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Resumo 

 A atividade econômica em um território é defina e estabelecida por 

várias forças e critérios. Existem fatores naturais que podem induzir a atividade 

secundária em uma região ou município, como também existem forças 

antrópicas e de poder para se estabelecer essa atividade. A indústria, como 

integrante da atividade econômica e produtiva, sempre foi influenciada em sua 

localização e desenvolvimento, ora por fatores naturais e ora por fatores 

estabelecidos pelos governantes e estrategistas. A atividade industrial na 

Região Administrativa de Bauru possui grande influência do setor agropecuário, 

por esse motivo, os municípios da área estudada apresentam dois 

agrupamentos industriais distintos, um relacionado com a agropecuária e outro 

independente do setor primário. O presente trabalho faz parte da pesquisa de 

doutoramento e tem por objetivo analisar os agentes de regulamentação e 

regulação, assim como, as legislações que ordenam a atividade industrial dos 

principais municípios industriais da Região Administrativa (RA) de Bauru, no 

estado de São Paulo. Através de revisão bibliográfica, especialmente nos 

trabalhos de Alain Lipietz e Elson Luciano Silva Pires, e de entrevistas diretas 

com os órgãos responsáveis pela regulamentação e regulação, busca-se 

compreender o quadro regulatório da RA de Bauru.  O artigo pretende 

identificar os agentes de ordem pública, nas esferas: Federal, Estadual e 

Municipal, e, também os agentes que influenciam a atividade industrial na 

esfera privada. O trabalho, também, faz menção aos fatores naturais 

locacionais da RA de Bauru, responsáveis por atrair certos ramos industriais 

para o território.   

 

Eixo Temático: Ordenamiento territorial y desarrollo sustentable. 



Palavras-Chave: Geografia Econômica, Indústria, Regulação e Fatores 

Locacionais.   

Introdução  

O presente artigo faz parte da pesquisa de doutorado em Geografia 

Industrial realizada junto a Universidade Estadual Paulista – Júlio de Mesquita 

Filho, campus Rio Claro. A pesquisa contempla os motivos da evolução industrial 

dos municípios na Região Administrativa de Bauru, sejam eles de caráter externo 

e interno, além das causas que influenciam atualmente o setor secundário dos 

aglomerados urbanos. O enfoque principal do artigo é verificar os fatores 

locacionais e o sistema de regulamentação nas escalas públicas e privada.   

O contingente demográfico da Região Administrativa de Bauru chega a 

mais de 1,1 milhão de habitantes, tendo Bauru como principal município com mais 

de 340 mil habitantes (IBGE, 2010), outros municípios mais importantes da região 

administrativa são: Jaú, Lins, Lençóis Paulista, Promissão, Agudos e Barra Bonita 

A área se localiza no centro-oeste do Estado de São Paulo a margem do rio Tietê, 

sua extensão territorial é de 16.198,84 km² (fig. 1).  

Figura.1 - Região Administrativa de Bauru 

 
Fonte: figura desenvolvida por Leonardo Thomazini e autor, 2012. 

 

A área de abrangência do presente estudo é a Região Administrativa de 

Bauru, porém, não em sua totalidade, e sim restrita aos principais municípios 



da região, e especialmente, àqueles que têm maior desenvolvimento industrial . 

A escolha das cidades selecionadas foi uma forma de ampliar o estudo 

anteriormente realizado sobre a industrialização do município de Bauru, 

quando nele foram detectados dois compartimentos industriais bem distintos. 

Os municípios contemplados na presente pesquisa são: Agudos, Bariri, Barra 

Bonita, Bauru, Jaú, Lençóis Paulista e Pederneiras, que, juntos, constituem 

uma expressiva aglomeração urbana e econômica (Fig. 2).  

 
         Figura 2. Municípios mais industrializados da RA de Bauru  

 
          Fonte: Mapa desenvolvido por Leonardo Thomazini e autor, 2012. 
 

A agropecuária dessa região administrativa produz 7,2 % da riqueza do 

setor no estado, sendo os produtos mais importantes; a cana-de-açúcar, a 

pecuária de corte e a avicultura. O setor industrial compreende 1,2 % do setor 

secundário paulista, e as atividades mais importantes são as fábricas de 

alimentos e bebidas e a preparação e confecção de artefatos de couro, além de 

fabricação de máquinas e equipamento e fabricação de papel e celulose.    

 Muitas cidades da região são especializadas em algum tipo de produto, 

ou sediam plantas de poderosas empresas agroindustriais, como é o caso de 

Jaú, Lençóis, Agudos, Barra Bonita, Bariri e Lins (Quadro 1).  

