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1 - RESUMO 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) é constituída por 39 municípios. 

Durante o século XX esta região conheceu o surgimento e a expansão 

industrial, paralelamente ao crescimento urbano. Nas últimas décadas deste 

século, os municípios da RMSP conurbaram entre eles, intensificando a 

relação e interdependência municipais. O município de Taboão da Serra faz 

divisa com os municípios de São Paulo, Embu das Artes e Cotia. Tal fenômeno 

espacial fez com que intensificasse o movimento pendular (ida e vinda de 

trabalhadores, estudantes, etc.), além da circulação de mercadorias, prestação 

de serviços, informações, além de outros fatores entre os municípios 

metropolitanos. 

 

2 - INTRODUÇÃO 

A Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) não é apenas uma 

imensa mancha urbana com dezenas de municípios contíguos. É o maior 

centro de decisões econômicas do país.   Ela tem uma grande importância na 

regulação do território do brasileiro.  Apesar do fato de diversas indústrias 

terem saído dela para outras regiões do país, ela se reafirmou no papel de 

comando da economia nacional.  É onde as sedes do setor corporativo estão 

instalados e de onde comandam suas filiais de todo o território. A RMSP , 
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assim como as regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Recife, Salvador, 

Porto Alegre, Belém, Curitiba e Fortaleza, foram estabelecidas pela Lei Federal 

n. 14 de 8 de junho de 1973. A Região metropolitana de São Paulo é 

constituída por 39 municípios que são: São Paulo, Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, 

Caieiras, Cajamar, Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu das Arte, Embu Guaçu, 

Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guararema, 

Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba, Jandira, Juquitiba, 

Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do bom Jesus, Poá, 

Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana do 

Parnaíba, Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Suzano 

e Taboão da Serra. Com a Lei Complementar Estadual N°332, de 21 de 

novembro de 1983, foi integrado à RMSP o município de Vargem Grande 

Paulista. E com a Lei Estadual 7.664 de 30 de dezembro de 1991 também foi 

integrado à referida região o município de São Lourenço da Serra, pois este se 

desmembrou do município de Itapecerica da Serra. 

A RMSP tem um importante papel de comando na economia do 

país. Trata-se de uma metrópole que concentra a maior parte dos escritórios do 

setor corporativo, os quais comandam as organizações presentes no restante 

do território nacional; tem uma grande diversidade de prestação de serviços e 

em seus diversos espaços é constante a circulação de mercadorias vindas de 

diversos pontos do país e do exterior. Milton Santos (1998) diz que: 

 

São Paulo fica presente em todo o território brasileiro, graças a esses 

novos nexos, geradores de fluxos de informação indispensáveis ao 

trabalho produtivo. Se muitas variáveis modernas se difundem 

amplamente sobre o território, parte considerável de sua operação 

depende de outras variáveis geograficamente concentradas. 

Dispersão e concentração dão-se, uma vez mais, de modo dialético, 

de modo complementar e contraditório. É desse modo que São Paulo 

se impõe como metrópole onipresente e, por isso mesmo, e ao 

mesmo tempo, como metrópole irrecusável para todo o território 

brasileiro. (SANTOS, 1998, p. 90). 

 

Durante o século XX ocorreu a formação da RMSP, pois o 

município de São Paulo e os demais municípios da metrópole conheceram a 



expansão do tecido urbano fazendo com que ao longo das décadas deste 

século se intensificassem a conurbação entre os municípios associado ao 

aumento populacional -  fruto da intensa imigração populacional não somente 

dos diversos estados brasileiros, mas também de outros países - além disso, 

aumentando a interdependência entre estes municípios, pois o movimento 

pendular foi se intensificando nas últimas décadas deste século, porém com 

um sistema de transporte pouco eficiente, o que prejudicou a mobilidade das 

pessoas. Pelo fato de o município de São Paulo ser o mais dinâmico 

economicamente, boa parte dos trabalhadores dos demais municípios da 

metrópole trabalha em São Paulo, pois é o município que tem um maior 

número de postos de trabalho. Muitos destes trabalhadores moram nas 

periferias onde não há empregos suficientes nem equipamentos e melhorias 

urbanas ou rede de transporte adequado para ir e vir do trabalho: 

 

A Região Metropolitana de São Paulo se estruturou dentro do paradigma fordista 

de urbanização, ocasionado pela industrialização, migração e crescimento 

populacional intensivo. Esse processo se deu no contexto de concentração de 

investimentos de infraestrutura nas áreas centrais, parte da cidade ocupada 

pelas atividades econômicas e população de maior renda, enquanto que a 

população de menor renda acabou ocupando a periferia pouco infraestruturada, 

e portanto menos valorizada do ponto de vista imobiliário, em parte pela ação do 

Estado na produção de grandes conjuntos residenciais, em parte pelo 

crescimento da auto-construção (NOBRE, 2011, p. 355). 

