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Produção 
no interior, 
gestão na 
capital 
Estudo indica que a interiorização 
da indústria provocou uma 
"desconcentração" de empresas no Estado, 
mas o poder decisório ficou em São Paulo 

São Paulo é o centro da gestão 
do capital enquanto o interior 

paulista se apresenta, cada vez mais, 
como o centro da produção indus
trial. É o que observa a geógrafa 
Sandra Lencioni em Emprego e Ex
clusão Social na Reestruturação Ur
bano-Industrial do Estado de São 
Paulo, projeto financiado pela 
FAPESP. 

"Não se pode negar a centrali
dade da cidade de São Paulo. A uni
dade fabril mudou de endereço, 
mas o centro gestor não migrou 
para o interior", explica a pesquisa
dora, para quem a tão aclamada in
teriorização da indústria e o esgar
çamento do tecido metropolitano, 
iniciados no final da década de 70, 
precisam ser analisados como uma 
dinâmica de "desconcentração" e 
jamais "descentralização indus
trial". "Há uma aparente descentra
lização industrial, mas um exame 
mais acurado demonstra que a es
tratégia de cisão territorial das em
presas ao manter o gerenciamento 
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empresarial no centro metropolita
no intensifica, ainda mais, a função 
de direção do capital que a metró
pole de São Paulo desempenha." 

Sandra localizou, nos 645 muni
cípios paulistas, cerca de 900 ind~s
trias que apresentavam cisão terri
torial entre a gestão principal da 
empresa e a parte fabril do em
preendimento. Ou seja, indústrias 
nas quais o centro gestor principal 
se localiza em uma cidade (na 
grande maioria, em São Paulo), en
quanto a fábrica se localiza em ou
tra. "Parece um número pequeno, 
mas é preciso considerar que se tra
ta, em geral, de empresas de grande 
porte, com o peso de, por exemplo, 
uma General Motors", afirma a pes
quisadora. Assim, se captou a teia 
de relações entre os lugares, do 
ponto de vista do processo de rees
truturação industrial. 

A geógrafa resolveu desmistifi
car a recente interiorização da in
dústria paulista, que sempre esteve 
presente no interior. No final da dé-

cada de 20, cerca de 30% da produ
ção industrial paulista era prove
niente do interior, sobretudo das 
regiões de Sorocaba e de Campinas, 
que concentravam 21,2% dos ope
rários do Estado de São Paulo. "O 
novo não reside no fato de a indús
tria se fazer presente no interior, 
mas na importância industrial que 
o interior assume nos anos 80, que 
o coloca como o segundo espaço 
industrial do país, só sendo supera
do pela região metropolitana de · 
São Paulo", explica a professora. 

"Novos pobres"- A pesquisa, além 
de romper o mito da descentraliza
ção industrial, ajudou a identificar 
a precarização do trabalho tanto na 
capital quanto no interior e a for
mação dos "novos pobres" advin
dos desse processo de reestrutura
ção urbana e industrial do Estado. 

Como revela a pesquisa, se nove 
em cada dez empresários que dese
jam expandir negócios preferirem o 
interior, é preciso ressaltar que tal 



opção se vincularia mais a uma di
nâmica de novas unidades indus
triais no interior independentes do 
processo de migração de empresas 
da capital. Os motivos para a atra
ção dos empresários por outras 
cidades fora da região metropoli
tana são muitos. Dos políticos (es
tratégias de descongestionamento 
da região metropolitana) aos eco
nômicos (incentivos fiscais, isenção 
do terreno, mão-de-obra, em parte 
qualificada e mais barata). "Na ca
pital, há políticas restritivas, como 
as ambientais, mais severas que no 
interior. Um outro aspecto questio
nável, mas relativo, é a organização 
política dos trabalhadores, mais 
forte na região metropolitana." 

A marcha do café para o oeste 
do Estado se repete na recente inte
riorização da indústria e na trans
formação das cidades. Pequenos 
municípios, mais precisamente, os 
médios, ganharam opções de con
sumo, lazer e vida noturna seme
lhantes às da metrópole. "Há uma 

homogeneidade no território e a 
antiga distinção entre capital e in
terior deixou de existir", revela 
Sandra. Atualmente, 95% da popu
lação do Estado de São Paulo é ur
bana. Face a essa nova lógica terr·i
torial, era preciso uma sustentação 
teórica que desse conta da proble
mática das transformações re- cen
tes. Sandra percebeu que as clássi
cas teorias da localização industrial 
e dinâmica territorial precisavam 
ser revistas. 