 Atualmente, o produto agrícola mais cultivado é a cana-de-açúcar, como 

já elucidado, a cultura está presente na região há muito tempo e por diversos 

momentos recebeu apoio governamental (Instituto do Açúcar e Álcool, 

Proálcool e mercado regulado até 1999). A partir dos anos 2000 a crescente 

demanda nacional por álcool anidro e etanol, além das altas cotações do 



açúcar no mercado externo fez o cultivo aumentar em produção e área 

cultivada. Esse processo de regulação da produção canavieira e de seus 

derivados entre os anos 1970 e 1990 foi a mais significativa regulamentação do 

setor econômico na região de Bauru, pois o Proálcool incentivou a abertura de 

inúmeras plantas industriais no interior do Estado de São Paulo.     

Quadro 1 – Principais características dos municípios mais importantes da 
Região Administrativa de Bauru 

Agudos  Economia baseada na Agropecuária; possui duas grandes 
indústrias de importância nacional (Duratex e Ambev) 

Barra 
Bonita 

Setor sucroalcooleiro de grande importância vinculado à agricultura 
de cana-de-açúcar; indústrias de telhas e tijolos e caixas de som 
amplificadoras. 

Bariri Agricultura, usinas processadoras de álcool e açúcar, usina 
hidrelétrica, frigoríficos de aves. 

Bauru 

 

Setor terciário (comércio, universidades e serviços); indústria 
diversificada; silvicultura. 

Jaú Agroindústria sucroalcooleira; comércio, polo hospitalar e indústrias 
relacionadas à cadeia produtiva calçadista.  

Lençóis 
Paulista  

Agropecuária (bovinos e cana-de-açúcar); indústrias (frigoríficos, 

beneficiamento e reciclagem de óleos e usina sucroalcooleira,  

estruturas metálicas e celulose). 

Pederneiras 

 

Agropecuária (cana-de-açúcar e citricultura); metalurgia, automotiva 
de veículos pesados e estaleiro. 

Fonte: pesquisa do autor, julho de 2011. 
 

A região pesquisada é servida pela Rodovia Marechal Rondon e possui 

mais modais de transportes justapostos ou paralelos à rodovia. O primeiro 

modal a ser construído foi a Estrada de Ferro Noroeste do Brasil, iniciada a 

partir de Bauru em 1905; essa ferrovia tem por destino a fronteira do Brasil com 

a Bolívia. Todas as grandes cidades atravessadas pela Rondon também 

possuem estações ferroviárias da E.F. Noroeste do Brasil; atualmente, essa 

ferrovia é operada pela América Latina Logística – ALL. 

Paralelamente a esses dois modais construídos por ação humana, 

encontra-se o rio Tietê. Principal rio do Estado de São Paulo possui uma 



extensão de 1150 km e, na região em foco, apresenta o rio sua maior largura e 

volume d’água, justificando a utilização hidrelétrica que dele se faz. O rio Tietê 

integra, também, a hidrovia Tietê – Paraná, que possui 2400 km de vias 

navegáveis, sendo que o rio paulista contribui com 450 km do total. 

A construção dos modais e infraestruturas, como hidrelétricas, são obras 

de planejamento dos governos Federal e Estadual. As ferrovias construídas 

nas áreas no final do século XIX e início do século XX foram de fundamental 

importância para a formação de aglomerações demográficas e econômicas na 

região estudada, a intenção do deslocamento da produção cafeeira era o 

objetivo principal, entretanto, por projetos públicos novas oportunidades foram 

abertas.  

As rodovias e as Hidrelétricas da região foram projetos de integração e 

planejamento do Governo do Estado de São Paulo, pois as principais rodovias 

que atravessam a área foram construídas e duplicadas pelo governo paulista 

ou por meio de concessões. As obras de infraestrutura serviram para dinamizar 

e dar fluidez a economia da Região Administrativa de Bauru.  

Ações de planejamento do espaço atingiram a região de maneira 

secundária e cíclica. As culturas agrícolas, desde o final do século XIX, foram 

responsáveis por decisões, leis e infraestruturas na região estudada, o café, 

algodão e a cana são culturas que tiveram a intervenção dos poderes Federal e 

Estadual em vários momentos do processo geográfico-histórico dos municípios 

pesquisados. 

As mudanças geradas pelas fases do capitalismo no século XX 

influenciaram diretamente a atividade industrial e a forma de organização, 

produção e gerenciamento do espaço geográfico. O território passou a ser 

influenciado por eventos das escalas local e global, com intensidades 

diferentes em cada setor produtivo. Um espaço local, em função de algum 

recurso específico, bem utilizado, pode influenciar a atividade produtiva em 

caráter global, mas os locais menos afortunados no desenvolvimento 

socioeconômico são cada vez mais influenciados e direcionados por demandas 

globais ou de uma hierarquia superior. Exemplo marcante foi a cafeicultura e a 

cana-de-açúcar no interior do Estado de São Paulo.   



