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(I) - Introdução: Heranças e projetos 
 

Historicidade e inovação mesclam-se, necessariamente, na observação atualizada das 
metrópoles latino-americanas. Neste sentido, julgamos que a escolha da metrópole de São 
Paulo, para este ensaio, possa oferecer indicações analíticas úteis ao estudo de outros  espaços 
metropolitanos de países capitalistas periféricos (1). Esta simples afirmação contraria opções 
analíticas contemporâneas que recusam: (a) a possibilidade de generalização de tendências; 
(b) a certeza de que remetimentos estruturais profundos continuam explicando parte 
significativa da realidade social. Esta reafirmação da análise clássica da modernização 
capitalista não impede, entretanto, que se reconheça a intensa desestabilização da vida 
coletiva correlata aos ajustes do capitalismo na escala - mundo que alteram a natureza doa 
atuais desafios metropolitanos. 

 
Trata-se hoje, sem dúvida, da busca de orientações analíticas que nos permitam 

apreender a amplitude das mudanças associadas às novas faces da mundialização da 
economia; mudanças que transformam funções e papeis metropolitanos (2). Entretanto, 
reconhecer a amplitude da mudança não significa ocultar permanências que constroem as 
características de cada lugar e que explicam o ritmo da sua diferencial penetração por 
impulsos globais. Estabelecer, assim, o destino “cidade global”como projeto político-
administrativo pode impedir que a reflexão crítica reconheça a parcialidade e a transitoriedade 
que também marcam a atual frente de processos de modernização, assim como, os interêsses 
nelas envolvidos (SANTOS, 1996 ; BERNADES, 1996)  

 
A idealização da “cidade global” implicaria, ainda, no adiamento de análises 

esclarecedoras do sentido social e cultural de intervenções no espaço urbano que, em nome de 
um futuro irrecusável, desqualificam memórias e experiências socias; retendo a denúcia de 
formas contemporâneas de privatização do recursos públicos. Acreditamos, neste sentido, que 
passado e futuro encontram-se inscritos no presente em mutação; porém, a exarcebação do 
novo retem a compressão do processos de acomodação - mais ou menos violenta - da 
materialidade e da vida social (RIBEIRO E GARCIA, 1996). Além disto, a leitura unilateral 
da denominada globalização - por sua própria escala e teor - não prioriza, em geral, a 
identificação de atores sociais e institucionais que encontram-se concretamente envolvidos 
em atualizações seletivas da vida metropolitana. 
 
 

                                                           
* Professora Dra.do  Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional (IPPUR) da Universidade Federal 
do      Rio de Janeiro, Brasil. 
 
** Mestra em Planejamento Urbano e Regional (IPPUR-UFRJ) e professora do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, 
Brasil. 



 2

O predomínio do pensamento econômico e administrativo tem sido responsável por 
leituras redutoras da vida urbana, como a sua multiplicidade de atores, interêsses e práticas 
sociais. Assim, a ênfase exclusiva nos fenômenos de reestruturação econômico reduz a força, 
ainda mantida, por estruturas pretéritas da vida urbana. Torna-se relevante, portanto valoriza 
características específicas das metrópoles do capitalismo periférico, inclusive para que 
emerjam projetos que reduzam as desigualdades sociais e o desperdício de investimentos 
realizados com elevado custo social 

 
 

(II) - Impulsos globais 
 

Denominamos de impulsos globais as formas transnacionais de organização da 
produção e do consumo, expressivas de alterações profundas no paradigma produtivo 
hegemônico até os anos 70. Formas que dependeram , para o seu atual predomínio, da 
extensão alcançada pelo denominado, por Milton Santos ( 1994 ), meio técnico-científico e 
informacional e, ainda, da autonomia relativa dos fluxos financeiros face às políticas 
econômicas dos Estados Nacionais. Este patamar de mudança não deixa incólume nenhum 
lugar e, especialmente, os epicentros da gestão do capitalismo. Afinal, as mudanças no 
paradigma produtivo condesam alterações no controle da produção e nos fluxos financeiros e 
de consumo, com fortes rebatimentos na política e na vida social (RIBEIRO, 1996). 

