educacionais e 

informacionais promovendo mudanças territoriais significativas.  

 Assim, a cidade de Ribeirão Preto, constitui um ‘novo território regional’ que a partir das 

duas últimas décadas do século XX, têm ampliado seus papéis econômicos, seja pela 

desconcentração territorial das unidades de produção industrial da metrópole para o interior, seja 

pela multiplicação das atividades comerciais e de serviços nelas sediadas. Essas dinâmicas 

redefinem e aprofundam a divisão territorial do trabalho alterando as dinâmicas socioespaciais 

presentes nessas cidades, bem como no entorno regional. 

 Desta forma, a concentração de conhecimento técnico-centífico-informacional (P&D e CT&I), 

bem como a presença de capitais sociais e institucionais promovem atividades econômicas de 

serviços especializados, por exemplo médico-hospitalares, contribuindo para a consolidação de 

territórios inovadores tanto na teoria quanto na prática. 

 Pensar a função do conhecimento e da inovação às cidades que produzem, articulam e 

concentram serviços de pesquisa e desenvolvimento, em especial no setor médico-hospitalar, 

fundamenta-se em uma nova coletividade territorial, a partir de alianças construídas entre os 

diversos segmentos institucionais e sociais envolvidos na efetivação de uma nova dinâmica territorial 

diferenciada, resultando em uma mudança social positiva e na construção de cidades 

verdadeiramente modernas. 
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