 

As discussões sobre o poder do território local ganharam força nas 

últimas décadas, em resposta ao desmantelamento de uma estratégia nacional 

que vingava até os anos 1960 no mundo e até 1970 no Brasil. Nessa nova fase 

de austeridade do Poder Público, as responsabilidades são deslocadas para o 

poder municipal, local, porém, este poder assumiu tarefas que não conseguiu 

exercê-las pela falta de estratégia de planejamento, de empresariado 

empreendedor, de apoio de governos superiores e, principalmente, pela 

ausência de recursos.     

Em pesquisa de campo, efetivada nos principais sindicatos das cidades 

estudadas, foi evidente e repetitiva a resposta de ausência de políticas locais 

integradas com as empresas regionais, os atores públicos e não 

governamentais. Exemplo marcante é a indústria de calçado feminino de Jaú 

que não possui união necessária para o enfrentamento das competições 

nacional e global. Muitos desconhecem as políticas de governança do território 

local. 

Os estudos relacionados ao poder do território local e sua governança 

proliferaram nos países centrais e no Brasil, com as pesquisas buscando traçar 

um novo caminho para os territórios locais não ficarem a mercê dos 

movimentos econômicos globais e ao humor da economia capitalista vigente. 

Para isso, os estudos se concentraram e concentram nos principais atores que 

administram a economia dos territórios locais, que são o Estado, a empresa, o 

planejador e a coletividade. 

Para FISCHER (2008), o território é: 

[...] um espaço onde se exercem poderes, inscrevem-se projetos 
sociais, exprimem-se estratégias de atribuição de valor e se afrontam 
os interesses mais ou menos contraditórios dos diferentes atores, 
onde a empresa não se localiza num espaço-conteúdo, neutro ou 
indiferenciado da teoria neoclássica, mas num meio socioeconômico 
mais ou menos integrado, ou seja, um território, que se apresenta 
mais ou menos atrativo em função dos recursos, dos potenciais, das 
oportunidades que ele propõe e graças também a sua capacidade de 
adaptação as flutuações das necessidades da atividade econômica.” 
(FISCHER, 2008, p. 10 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008). 

 



 O autor, na citação acima, realça a complexidade do território, ao 

apresentar um território mais vivo e dinâmico, além de demonstrar que nele 

existem recursos que podem ser únicos e podem induzir a um maior 

desenvolvimento local.  A participação dos agentes locais é levada em conta 

para se adaptar às flutuações econômicas tão frequentes na atualidade. 

 Os municípios da RA de Bauru sempre apresentaram elevado grau de 

resiliência e resistência no enfrentamento de novas realidades locais, nacionais 

e globais.  As mudanças bruscas na agropecuária influenciaram a atividade 

industrial e comercial, criando agentes locais que formaram empresas e 

setores de grande importância para os habitantes de cada cidade. Exemplos 

puderam ser detectados na indústria têxtil, calçadista, ferramentas, alimentícia 

e moveleira, além dos fatores naturais que contribuíram para manter a 

atividade agropecuária em momentos críticos e de forte mudança. 

 Outra análise da importância do território relacionada à suas 

potencialidades e com a comunidade que vivencia esse espaço vem de Pires; 

Müller; Verdi, (2006): 

A partir da perspectiva do desenvolvimento local e regional, o novo 
conceito de “território” pode ajudar a melhor compreender a 
heterogeneidade e complexidade do mundo real, suas características 
culturais e ambientais específicas, seus atores sociais e sua 
mobilização em torno das diversas estratégias e projetos e a 
existência e o acesso a recursos estratégicos para o desenvolvimento 
produtivo e social. Em face do conceito de território como promotor do 
recurso específico e, portanto, como ator do desenvolvimento. Porque 
um tal tipo de desenvolvimento depende de como a comunidade se 
organiza em termos societários. (PIRES; MÜLLER; VERDI, 2006, p. 
442). 

 

Os autores enfatizam a importância de não se analisar o local com 

critérios predeterminados, pois o território é fruto de uma construção de atores 

locais únicos (as empresas de diversos setores, os poderes públicos 

descentralizados ou locais). Indicam que: “Os territórios locais guardam essa 

coerência com os compromissos sociais estáveis, e se organizam segundo um 

conjunto de regras e instituições que são particularmente elaboradas neste 

nível.” (PIRES, MÜLLER, VERDI, 2006, p. 443). A construção de um território 



não se limita aos aspectos econômicos e políticos, mas compreende, também, 

a procura de critérios “objetivos” e “subjetivos” de identidade local ou regional.  