 
Estas rápidas indicações da mudança nos colocam, analiticamente, frente a alguns 

desafios relativos à própria noção de impulso global: (a) - a verificação da presença, na 
metrópole analisada, das pré-condições técnicas, culturais e financeiras dos novos processos 
mundializados de produção e do consumo, sobre a materialidade e a sociedade. Entretanto, 
estes dois níveis analíticos tradicionais da análise sócio-espacial são claramente insuficientes 
frente à atual frente de madernização. Torna-se indispensável, por um lado, reconhecer que  a 
mudança decorrente dos novos fluxos mundializados excede o ritmo de instalação dos seus 
pressupostos nos lugares, como demonstram os efeitos políticos das políticass monetárias de 
ajuste da economia. Por outro lado, seria impossível desconhecer o fato de que tendências ao 
mimetismo e a répidas alterações ideológicas acompanham, com crescente agilidade, a última 
frente de processos de modernização. Nas palavras de Milton Santos: “As técnicas participam 
na produção de percepção da espaço, e também na percepção do tempo, tanto por sua 
existência física, que marca as sensações diante da velocidade, como pelo seu imaginário”. 
(1996a:45). 

 
Assim, noção de impulso global implica na observação de várias e desiguais 

dimensões da mudança contemporânea, como exemplifica a presença efetiva de novos 
agentes econômicos e de suas práticas concretamente articuladas à mundialização da 
economia. É esta presença que Helena Cordeiro reconhece em são Paulo, demosntrando a 
concentração, nas últimas décadas, de novas funções nas áreas centrais da metrópole: “A 
dinâmica espacial do Centro Metropolitano de São Paulo desde meados dos anos 60 vem 
correspondendo ao seu papel no contexto da hierarquia funcional de todos os setores da 
economia e dos processos de divisão nacional e internacional do trabalho, como epicentro do 
capitalismo brasileiro e líder do sistema urbano nacional e dos contatos internacionais”( 
1993:329). 
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Impulsos globais podem ser reconhecidos, ainda, na extensão alcançada pela difusão 
das denominadas novas tecnologias de informação e comunicação. Tecnologias que são 
indispensáveis à operação dos circuitos econômicos mundializados em associação com o 
contrôle da rede urbana do país. É esta dimensão da centralidade de São Paulo que nos indica 
Leila Duarte Dias ao analisar os fluxos mais importantes da rede TRANSDATA (3): “A 
região metropolitana de São Paulo se impõe como o principal nó da rede, seguida pela região 
metropolitana do Rio de Janeiro, cuja capacidade de produzir, coletar, estocar e distribuir as 
informações não passa de um terço daquela de sua grande rival” ( 1995: 141). Esta autora 
afirma, ainda, que: “Tendo tecido uma teia que cobre todo o país, a região metropolitana de 
São Paulo se impôs, logicamente, como o principal ponto de contrôle da economia brasileira. 
A colhendo 40% das  sedes dos bancos em operação no país, ela é, de longe, a primeira praça 
financeira. Além disto, 332 das 1.000 empresas não financeiras mais importantes - um 
conjunto composto por todos os setores de atividades - também aí tem, igualmente, a sua 
sede” (1995: 144). 

 
Os esforços de adequação, dos Municípios que compõem a Região Metropolitana de 

São Paulo, à nova frente moderna de atividades e investimentos são heterogêneos e desiguais, 
como demonstra a ampliação da disponibilidade de telefonia no período 1980 - 1993. 
Amoldamentos desiguais ao novo atualizam antigas desigualdades, estabelecendo diferentes 
possibilidades de inscrição dos impulsos globais no território da metrópole. Os fluxos de 
informação podem romper antigas barreiras espaciais; mas provavelmente preservam - até 
mesmo porque radicalizam a rapidez e a competitividade - processos de segregação sócio-
espacial. Nas palavras de Armando Barros de Castro: “(...) se o novo padrão econômico e 
tecnológico é intrinsicamente mais instável e assimétrico, o equivalente sociocultural é 
desagregador”(1995:8). 

 
 

III - Limites do diagnóstico unívoco 
 
Acreditamos que o teor da histórica centralidade de São Paulo tenha sido fortemente 

alterado nas últimas décadas. A Introdução de novos impulsos globais transforma e multiplica 
os tempos internos da metrópole, assim como, a natureza do contrôle que esta exerce sobre a 
economia e o território do país. Face às novas hegemonias disputadas na escala mundial, 
parcela do seu anterior comando se desterritorializa, no mesmo movimento em que partes do 
território nacional são agora diretamente submetidas a ordens que, emanadas da metrópole, 
independem - no plano das atividades econômicas - de suas condições materiais e humanas 
imediatas. Trata-se de fenômenos que Milton Santos associa ao recorte vertical dos lugares; 
“formado pela união dos pontos de apoio das corporações no seu processo produtivo, ligando 
e relacionando lugares estratégicos da produção propriamente dita, da comercialização, da 
informação, do controle, da regulação” ( 1993: 115). 