 

Com isso, houve uma expansão do tecido urbano associado com a 

falta de infraestrutura urbana para a população mais pobre, o que é uma das 

características das metrópoles brasileiras. 

Numa metrópole como a de São Paulo com a existência de 

diversos municípios com importantes contiguidades, articulados e 

interdependentes, a circulação de mercadorias, ideias, pessoas, informação 

etc., é essencial para a própria manutenção desse espaço urbano enquanto 

uma metrópole. Sendo assim, os limites político-administrativos no interior de 

uma metrópole como a de São Paulo, tornam-se quase irrelevantes. 

Entretanto na metrópole paulistana essa articulação é de certa 

forma fragmentada, embora constitua uma umidade, pois circular por essa 



metrópole é caro e tem pouca integração nos transportes coletivos entre os 

municípios. E esse problema é sentido, sobretudo pelos trabalhares que 

precisam ir e vir do trabalho, além de serem obrigados a enfrentar problemas 

de congestionamentos.  

Abaixo temos o mapa da Região Metropolitana de São Paulo 

dividida em regiões, com seus 39 municípios: 

 

 

 

 

 

 

Fonte: http://www.stm.sp.gov.br  

 

2.1 - CARACTERÍSTICAS ECONÔMICAS DE TABOÃO DA SERRA  

 

Taboão da Serra perdeu boa parte de suas indústrias em meados 

das décadas de 1980-90. Embora ainda existam importantes indústrias 

localizadas no município, este passou a ter uma receita maior vinda do 

comércio. Embora esta não seja uma particularidade apenas de Taboão - pois 

a maioria dos municípios metropolitanos passou a se destacar no setor de 

comércio e serviços, fruto da dispersão industrial, a qual foi o elemento 



fundamental na reestruturação da RMSP (LENCIONI, 1994), entretanto em 

Taboão da Serra vemos que o capital comercial e imobiliário veio com um peso 

importante na valorização do espaço urbano influenciando não somente este 

município, mas boa parte dos municípios da região Sudoeste, além das zonas 

Sul e Oeste da capital.  No início do século XXI grandes grupos varejistas se 

instalaram no município, tais como: Casas Bahia, Hipermercado Extra, Wall 

Mart, Ponto Frio, entre outros grandes grupos varejistas, além do Shopping 

Taboão, o qual iremos dar uma abordagem maior, pois este passou a ter uma 

importância em escala significativa. 

 A região Sudoeste da metrópole paulistana, que compreende os 

municípios de Juquitiba, São Lourenço, Itapecerica, Embu, além de Taboão 

tem uma particularidade entre eles: são cidades dormitórios, pois a maioria dos 

trabalhadores tem seus empregos no município de São Paulo. Alem dessa 

característica, são municípios que tem pouca ou nenhuma centralidade, 

(exceto Embu, pois esse município tem uma importante centralidade no âmbito 

cultural. Com sua famosa feira de artesanato, Embu tem uma importante 

projeção não somente nacional, mas inclusive no exterior). Entretanto nos 

primeiros anos do século XXI houve um intenso investimento em alguns 

municípios, mas daremos um destaque maior para Taboão. 

Como já destacamos, muitas indústrias do município foram para 

outras regiões do país em meados dos anos 1980 -90 e o município passou a 

se destacar no comercio. Mas somente no final do século XX que começa a 

chegar grandes grupos comerciais no município. No ano de 2002, foi 

inaugurado um shopping center, o Shopping Taboão, que é um investimento do 

Grupo Nacional Iguatemi, tendo o hipermercado Carrefour como uma de suas 

lojas-âncoras. 

O Grupo Nacional Iguatemi é um dos grandes investidores no ramo 

de shopping centers. É uma empresa carioca que fez sociedade com o grupo 

português Sogim e com o argentino Perez Companc e o gaúcho Ciacorp para a 

criação do Shopping Taboão. O Grupo Nacional Iguatemi investiu 80 milhões 

de reais na construção do Shopping Taboão, que foi o seu primeiro 

investimento em shopping center no Estado de São Paulo. 



 Localizado na Rodovia Régis Bittencourt, km 271,5, esse importante 

equipamento urbano tem sua área de influência em escala significativa, 

abrangendo consumidores de pelo menos 5 municípios da metrópole. A 

estratégia do capital é a busca de novos lugares que dão condições à sua 

reprodução. 

“A centralidade está associada, de um lado, a um tempo, aquele do lazer, no 

contexto de sua transformação na metrópole, cada vez mais cooptado pelo 

universo da mercadoria; de outro lado, está associado à constituição do 

fenômeno da raridade do espaço. Essa articulação ilumina o fato de que, na 

metrópole, os centros de compra e de lazer vão-se deslocando em 

momentos sucessivos, às vezes simultaneamente, provocados pela 

escassez dos lugares como possibilidade e condição da reprodução”. 