Os fatores subjetivos do território são a confiança interpessoal, a solidariedade, 

reciprocidade e tolerância. Já os fatores de caráter cultural e histórico podem 

ser o civismo, ação participativa, capital social.      

Portanto, o sentimento de pertencimento a um território e a identidade 

coletiva em torno de um projeto comum de desenvolvimento, 

depende muito mais dos efeitos de proximidade organizacional e 

cognitiva de suas redes do que das divisões geopolíticas e 

administrativas. (PIRES, MÜLLER, VERDI, 2006, p. 444). 

 Por que o conceito de território passou a ser tão importante, a partir dos 

anos 1980? Uma vertente explicativa pode ser estruturada pela evolução 

socioeconômica e espacial do capitalismo no século XX, a qual determinou a 

transformação da indústria e sua reestruturação produtiva em escala global. A 

Geografia Industrial, até os anos 1960, era calcada na descrição de grandes 

regiões, aspectos técnicos e econômicos, além de imaginar que as regras de 

comportamentos para a localização industrial eram definitivas. Entretanto, a 

partir dos anos 1960, a Geografia Industrial passa a verificar a fuga das zonas 

industriais para áreas especializadas periurbanas por conta da logística e de 

novas regulamentações ambientais municipais; a preocupação com o 

desenvolvimento regional é a base dessas mudanças locacionais. (FISCHER, 

2008). 

 Após 1970, a atividade industrial mundial sofre grande alteração, pois a 

imposição de recessão econômica, crise energética, desregulamentação 

econômico-financeira e maior competitividade global implodem o modelo de 

localização, planejamento e administração industriais. Segundo FISCHER: 

O tempo de crises é, primeiramente, o questionamento do sistema de 
produção fordista e a emergência do sistema de produção flexível. 
Em termos econômicos essa passagem se exprime pelo recurso 
sistemático a inovação tecnológica, daí em diante considerada como 
a única situação possível de produtividade. (FISCHER, 2008, p. 19 
apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008).  

 



 A desconcentração produtiva no território paulista fez com que 

cidades que se localizavam até 150 km de distância da capital recebessem 

plantas industriais que buscavam oportunidades nas cidades do interior do 

estado e, por outro lado, essas empresas escapavam das “deseconomias” 

apresentadas pela região metropolitana.  

As cidades paulistas fora do raio de até 200 km de distância da região 

metropolitana nas décadas de 80 e 90 foram menos influenciadas pelo 

fenômeno da desconcentração industrial. Alguns fatos marcantes e fragilidades 

estruturais podem resumir a não integração de regiões mais longínquas, ao  

processo de desconcentração. Dentre a complexidade de motivos para o 

desestímulo à continuidade da desconcentração econômica no espaço 

paulista, os principais foram: a distância da capital paulista, a falta de 

infraestrutura de conexão com São Paulo, especialmente rodovias, e a crise 

econômica dos anos 80 e a recessão dos anos 90. (SELINGARDI-SAMPAIO, 

2009) 

A tecnologia passa a ser matéria nevrálgica para a dispersão industrial, 

produto industrial e responsável pelo aumento da produtividade e gerência da 

fábrica. O choque dentro da empresa e de sua localização, também influencia a 

organização produtiva no novo cenário global. Para Fischer (2008): “Em termos 

organizacionais, a dupla manifestação estrutural e funcional das grandes 

empresas conduz a PME-PMI (pequenas e médias empresas – pequenas e 

médias indústrias) que deve oferecer uma alternativa às dificuldades das 

grandes empresas assim como ao relativo desengajamento do Estado”. 

(FISCHER, 2008, p. 19 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008) 

 Pelas novidades apresentadas para atividade industrial, a mobilidade e 

dispersão foram fatores de elevada conta, pois com a competição internacional, 

as grandes corporações não poderiam manter a pesada estrutura. Deste modo, 

a implosão das velhas regiões industriais e a exigência de mobilidade deram a 

tônica da nova Geografia Industrial. O espaço passou a ter relevância 

indiscutível devido ao parcial abandono de sua neutralidade: a partir dos anos 

1980, o território adquiriu status de entidade participativa para o 

estabelecimento das atividades industriais, como atesta Fischer (2008) quando 



indica uma “complexificação das relações com o espaço”, pois a indústria se 

utiliza do espaço de acordo com a necessidade produtiva e as vantagens que 

esse pode oferecer.  