 
Assim, torna-se extremamente difícil, conforme referência anterior, a aceitação de 

diagnósticos lineares do futuro que reconstroem a totalidade metropolitana através da  
imagem - síntese “cidade global”. Imagem que se apoia no mito de que a metrópole de São 
Paulo pode mover-se, exclusivamente, pelos novos impulsos da economia mundializada (4).  
Da mesma forma, torna-se questionável, como nos indica Carlos Roberto Azzoni (1995 ), a 
afirmação de tendências sistemáticas à desmetropolização , o que não significa ignorar as 
perdas ocorridas no setor industrial e em níveis de emprego. Segundo informações da 
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Fundação SEADE observa-se, nos anos 90, uma redução drástica do emprego industrial na 
Grande São Paulo e mudanças nas características do desemprego, cuja ampliação mais intensa 
manifesta-se entre homens, mais velhos, chefes de domicílios e originados da indústria ( 
FERREIRA, 1996 ). Ainda nesta mesma direção, João Saboia ( 1994 ) lerta-nos para 
tendências à pecarização do trabalho na metrópole (trabalho temporário e sem carteira 
assinada) (5). 

 
A escolha do ângulo de observação condiciona, fortemente, o diagnóstico. Assim, 

processos contraditórios acentuam contrastes entre abordagens disciplinares e os seus ideários 
implícitos. Nos dilaceramos da mudança, alguns aptam por sínteses expressivas da realidade 
imediata, retomando antigas metáforas culturalistas: mosaico, caleidoscópio. Na revalorização 
da cultura e do experimentalismo conceitual, como relevantes opções atuais, também 
subjazem dificuldades no tratamento simultâneo de um número maior de variáveis de escalas 
diversas. Como nos diz Maria Adélia de Souza: “É inadmissível aceitar as mudanças 
verificadas no processo de urbanização como elementos de uma lógica estritamente 
racionalista, funcionalista e setorial. O mundo mudou, a sociedade mudou e, 
conseguentemente, o espaço geográfico mudou”( 1995:6 ). 

 
 

(IV) - Ajustes e acomodações 
 
A valorização de remetimentos estruturais profundos na análise metropolitana não 

impõe a adoção de leituras economicistas ou mecanicistas redutoras da inteligibilidade de 
formas contemporâneas da ação da sociedade e nem a imposição analítica de uma única 
racionalidade econômica - a lógica cega  e anônima do capital -sobre uma realidade plural, 
heterogênea e contraditória ( LÉFÈBVRE, 1977 ). Os remetimentos estruturais constituem 
uma possibilidade de reconhecimento da incompletude de sucessivos processos de 
modernização da sociedade. É esta compreensão da problemática urbana brasileira que nos 
apresenta Milton Santos: “A organização interna de nossas cidades, grandes, pequenas e 
médias revela um problema estrutural, cuja análise sistêmica permite verificar como todos os 
fatores mutuamente se causam, perpetuando a problemática” (1993:97). 

 
Em São Paulo, os signos da modernidade rasgam, para além dos seus sentidos 

econômicos imediatos, o tecido social e as formas históricas de sociabilidade.  Novos objetos 
urbanos inscrevem-se como ícones da globalização sem necessariamente implicarem na 
inscrição efetiva de impulsos globais. Assim, novos mitos modernos alavancam interêsses e 
manipulam necessidades e acomodações sócio-culturais, realizando a “globlização” possível 
às sociedades capitalistas periféricas. Citemos, por exemplo, a seguinte reflexão de Heitor 
Frúgoli Jr sobre os shoppings centers (SC) paulistanos: “Ao invés de se buscarem referências 
e justificativas num  ‘passado perdido’, imaginando-se os SC como versões modernas de  
‘praças’ ou ‘comunidades’,  talvez seja mais fecundo equacionar claramente  os novos hábitos 
de consumo, lazer e sociabilidade derivados da modernização brasileira, da qual os SC fazem 
parte, e resgatar nessa análise sentidos de modernidade que ainda não se realizaram”  
(1992:92). 