(CARLOS, 2001, p, 181). 

A construção desse empreendimento é a reprodução do espaço 

urbano pelo capital com o objetivo de aumentar seus lucros, tendo o shopping 

center como um de seus fetiches. E em busca de mercadorias, lazer e 

entretenimento, as pessoas de diversos lugares vão ao shopping center, que é 

um dos maiores signos de nossa modernidade.  

O município de Taboão da Serra foi escolhido para a implantação de 

um shopping porque oferecia condições para atrair consumidores de outros 

municípios - além da presença de uma importante classe média nas 

imediações do futuro shopping - como a Rodovia Régis Bittencourt e o 

Rodoanel e com a possibilidade de crescimento vertical em torno do shopping. 

Silvana M. Pintaudi (1987) nos explica como é o processo de escolha dos 

lugares para a instalação desse equipamento urbano: 

 

“Basicamente, no Brasil, encontramos dois tipos de locais onde se instalam 

os shopping-centers, a saber, na área já urbanizada, mas que oferece ainda 

espaços livres e de tamanho suficiente grande para comportar esse 

equipamento comercial, ou em áreas muito próximas à cidade e da (s) 

rodovia (s) que ligam a outros centros urbanos”. (PINTAUDI, 1987, p. 32). 

Com isso, no município de Taboão da Serra com a instalação desse 

importante equipamento urbano redefiniu a dinâmica comercial interurbana 

criando uma nova centralidade e alterando a dinâmica comercial e imobiliária 

de diversos municípios, inclusive de alguns bairros da capital. No entorno do 



shopping há diversos empreendimentos imobiliários como construção de 

edifícios e condomínio para as classes média e média alta. É o processo de 

valorização do espaço urbano em torno do shopping. 

Sendo um dos principais signos de nossa modernidade, o shopping 

center retrata o atual estágio de valorização da mercadoria, inclusive o próprio 

espaço. O lucro obtido com essa mercadoria é o principal objetivo numa 

sociedade capitalista onde o dinheiro passa a ser o mediador das relações 

entre as pessoas. E o ato de criar shopping centers significa aumentar os 

lucros tanto dos investidores e dos lojistas, quanto dos empreendedores 

imobiliários.  

 

“O shopping representa pois a penetração do capital imobiliário na esfera do capital 

mercantil e a sujeição do comércio varejista e dos serviços ao capital imobiliário e – 

através deste – ao financeiro” (VILLAÇA, 2001. p. 304). 

Sendo assim, o ato de criar shopping center revela o objetivo do 

capital de se reproduzir. Com a presença de um grande mercado consumidor, 

essa região a qual foi centralizada pelo shopping (que compreende alem do 

Taboão da Serra, os municípios de Embu, Itapecerica da Serra, e Juquitiba, 

além de parte do municípios de São Paulo, sobretudo as regiões Sul e Oeste) 

oferece muitas vantagens para os investidores do shopping. Alem de venderem 

mercarias, valorizaram o espaço urbano do entorno do shopping. E a presença 

do Estado em parceria com os investidores do shopping foi importante, pois 

houve a implantação de infraestruturas para que as pessoas se locomovam 

com facilidade ao shopping center. Algumas dessas infraestruturas são: a 

construção de uma ponte para pedestres, a qual termina no portão do 

shopping; pontos de ônibus localizados nos dois lados do shopping. Com isso 

há linhas de ônibus que tem acesso de praticamente todos os bairros do 

município de Taboão da Serra com o Shopping Taboão. Os municípios de 

Embu, Itapecerica da Serra e São Lourenço da Serra são interligados com 

Taboão da Serra pela Rodovia Régis Bittencourt. No caso de Cotia, a ligação 

com essa rodovia se dá pelo Rodoanel, outro importante equipamento de 

infraestrutura urbana. O Rodoanel foi outro fator que potencializou a instalação 

do shopping center em questão nesse setor da região metropolitana. 



 

Abaixo temos algumas  informações a respeito do Shopping Taboão que 

dão a dimensão desse empreendimento: 

Consumidores: 1.500.000 mensais; 

Veículos mensais: 300.000 

Área Bruta Locável (ABL): 46.915.24 m² 

Estacionamento: 2.160 vagas; 

Lojas e quiosques: 205 

Salas de cinema: 5, totalizando 1.500 lugares; 

 Praça de alimentação: 1.000 lugares. 