 A atividade industrial passa a ser compartimentada e compartilhada para 

a redução dos custos, esse movimento é efetivado pela terceirização da 

produção. As PME-PMI são utilizadas para receber parte da atividade, na 

tentativa das grandes empresas de reduzirem custos. Entretanto, setores-

chave das grandes empresas, especialmente, relacionados a administração, 

pesquisa, desenvolvimento de produto e marketing peri-produtivo, que formam 

a montante e jusante, segundo FISCHER (2008), continuaram abrigados e 

monitorados pelas próprias empresas. FISCHER ressalta: 

Trata-se, em primeiro lugar, de um rompimento estrutural 
correspondendo à preocupação da firma de se deparar à crise 
ajustando sua estrutura interna às exigências crescente de 
flexibilidade. Então, o recurso às PME, à externalização de certas 
funções, à prática da dispersão (criação de PME, as mais 
frequentemente ramificadas e filializadas) e a subcontratação, 
tornam-se estratégias fundamentais por que elas permitem à 
empresa realizar ganhos de custo de produção e flexibilidade. 
(FISCHER, 2008, p. 73 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008)        

 

 Porém, a atividade produtiva, menos intelectualizada, foi dispersa para 

as PME-PMI na intenção de redução dos encargos da produção e trabalhistas. 

A partir desse momento, espaços que não eram incorporados e os já 

incorporados recebem plantas industriais menores e mais flexíveis, quanto ao 

trabalho, contratação, produção e intercâmbio produtivo. Assim, o Território 

Local, que nas décadas anteriores era planejado por uma formulação de 

estratégias nacionais ou Top down (de cima para baixo), passa a ser 

organizado por protagonistas locais na proposição de projetos ou Button up (do 

botão para cima) (PIRES; FUINI; MANCINI e NETO, 2011). Cremos que uma 

resposta possível à questão anteriormente formulada tenha sido oferecida.  

Um item de grande importância para a movimentação produtiva pelo 

mundo, localidades e espaço geográfico é o avanço das novas tecnologias. 

Como já assinalado acima, as novas tecnologias puderam dinamizar e agregar 

novas possibilidades de produtos, inter-relações empresariais e potencialização 



dos setores administrativos e financeiros. Para o avanço da desagregação e 

reestruturação produtivas as novas tecnologias foram fundamentais, 

consequentemente os novos recursos atingiram as PME-PMI para integrarem 

os encadeamentos econômicos. FISCHER (2008) salienta a influência das 

novas tecnologias: 

A inovação e as novas tecnologias não têm somente transformado o 
próprio conteúdo da atividade industrial, elas têm modificado 
profundamente a organização espacial da indústria transformado a 
organização e a estruturação dos espaços geográficos. (FISCHER, 
2008, p. 23 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008).        

 

 A participação gradativa, a partir dos anos 1970, das PME-PMI foi 

incentivada, na visão de FISCHER (2008), por ações dos territórios locais, do 

Estado e das empresas, valendo lembrar que o autor relata uma realidade de 

um país central, como a França. O início da reação é uma resposta à crise 

iniciada nos anos 1970, as empresas não puderam mais manter plantas 

industriais de grande porte, pois não contavam com o auxílio e projetos 

públicos e o mercado não estava mais protegido. Assim, a procura por atrativos 

locais para a redução dos custos foi inevitável. Por conseguinte, “[...] a 

dinâmica endógena tem suplantado o auxílio exterior como motor do 

desenvolvimento local” (FISCHER, 2008, p. 28 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 

2008).  A corrida das coletividades locais foi imensa, pois agora passam a 

depender dos esforços autóctones, as medidas de atração para as empresas 

desesperadas por redução de custos foram as mais diversas, desde isenções 

fiscais, projetos de especialização de mão de obra, até vantagens territoriais e 

publicidades. 

 Posteriormente, há a necessidade do enfrentamento da nova condição 

do capitalismo, amparada pela visão fatalista do cenário econômico; os 

principais atores se alinharam para promover a importância das localidades e 

de estratégias para a recepção de empresas e criação de um ambiente 

inovador e atraente a novas oportunidades. FISCHER (2008) constata esse 

fato: “ [...]o recurso às PME tem um papel essencial nas novas estratégias dos 

três principais atores do desenvolvimento: as empresas, as coletividades 



territoriais e locais, e o Estado”. (FISCHER, 2008, p. 29 apud FIRKOWSKI; 

SPOSITO, 2008).     

 A dispersão industrial é, também, desigual, pois os países mais 

desenvolvidos procuraram incentivar a reestruturação produtiva para as áreas 

de alta tecnologia e inovação, enquanto os países mais pobres receberam a 

parte produtiva menos tecnológica e, às vezes, com problemas ambientais, 

trabalhistas e de segurança. Como afirma FISCHER (2008), destacando o 

exemplo francês, mas que, também, é válido para a escala global, “[..] as novas 

tecnologias não param de acentuar as clivagens qualitativas no espaço 

geográfico enquanto que o discurso do ordenamento do território afirma, há 

muito, a necessidade da luta contra os desequilíbrios regionais!” (FISCHER, 

2008, p. 49 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008).  Porém, na atualidade, podem 

ser identificados espaços e localidades nos países subdesenvolvidos que 

possuem PME-PMI produzindo alta tecnologia e inovação, fruto do 

barateamento tecnológico e da disseminação da informação.    