 
Os sentidos de modernidade não são unívocos, apesar do poder do tempo 

hegemônico na escala-mundo e do projeto de futuro a êle associado. É esta multiplicidade de 
sentidos, correlatos à experiência social e aos vínvulos entre sistemas técnicos e de ação, 
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como mais uma vez nos orienta Milton Santos (1996a), que pode ser indicada através do 
conceito de acomodação da metrópole. Nos processos de acomodação interagem políticas 
públicas, alianças de classe e novas articulações entre lugares vinculados aos impulsos 
globais, orientando investimentos e recriando mecanismos de exclusão social.  Interagem, 
ainda, processos de atualização da vida social. 

 
 
Como pode se observado o contrôle da expansão das novas formas de comunicação 

permanece concentrado no Município-núcleo da metrópole. Acreditamos, neste sentido, que o 
processo de difusão das variáveis novas ocorra através de movimentos permanentes de 
desconcentração seletiva de pressupostos materiais e culturais da acumulação com simultânea  
reconcentração das atividades de comando e de condições técnicas excepcionais ( SILVA, 
1994  ;   PEREIRA, 1995 ) (6). É assim que podemos compreender aqueles processos de 
acomodação e atualização da vida metropolitana que, ao difundirem o novo, reintroduzem 
barreiras e fronteiras sócio-espaciais. O novo meio cria novas oportunidades para o trabalho; 
porém, as cria, sobretudo, em conexão com disponibilidades materiais e culturais pré-
existentes. 

 
 

V - Sintonias do novo: ângulos do trabalho 
 
A fluidez do meio técnico-científico e informacional dificulta a percepção e a análise 

de mutações na materialidade urbana e no tecido social. Conceitos formulados para o 
reconhecimento das características, mais amplas, da mudança na economia mundial ou na 
organização da produção tendem a ser apropriados, de forma direta e a-crítica, por leituras da 
vida metropolitana; sendo desconhecidas, em geral, resistências ao novo e tendências à 
banalização rápida da inovação. Pensamos que as metrópoles se constituem não apenas como 
plataformas difusoras da inovação para a sociedade brasileira mas, também, como suas 
vorazes consumidoras (RIBEIRO, 1989 ). A mudança de oposição do consumo no 
capitalismo contemporâneo - acentuada por analistas do denominado trabalho imaterial e do 
marketing - encontraria, nas metrópoles, o seu privilégio macro - nicho (7). 

 
As  associações imediatas entre micro-eletrônica, informática e globalização 

costumam deixar em aberto, sem referências empíricas precisas, a complexidade do mercado 
do trabalho metropolitano, cuja dinâmica multiplica oportunidades na mesma medida em que 
reproduz hierarquias sócio-espaciais. Afinal, os novos setores econômicos mesclam 
equipamentos e serviços de idades distintas, a produção e o lazer e, ainda, faces legais, para - 
legais e ilegais do trabalho; bastando citar, neste sentido, a informalidade e o contrabando 
como características também presentes no mercado mundializado de novos equipamentos. 
Além disto, existem formas tradicionais de trabalho, como as de reparo e ensino,  que 
permanecem ativas nos usos sociais da inovação. É interessante observar, nesta direção, que 
antigas centralidades podem abrigar a simbiose entre novas e velhas atividades que expressa a 
acomodação, do mercado de trabalho, aos impulsos globais. 

 
Os velhos espaços centrais tendem a amoldar-se - mais facilmente do que outros (8) - 

à agilidade dos novos fluxos, abrindo-se aos processos que refuncionalizam objetos urbanos e 
aprendizagens coletivas. Este amoldamento constrata com outras mudanças espaciais, 
vinculadas ao controle sobre condições excepcionais de acesso às inovações tecnológicas ( 
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teleportos, edifícios, inteligentes, centro de desenvolvimento e pesquisa). Da mesma forma, 
antigas instituições sintonizam o novo ( SILVA, 1993 ), impedindo que a atenção do analista 
se volte, apenas, para os processos de desinstitucionalização e desterritorialização decorretes 
dos impulsos globais. A nova frente de modernização da economia amplia a complexidade do 
setor serviços, multiplicando os seus elos com os fluxos transnacionais e com a produção. 