 

O exemplo acima citado a respeito da dinâmica econômica de 

Taboão da Serra, com uma ênfase ao Shopping Taboão é uma amostra de 

como havia até então pouca centralidade na região Sudoeste da RMSP. Pelo 

fato de Taboão da Serra ter uma importante contiguidade com São Paulo, que 

é o município mais dinâmico do ponto de vista econômico e ao mesmo tempo 

ter contiguidade com Embu e uma importante continuidade com Itapecerica, 

Taboão centralizou o consumo desses municípios em seu espaço urbano, o 

que demonstra a pouca existência de centralidades nessa região da metrópole. 

A tabela abaixo mostra os dados referentes ao Produto Interno 

Bruto dos municípios, além dos dados populacionais que dão a dimensão de 

quanto estes municípios não têm uma homogeneidade: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nome do 
Município 

Produto Interno Bruto 2007 
(Em reais correntes) 

Área 
Km2 
2010 

Habitantes 
por Km2 

2010 
População 2010 

7
6

EMBU 2,534,720,444.00 70.08 3,427.94 240,230.00 

1
5
8

ITAPECERICA 
DA SERRA 

2,090,780,286.00 151.46 1,007.62 152,614.00 

3
8

JUQUITIBA 186,868,197.00 521.60 55.09 28,737.00 

1
3
2

SÃO 
LOURENÇO 
DA SERRA 

121,851,428.00 186.71 74.84 13,973.00 

1
7
2

SÃO PAULO 323,154,665,877.00 1,522.99 7,389.09 11,253,503.00 

1
7
3

TABOÃO DA 
SERRA 

3,547,484,402.00 20.48 11,939.84 244,528.00 

Fonte: EMPLASA 

 

Taboão da Serra tem uma das maiores densidades demográficas 

do país. Essa característica é explicada pelo fato do município ter uma 

população maior se comparada com as demais sob sua área de influência, 

perdendo apenas para a própria capital, e pelo sua área territorial ser uma das 

menores da RMSP com um pouco mais de 20km², fazendo com que a 

distribuição da população pelo território torne-se compacta. 

Entretanto esta distribuição espacial da população pelo município 

está longe de ser heterogênea. A maioria da população do município residem 

na periferia da cidade. E nesta periferia por muito tempo predominou a 

existência do comércio informal. Com o passar dos anos, entretanto, os grupos 

varejistas que se instalaram no município: Casas Bahia, Ponto Frio, Lojas 

Marabrás, além do Supermercado Extra, foram justamente para esta área 

periférica. 



3. METODOLOGIA 

Como metodologia realizamos leituras bibliográficas de autores que 

são referência nos estudos sobre espaço urbano e metropolização; realizamos 

trabalho de campo em alguns municípios da RMSP: Taboão da Serra, Embu 

das Artes, Itapecerica da Serra, São Paulo, São Lourenço da Serra e Juquitiba 

para conhecer a realidade destes espaços e suas respectivas dinâmicas para 

melhor compreender a articulação e a interdependência destes espaços em 

relação à outros espaços da metrópole paulistana; fizemos coleta de dados em 

instituições de pesquisa como a EMPLASA, IBGE, e nas prefeituras de 

Taboão, Embu e Itapecerica. 

 

4. RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A metrópole paulistana no atual período técnico-científico-

informacional passa a ser uma metrópole global, pois São Paulo tem uma 

importante relação com as demais metrópoles nacionais e mundiais. A própria 

reestruturação por que passou São Paulo nas últimas décadas foram 

realizadas obedecendo decisões de outros países. Essa reestruturação 

obedece à lógica do capital, pois nas áreas metropolitanas o capital tem um 

poder de decisão, apropriação do solo urbano, além criar uma estrutura 

logística para facilitar o potencializar sua reprodução. Ampliação e 

melhoramento das malhas rodoviárias; reformas e melhorias em aeroportos, 

além de outras melhorias, são funções para melhorar a logística com uma 

maior rapidez nos deslocamentos para o capital se reproduzir de forma 

contínua. Nesse aspecto, os municípios da região Sudoeste da RMSP passa 

por um importante momento de investimentos em logística para ter uma maior 

integração entre os municípios para facilitar o deslocamento de pessoas e 

mercadorias para diversos lugares. Nesse aspecto, o capital escolhe os lugares 

que ele considera propício para a sua reprodução em larga escala.  

Nesse sentido podemos concluir que a RMSP passou e passa por 

um processo de produção e reprodução contínuos, fazendo com que as 

diversas centralidades existentes no interior da metrópole “migrem” para outras 



localidades que oferecem meios para a reprodução do capital, seja comercial, 

imobiliário e bancário. Nesse sentido o município de Taboão da Serra traduz 

essa nova centralidade intraurbana da metrópole paulistana, cujas 

transformações realizadas nas últimas décadas fizeram que confluíssem 

investimentos em diversos setores da sociedade influenciando boa parte da 

região Sudoeste da metrópole paulistana. 
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