 As empresas, sejam elas grandes ou pequenas, possuem um novo olhar 

para o espaço geográfico e para os territórios locais; assim, o espaço não pode 

ser concebido com neutralidade como se pensava na teoria clássica, pois 

recursos e vantagens podem ser explorados na área. A complexidade e 

diversidade são tão grandes na economia atual que a escolha espacial exige 

estratégias inovadoras e interdependentes. Sabe-se que as regulações em 

escala global se diferem, e mesmo dentro de um país, ficaram mais díspares 

em escala regional e global. (FISCHER, 2008).  

 A Região Administrativa de Bauru pertence ao circuito periférico do 

capitalismo mundial, assim as PME-PMI sempre fizeram parte do ambiente 

econômico das cidades estudadas, especialmente, pela distância da capital 

que impedia o acesso de bens sofisticados e usufruir de manutenção a todo o 

momento. Essa presença de pequenas empresas não é uma argumentação 

presunçosa de indicar um preparo maior para os tempos hodiernos, mas 

apenas a indicação que existiam empresas que auxiliaram na manutenção de 

uma atividade econômica e de sobrevivência em épocas passadas. 



 Essas PME-PMI não possuíam o grau de sofisticação que os autores da 

base teórica indicam. Pelas pesquisas efetivadas nos municípios pesquisados, 

até hoje de vivencia um grau de comando, governança e liderança arcaicos 

que impossibilitam o enquadramento dessas modestas empresas nas 

mudanças verificadas nos países centrais. Por vezes as empresas se 

digladiam e não possuem nenhuma percepção que a concorrência está em 

outra região, estado ou país. 

 Em um olhar mais local, as estratégias dos atores se diferenciam 

conforme suas características geográficas, econômicas, infraestruturais, 

culturais e demográficas. Alguns modelos para o início do planejamento local 

são universais, mas foram adaptados às demandas de cada espaço 

geográfico. A participação das PME-PMI, no Território Local, substituiu a 

grande indústria como motor de desenvolvimento regional. Por esse motivo, os 

atores tiveram que estabelecer novas ideias e estratégias proativas para a 

atração e estabelecimentos de forças industriais e produtivas. Segundo 

FISCHER (2008), explicando o fato no território francês: 

Hoje, então, é vital para as coletividades atrair novas atividades e 
novos empregos; e é bem este o coração da estratégia delas. 
Devem-se lhes atrair empresas e, se possível, atividades 
tecnologicamente avançadas que influenciam diretamente no 
crescimento urbano pelas suas necessidades em externalidades de 
serviços; mas esta atração se desenvolve num contexto muito 
particular: aquele de uma concorrência direta entre as coletividades.  
(FISCHER, 2008, p. 71-72 apud FIRKOWSKI;SPOSITO, 2008) 

 

        As PME-PMI são envolvidas em um intricado relacionamento no território 

local, em um momento são aliadas, na concorrência extra território, mas podem 

ser concorrentes e complementares, em escala local. Para a efetivação desse 

processo, há a necessidade de uma qualidade dos arranjos institucionais, a fim 

de viabilizar a participação econômica das empresas e a cooperação entre 

elas. Não é demais destacar que a coletividade e sua atuação são 

importantíssimas para a projeção de novas ordens sociais no recebimento das 

novas demandas, as quais podem ir de encontro à antiga ordem estabelecida. 

(PIRES; MÜLLER; VERDI, 2006). 



 Não foi verificada nenhuma ação significativa por parte das lideranças 

políticas, privadas, sindicais e populares na governança da atividade industrial 

das cidades da RA de Bauru. Muitos atores possuem o conhecimento dos 

problemas e da urgência de atitudes compartilhadas, entretanto, rivalidades de 

todas as ordens e desconfiança são barreiras paras a efetivação de políticas 

conjuntas. 

 A indústria da região é auxiliada por entidades como o Centro das 

Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) e as PME-PMI recebem o amparo 

do  Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). Na 

Região Administrativa de Bauru existem dois Ciesp (Bauru e Jaú) e um 

escritório regional do SEBRAE (Bauru). 