 
A busca de sintonia com o novo pode ser reconhecida, por exemplo, na programação 

de atividades, para 1993, do Serviço Nacional do Comércio (SENAC) de São Paulo (9). A 
antiga instituição amolda-se à modernização, apresentando-se como entidade com amplo 
domínio de processos de qualificação para o comércio e serviços, afirmando, em alguns dos 
seus prospectos, conhecer caminhos seguros para o futuro. Verifica-se a sua presença, em 
âmbitos centrais da modernização, através da oferta de cursos de pós-graduação na área de 
turismo e hotelaria: administração hoteleira, turismo ambiental, administração e organização 
de eventos, lazer e animação sócio-cultural, gestão de negócios em alimentação de 
coletividades, planejamento e marketing turístico. Também constata-se esta presença, como 
demonstra o quadro abaixo, em cursos oferecidos por seus Centros de Comunicação e Artes, 
Educação Comunitária, Tecnologia e Gestão Educacional, Estudos e Serviços em Recursos 
Humanos e Educação em Saúde. 
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QUADRO 1 - Seleção de cursos oferecidos pelo Senac / SP - 1993 
 
CENTRO RESPONSÁVEL 
 

 
CURSOS 
 

Centro de Comunicação e Artes Imagem digital, produção gráfica, criação 
de logotipos e logomarcas, diagramação e 
editoração eletrônica, introdução ao 
Macintosh, criação de anúncio para mídia 
impressa, técnicas básicas para criação e 
arte em propaganda, criação e redação 
publicitária, básico de propaganda, criação 
e redação para mala direta, atendimento e 
planejamento em propaganda, 
merchandising: as táticas no ponto de 
venda, propaganda de guerrilha (para 
pequenas empresas) propaganda eletrônica, 
posicionamento: como este conceito 
revolucionou a propaganda, comunicação 
com o mercado, linguagem visual na 
propaganda, introdução à mídia, 
criatividade em propaganda. 
 

Centro de Tecnologia e Gestão 
Educacional 

Informática em educação 
Linguagens visuais e educação 
 

Centro de Educação Comunitária para o 
Trabalho 

Programa balcão de pequenos negócios 
Programa de requalificação profissional 
Programa educação no trabalho 
 

Centro de Estudos e Serviços em Recursos 
Humanos 

Seleção de pessoal para não psicólogos, 
formação de analista de cargos e salários, 
como o Recurso Humano (RH) pode 
contribuir em programas de melhoria de 
qualidade, como implantar programa de 
participação nos lucros e resultados, o 
planejamento como instrumento de 
otimização das decisões em RH, a técnica 
de diagnóstico empresarial para 
consultores em RH, como modernizar as 
relações de trabalho frente aos novos 
paradigmas 
 

Centro de Educação em Saúde Tui-Ná (massagem da medicina tradicional 
chinesa), Liangong (exercícios terapêuticos 
chineses), relaxamento e meditação 
(dançando em trono do centro) , 
Fitoterapia 
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Surgem, nas  propostas didáticas do SENAC-SP,  vários ângulos da modernização do 
mercado de trabalho, desde aqueles vinculados às novas linguagens e equipamentos até os 
referidos à nova gestão dos recursos. Por outro lado, ficam evidentes, também, aproximações 
a novas práticas sociais, valores e comportamentos e às mediações, construidas no universo 
empresarial, entre lazer e negócio. Para nós, as observações antes feitas com relação à 
manutenção de atividades em áreas centrais da metrópole coadunam-se com a adaptação do 
SENAC-SP  na indicação de que a correta análise dos processos de modernização impõe o 
estudo da articulação, mais uma vez, entre passado e futuro e, entre velho e novo. Os setores 
institucionais movem-se procurando a sua sobrevivência nos impulsos globais. Estes 
movimentos podem ser mínimos ou extremamentes amplos - constituindo verdadeiras 
alianças de classe ou frentes articuladas de interêsse - mas representam faces essenciais da 
inscrição das variáveis novas na vida metropolitana. 

 
 

(VI) Um setor estratégico: os serviços  
 
É reconhecida, atualmente, a relevância do setor serviços na dinâmica metropolitana. 

Alguns outores identificam, neste setor, um âmbito espacial sensível às alterações no 
paradigma produtivo e aos impulsos globais. De fato, a extensão alcançada por elementos do 
meio técnico-científico e informacional transforma a estruturação interna dos serviços, 
tornando-o expressivo locus de atividades de agenciamento dos recursos metropolitanos e de 
uso das novas linguagens. De fato, uma leitura mais atenta do emprego na Região 
Metropolitana de São Paulo permite reconhecer a centralidade dos serviços na composição do 
terciário. Em 1993, como demonstra a Tabela 1, 46,38% das pessoas ocupadas na Região 
Metropolitana encontravam-se neste setor de atividades. 
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TABELA 1 -  PESSOAL OCUPADO NA INDÚSTRIA, NO COMÉRCIO E EM SERVIÇOS  NA 
REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO - 1993. 
 

 INDÚSTRIA COMÉRCIO SERVIÇOS 
R. M.. São Paulo 1.553.798 685.409 1.937.517 
ARUJA 4.718 1.223 2.691 
BARUERI 21.765 7.532 17.169 
BIRITIBA-MIRIM 187 136 511 
CAIERAS 4.689 689 1.973 
CAJAMAR 6.545 1.138 23.554 
CARAPICUIBA 4.898 2.460 4.203 
COTIA 12.358 3.743 8.808 
DIADEMA 63.917 11.105 19.603 
EMBU 8.487 2.149 34.516 
EMBU-GUAÇU 2.224 446 1.834 
FERRAZ 
VASCONCELOS 

7.393 854 2.491 

FRANCISCO MORATO 369 677 2.842 
FRANCO DA ROCHA 2.153 1.271 2.411 
GUARAREMA 902 521 1.600 
GRUARULHOS 105.781 24.562 65.631 
ITAPECERICA DA 
SERRA 

3.153 1.672 4.691 

ITAPEVI 4.325 1.122 1.732 
ITAQUAQUECETUBA 12.604 2.776 3.739 
JANDIRA 3.990 943 1.514 
JUQUITIBA 356 315 1.914 
MAIRIPORÃ 1.914 1.104 4.819 
MAUÁ 14.123 6.397 17.190 
MOGI DAS CRUZES 17,190 8.738 19.114 
OSASCO 31.366 16.953 47.017 
PIRAPORA DO BOM 
JESUS 950 39

 
228 

POA 2.971 1.121 1.812 
RIBEIRÃO PIRES 8.886 2.045 4.008 
RIO GRANDE DA 
SERRA 

960 147 520 

SALESÓPOLIS 114 362 597 
SANTA ISABEL 3.107 780 2.629 
SANTANA DE 
PARNAÍBA 

3.649 915 2.169 

SANTO ANDRÉ 51.906 22.053 52.548 
SÃO BERNARDO DO 
CAMPO 125.119 18.853

 
65.341 

SÃO CAETANO DO 
SUL 

27.209 10.380 22.201 

SÃO PAULO 965.138 523.649 1.471.267 
SUZANO 16.919 3.950 7.571 
TABOÃO DA SERRA 10.055 2.463 23.831 
VARGEM GRANDE 
PAULISTA 1.458 324

 
418 

SÃO LOURENÇO DA 
MATA 

------ -------- ------- 

FONTE: SEADE - PERFIL MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1995. 
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Com base nos dados apresentados observa-se a relevância dos serviços no 
Município-núcleo, onde representavam quase 50% da ocupação. Caberia reconhecer que esta 
categoria engloba um conjunto, extremamente amplo, de atividades heterogêneas: daquelas  
mais tradicionais - que constituem significativa fatia dos empregos populares e cujo volume 
explica-se pela concentração demográfica e da renda neste Município - até as atividades 
novas, viabilizadas pelo meio técnico-científico e informacional, e as de ponta, associáveis ao 
comando da economia. Entretanto, a nova centralidades dos serviços, decorrente dos impulsos 
globais, talvez possa ser reconhecida na força deste setor na composição geral do terciário e, 
ainda, na sua significativa presença em Municípios que, até recentemente, concentraram a 
indústria mais dinâmica do país. 