 Essas instituições não possuem o poder de governança, pois são 

sindicatos patronais, caso do Ciesp, e agência de consultoria, informação e 

estudo para as PME-PMI, deste modo não são capazes de articular uma 

governança articulando todos os atores. Reclamações foram coletas a partir 

das pesquisas com os estabelecimentos industriais, as mais frequentes são o 

distanciamentos das duas entidades da realidade local e os planos vindos dos 

escritórios centrais que pouco refletem os problemas reais.    

Os territórios locais, para exercerem sua atratividade e usufruírem de 

suas potencialidades, podem apresentar vantagens que são representadas 

pelas  especificidades territoriais. Essas especificidades são compostas por 

ativos e recursos genéricos e específicos, os genéricos são totalmente 

transferíveis e os específicos existem como tais, mas seu valor depende das 

condições de seu uso. Os autores evidenciam essa análise: “Os ativos podem 

ser entendidos como fatores em atividade, enquanto os recursos são os fatores 

a revelar, a explorar, ou ainda a organizar. Os recursos, diferentemente dos 

ativos, constituem assim uma reserva, um potencial.” (PIRES, MÜLLER, 

VERDI, 2006, p. 445). 

Com todo esse arcabouço de novidades locacionais, administrativas e 

produtivas, novas políticas começaram a ser implementadas para açambarcar 

a complexidade do desenvolvimento territorial local, considerando esse novo 



modelo de gestão do território o mais recente paradigma de desenvolvimento. 

Sobre o desenvolvimento territorial local, os mesmos autores ressaltam: 

Como tem sido abordado até agora, este desenvolvimento produtivo 
e social depende não apenas de diretrizes e intervenção do Estado, 
nem é resultado exclusivo das atividades empresariais privadas. O 
desenvolvimento depende de como a sociedade organiza a produção 
social, mas também como ela participa da criação dos espaços 
necessários de negociação entre diferentes atores sociais em prol de 
uma meta comum, que seria garantir o desenvolvimento 
socioeconômico territorialmente equilibrado, socialmente justo e 
ambientalmente sustentável. (PIRES, MÜLLER, VERDI, 2006, p. 
446). 

 

  Dois movimentos socioeconômicos formam o background do 

desenvolvimento territorial local, são eles: a descentralização político-

administrativa do Estado, com progressiva distribuição de poderes e 

responsabilidades para municipalidade e instituições regionais; e a 

desconcentração industrial, com estratégia de desverticalização das grandes 

empresas precedidas de deslocalização espacial, fazendo proliferar diferentes 

modalidades de aglomerações produtivas com pequenas e médias empresas, 

em sinergia (ou não) com os territórios locais e regionais.   (PIRES; FUINI; 

MANCINI e NETO, 2011). Cabe destacar que a última afirmação está 

relacionada, em parte, com a desconcentração da região metropolitana. 

A governança aparece como fator relevante na prática do 

desenvolvimento territorial local. As lideranças administrativas e políticas 

rígidas e arquitetadas nos gabinetes de fases anteriores, atualmente, não 

surtem efeito, pois múltiplos atores devem ser integrados na gestão e 

construção de um ambiente socioeconômico mais democrático, participativo e 

eficaz.   Deste modo, o conceito de governança se reveste com outra 

roupagem: 

[...] concepção de governo (autoridade, controle, administração, 
planejamento e poder) aplicada ao território e suas escalas de 
regulação e análise, sendo constituída de convenções, acordos e 
normas situadas entre o público e o privado; que tem como sentido 
conduzir os processo territoriais de desenvolvimento socioeconômico 
local e regional, mesmo que parcialmente e provisoriamente.” 
(PIRES; FUINI; MANCINI e NETO, 2011, p. 26). 

 



A multiplicidade de atores que podem compor a governança de um 

território local ultrapassa ao poder formal e atinge diversos níveis da sociedade. 

A governança inclui diversas “governanças”, sendo as mais importantes a 

Corporativa, a Política e a Territorial.  

A Governança Corporativa é a relacionada com as empresas no 

planejamento e perspectiva em longo prazo, ela envolve não apenas os 

interesses dos proprietários e acionistas, mas, deve integrar as demandas dos 

trabalhadores e consumidores. A Governança Política é o poder formal, que 

deve prezar pela efetivação da regulamentação proposta por todos e é 

responsável por criar um ambiente justo de interação para os atores da 

governança local. Deve atuar em todas as escalas, global, nacional, regional e 

local. Outra responsabilidade do poder formal é a Governança Territorial, este 

atributo está relacionado à interação e interdependência entre os atores sociais 

em movimentos horizontais e verticais. Essa interdependência não pertence 

apenas à esfera pública, nos últimos anos, a associações coletivas podem 

atuar sem relacionamento com o governo formal.  (PIRES; FUINI; MANCINI e 

NETO, 2011) 