 
Pode ser realizada um observação mais cuidadosa da economia da metrópole através 

de informações relativas ao consumo de energia pelo terciário no período 1980 - 1993 ( Ver 
Tabela 2, apresentada a seguir). Verifica-se o intenso crescimento deste consumo na Região 
Metropolitana, concentrado em seu Município-Núcleo, neste período de crise e recessão. 
Constata-se também - o que denotaria fenômenos de reestruturação parcialmente em curso - a 
eclosão do terciário nos Municípios industriais. Deslocamentos econômicos correspondem a 
alterações em certezas relativas ao futuro metropolitano e, sobretudo, à natureza das 
oportunidades  redesenhasdas na materialidade e nas relações sociais. A metrópole reflete e 
pulsa o novo, articulando-o a velhos mecanismos reprodutores da segregação e da exclusão. 
Nas palavras de David Harvey:  “(...) o capitalismo cria a sua própria geografia histórica 
distintiva. Sua trajetória de desenvolvimento não é previsível em nenhum sentido comum 
exatamente porque sempre se baseou   na especulação - em novos produtos, novas 
tecnologias, novos espaços e localizações,  novos processos de trabalho (...)  (1992:308). 
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TABELA 2 -  CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA  NO SETOR INDUSTRIAL E NO SETOR 
TERCIÁRIO ( em Mwh)  -   1980-1993  NA REGIÃO METROPOLITANA DE SÃO PAULO 

 
 INDÚS TRIA TERCI ÁRIO 
 1980 1993 1980 1993 
R. M. São Paulo 13.111.624 16.140.117 3.065.886 5.845.793 
ARUJA 98.416 153.660 2.548 8.059 
BARUERI 43.465 192.288 11.251 108.427 
BIRITIBA-MIRIM 189 527 661 1.110 
CAIERAS 85.137 160.522 1.884 5.003 
CAJAMAR 24.771 68.552 1.869 6.650 
CARAPICUIBA 20.149 22.538 7.562 19.997 
COTIA 90.858 126.259 6.224 21.888 
DIADEMA 245.460 527.997 20.916 53.167 
EMBU 47.471 96.246 6.357 15.348 
EMBU-GUAÇU 11.415 16..937 1.031 3.917 
FERRAZ 
VASCONCELOS 

14.478 44.288 2.979 7.391 

FRANCISCO MORATO 1.083 2.261 694 3.328 
FRANCO DA ROCHA 9.645 30.000 2.732 6.666 
GUARAREMA 8.510 7.468 2.063 38.532 
GRUARULHOS 597.575 1.009.029 60.607 150.581 
ITAPECERICA DA 
SERRA 

19.678 25.476 7.555 21.381 

ITAPEVI 88.496 45.494 4.590 8.291 
ITAQUAQUECETUBA 39.463 122.342 5.430 15.218 
JANDIRA 28.762 52.830 1.430 12.931 
JUQUITIBA 745 3.112 1.073 3.160 
MAIRIPORÃ 20.358 15.911 3.263 5.516 
MAUÁ 359.097 548..549 15.763 35.227 
MOGI DAS CRUZES 569.804 639.616 28.449 59.795 
OSASCO 537.488 706.639 81.438 143.561 
PIRAPORA DO BOM 
JESUS 

10.171 57.405 605 1.130 

POA 29.154 40.147 3.277 6.963 
RIBEIRÃO PIRES 46.930 74.691 6.197 13.201 
RIO GRANDE DA 
SERRA 

366.808 454.465 654 1.623 

SALESÓPOLIS 313 199 361 876 
SANTA ISABEL 59.276 104.241 3.467 3.797 
SANTANA DE 
PARNAÍBA 

7.073 38.741 1.108 6.402 

SANTO ANDRÉ 1.536.923 1.337.254 86.310 162.841 
SÃO BERNARDO DO 
CAMPO 1.387.272 1.919.925 89.765

 
167.183 

SÃO CAETANO DO SUL 704.003 498.668 43.144 71.138 
SÃO PAULO 5.622.949 6.141.606 2.528.496 4.566.045 
SUZANO 337.726 725.773 10.457 26.254 
TABOÃO DA SERRA 40.513 84.287 14.925 32.484 
VARGEM GRANDE 
PAULISTA 41.070 3.484 4.268

 
4.268 

SÃO LOURENÇO DA 
MATA ---- 3.104 ---

 
1.193 

FONTE: SEADE - PERFIL MUNICIPAL DO ESTADO DE SÃO PAULO, 1995. 
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A crise de uma metrópole como São Paulo não pode ser compreedida sem o 
conhecimento de sua história e a compreensão dos novos papéis que desempenha. Não pode 
ser apreendida, ainda, desconhecendo-se a dinâmica da própria sociedade urbana, as lutas 
cotidianas por oportunidades e o ágil deslocamento inter-setorial dos investimentos.  A 
capacidade da Região Metropolitana da São Paulo concentrar recursos na escala do país 
ocultou, durante alguns anos, os impactos sociais, na metrópole, da recessão e da 
reestruturação da economia. Ocultamento facilitado, aliás, pela dimensão alcançada pelo 
processo de involução do Rio de Janeiro ( SANTOS, 1990 ). Hoje fica mais clara a 
importância que deve ser atribuída aos processos de acomodação de São Paulo aos impulsos 
globais, já que expressam movimentos de atualização seletiva de recursos que se refletirão, 
fortemente, na sociedade brasileira. 
 