A governança territorial é definida como o processo institucional-
organizacional de construção de uma estratégia, para compatibilizar 
os diferentes modos de coordenação entre os atores geograficamente 
próximos em caráter parcial e provisório, que atende a premissa de 
resolução de problemas inéditos. (PIRES; FUINI; MANCINI e NETO, 
2011, p. 36)    

 

 O Brasil, nos últimos anos, experimenta uma série de projetos de 

desenvolvimento territorial local, todos motivados pelo fortalecimento da 

atividade local, pela preservação de cadeias produtivas tradicionais e defesa da 

concorrência externa a área. A política de valorização da PME-PMI e do 

empreendedorismo é uma política de Estado nas esferas federal, Estadual e 

Municipal, a proteção dessas empresas é a salvaguarda para os maiores 

empregadores do país, que são as pequenas e médias empresas.  

 As PME-PMI são as entidades que formam os principais projetos de 

desenvolvimento territorial local, são eles: Arranjos Produtivos Locais, as 

Câmaras Setoriais, Comitês de Bacias Hidrográficas e os Circuitos turísticos. 



A boa governança deve prestar uma interação dinâmica entre as pessoas, 

estruturas, processos e tradições que apoiam o exercício da autoridade 

legítima na prestação de uma boa liderança, direção, supervisão e controle de 

uma entidade.   A excelente governança está fortemente atrelada à mitigação 

da corrupção e boa regulação, regras claras, para os atores envolvidos nos 

aspectos socioeconômicos. 

 Articulando a teoria à prática, será possível constatar, no presente 

estudo sobre os municípios mais industrializados da RA de Bauru, que a 

aplicação, neste território local, dos princípios da boa governança, em especial 

a política e a territorial, tem sido uma estratégia positiva para a área e pode 

explicar muito do desenvolvimento socioeconômico ocorrido.  

 A RA de Bauru com seus municípios mais industrializados receberam 

influências externas para o desenvolvimento de sua atividade industrial. As 

ações públicas não forma direcionadas para municípios específicos e sim para 

atividades que periodicamente eram importantes para as políticas públicas 

nacional e estadual. A regulamentação exercida pelos órgãos públicos na 

Região Metropolitana de São Paulo criou deseconomias na metrópole, 

entretanto essa desconcentração não atingiu a RA de Bauru.  

 A fragilidade dos atores locais foi evidenciada na pesquisa de campo 

que constatou um grau de desconhecimento e de desconfiança da realidade do 

novo panorama econômico mundial. Assim, as PME-PMI não exercem poder 

de resposta observado pela literatura nacional e internacional quanto à nova 

fase econômica global. A falta de conhecimento de atitudes afirmativas, 

comparadas com outras localidades, colocam os atores desorientados quanto a 

liderança produtiva do território da RA de Bauru. Essa desarticulação é capaz 

de barrar qualquer tipo de desenvolvimento territorial futuro influenciando a 

sobrevivência da indústria de cada município 

Bibliografia    

FIRKOWISK, O; SPOSITO, E. Indústria, ordenamento do território e transportes; a contribuição 
de André Fischer. São Paulo: Editora Expressão Popular, 2008. 

 



PIRES, E.; FUINI, L.; MANCINI, R.; NETO, D. Governança territorial: conceito, fatos e 
modalidades. Rio Claro: Editora: Pós-Graduação em Geografia / IGCE / UNESP, 
2011. 

SELINGARDI - SAMPAIO, S. Indústria e território em São Paulo: A estruturação do 
Multicomplexo Territorial Industrial Paulista. Campinas: Editora Alínea, 2009. 

TOLEDO, E.F.T. A industrialização de Bauru: Origens, fases evolutivas e situação atual. 
2009. 161 p. Dissertação (Mestrado em Geografia), Instituto de Geociências e Ciências 
Exatas, Unesp, Rio Claro. 

SEADE.    Boletim: Aspectos Socioeconômicos da Região Administrativa de Bauru. 
Disponível em: <http://www.seade.gov.br/index.php> 20/5/2002. 

SEADE. Informações sobre os municípios paulistas. Disponível em: 
<http://www.seade.gov.br/produtos/imp/.> 14/08/2012 e 2011. 

http://www.pederneiras.sp.gov.br/tiete/index.html, Prefeitura Municipal de 
Pederneiras 

http://www.jcnet.com.br/Regional/2012/02/nossa-regiao-metropolitana.html Jornal 
da Cidade “Nossa Região Metropolitana” 

http://www.seade.gov.br/produtos/imp/ Informações dos municípios paulista – SEADE 
2012 

http://faostat.fao.org/ 

http://www.sidra.ibge.gov.br/ 

 

 

 

 

 