 
Notas 
 
(1) - Segundo informações censitárias, a Região Metropolitana de São Paulo tinha, em 1980, 
12.588.725 habitantes, passando, em 1991, ao contigente de 15.416.416. A  variação 
populacional do período foi de 22,46 e, no Município-Núcleo, de 13,35, demonstrando a 
periferização do crescimento metropolitana. A densidade demográfica, no primeiro ano, era 
de 1.583,30 habitantes e, no segundo, de 1983,90. 
 
(2) - O recurso à idéia de impulso global procura tensionar, analiticamente, as passagens dos 
históricos fenômenos de mundialização da economia à denominada globalização.  Nesta 
direção, Maria Adélia de Souza (1995); Elimar Pinheiro do Nascimento (1996) ; Manuel 
Castells (1989). 
 
(3) - A autora citada assim expõe a natureza da rede TRANSDATA: “(...) colocada em 
funcionamento em 1981, é baseda em ligações ponto a ponto ou multipontos. Ela responde às 
necessidades das empresas que exigem a utilização de um meio de comunicação para a 
transmissão de grandes quantidades de dados. Sua tarifação é calculada em função da 
distância e da rapidez da transmissão” (DIAS, 1995:97). 
 
(4) - Philip Gunn (1995 ) chama a nossa atenção para as mutações históricas do que denomina 
“paulicentrismo”, constructo ideológico do empresariado paulista que tende a impedir a 
percepção de mudanças da distribuição territorial da produção na escala do país e que também 
oculta a amplitude alcançada pelas desigualdades sociais na metrópole. Ver ainda, com 
relação aos limites à intergração na Região Metropolitana de São Paulo, Ribeiro (1996a). 
 
(5) - Em 1990, na Região Metropolitana de São Paulo, 40% da população ocupada no 
mercado informal gostaria de mudar para um emprego com carteira assinada, sendo de 17,9% 
a proporção de empregados sem carteira assinada na população empregada e de 4,7% o 
pessoal com rendimento de trabalho inferior a um salário mínimo ( FIBGE, 1994). 
 
(6) - A difusão da Internet, longe da rápida instalação do novo mundo de comunicação global, 
tem tendido a reproduzir distâncias entre países, regiões, setores econômicos, geração e 
classes sociais. Neste sentido, os Estados Unidos concentram, atualmente, quase 80% dos 
usuários da rede. Ver JÄRISCH e PREISSLER (1996). 
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(7) - É  a esta percepção que  nos conduz Néstor Garcia Canclini ao refletir sobre faces 
contemporâneas da cidade do México (1995 : 128, 129 ). 
 
(8) - Análises feitas para a metrópole do Rio de Janeiro demonstram a acomodação da antiga 
Avenida Rio Branco, símbolo de antigas renovações urbanas, às novas atividades vinculadas 
à informação e à comunicação: firmas de marketing, controle de audiências, produção visual, 
agências de turismo (RIBEIRO, 1988). 
 
(9) - A rede do SENAC,  no Estado de São Paulo, é formada por quartoze Centros 
especializados, trabalhando com temáticas distintas. A instituição possui, ainda, sete unidades  
na Região Metropolitana e vinte e cinco unidades noutros Municípios.  Exemplifica o novo 
perfil, procurado pelo instituição, o seguinte trecho de um dos seus prospectos (1993): “O 
SENAC-SP  chega à década de 90 com a missão de desenvolver pessoas e organizações (...). 
Para atingir a meta de preparar  profissionias criativos e ajudar as empresas a crescer num 
mercado competitivo, a estrutura e a cultura da organização tiveram que passar por processos 
de transformações estratégicas, por intermédio do estabelecimento de parcerias, da adoção do 
marketing como instrumento de gestão, dos investimentos em novos equipamentos, dos 
programas de internacionalização, da reorientação de suas atividades para o cliente, e em 
geral, do desenvolvimento de pessoas”. 
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