Califórnia Paulista - Pierre Veltz foi 
uma de suas bases teóricas: para 
esse geógrafo, é preciso pensar em 
termos de território-rede, isto é, 
aquele constituído por atividades 
desconcentradas e ligadas por meio 
de redes empresariais, uma concep
ção que se ajustava com perfeição 
ao caso paulista. "A indústria em 
São Paulo tem uma mobilidade es
pacial significativa e apresenta im
portantes casos de indústria com 
cisão territorial", diz Sandra. "O en-

Fila de desempregados: o pior 
problema do país é a deterioração 
intensa das condições de trabalho 

dereço do topo do gerenciamento é 
a Avenida Paulista ou a Avenida 
Luiz Carlos Berrini. Esses escritó
rios estão vinculados a Paris, Lon
dres, Nova York, etc. Precisa-se de 
um centro financeiro e de serviços 
de alto nível e isso não se encontra 
em cidades do interior, onde são 
feitos os produtos e as mercado
rias", explica a pesquisadora. 

A capital se constituiria numa 
"bacia do trabalho imaterial", onde 
se produzem idéias, interpretações, 
pareceres, intenso uso do conheci
mento em atividades com finalida
des práticas, as atividades do setor 
terciário. "É o trabalho imaterial 
que determina a interface entre 
produção e consumo. É em São 
Paulo, na capital, que essa interface 
se realiza", diz. "Fazendo uma ana
logia com o que ocorre com a in
dústria da construção civil: o can
teiro de obras está no interior, mas 
o arquiteto continua aqui." 

Para entender a nova diversida
de do território paulista, a pesqui
sadora dividiu-o em cinco regiões: 
1) metropolitana (a capital, defi
nida em termos administrativos e 
econômicos); 2) expansão metro
politana (compreendendo o entor
no metropolitano, onde se verifi
cam os maiores índices de cres
cimento industrial e onde se aden
sam os eixos rodoviários, com 
destaque para Campinas, São José 
dos Campos e Sorocaba); 3) me
tropolizadas (áreas de industriali
zação crescente, mas distantes da 
metrópole); 4) não-metropolizadas 
(áreas fragmentadas no que toca ao 
processo de industrialização e com 
menos investimentos de capital); e 
5) litoral (maior concentração de 
serviços ligados ao turismo). 

A região metropolizada, tam
bém denominada Califórnia Pau
lista, possui intenso investimento 
industrial e infra-estrutura próxi
ma à da metrópole. Ribeirão Preto 
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é um exemplo. "Trata-se de 
um espaço metropolizado, 
muito embora fique dis
tante da metrópole e não 
esteja conurbado à re
gião metropolitana", ex
plica Sandra Lencioni. 
Já Santos, na regio
nalização que foi 
elaborada, aparece 
como pertencente 
à região de expan
são metropolitana. 
"Não é porque há 
serra, um obstácu
lo natural, que vai 
significar separa
ção em relação à ci

Sandra: economia brasileira copia demais o modelo americano 

dade de São Paulo. Santos possui 
uma história diversa do litoral nor
te e sul, que sempre esteve indisso
ciável de São Paulo, compondo 
uma unidade. É o porto que a capi
tal não tem, diferente das outras ca
pitais, como Rio de Janeiro." 

Nos anos 90, o que mais cresceu 
no Brasil foi o desemprego e as 
ocupações sem garantia dos direi
tos trabalhistas. A adoção do pro
grama neoliberal coincidiu com a 
brusca queda do emprego indus
trial, com a destruição de mais de 2 
milhões de empregos assalariados 
com carteira assinada. Tudo isso 
leva ao que o economista Paul Sin
ger define como "precarização do 
trabalho", que Sandra Lencioni rei
tera. "O problema da deterioração 
das condições de trabalho é gritan
te. Mesmo no interior do Estado, há 
condições perversas quanto ao di
reito trabalhista", afirma. "Rigoro
samente não se trata de exclusão, 
mas uma inclusão às avessas, que 
produz um novo tipo de pobreza e 
de carências sociais". 

Pobreza e ascensão social - A deses
truturação do mercado de trabalho, 
com altas taxas de desemprego 
aberto (queda na relação entre as
salariados e total de ocupados) e 
geração de postos de trabalho pre
cários, mudou a concepção de po
breza e ascensão social. "A trajetó-
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ria de ascensão das famílias de clas
se média, sobretudo daquelas oriun
das de imigrantes, era dada pelo 
trabalho duro e poupança. A isso 
se aliava a busca pela garantia de 
escolaridade dos filhos. Hoje, os 
projetas são muito mais de curtís
simo prazo." 

Vive-se no interior também a 
síndrome da subcontratação ou 
terceirização. A indústria subcon
trata uma outra para dividir res
ponsabilidades ou repassá-las em 
grande parte. De uma situação de 
grande fazenda geradora e exporta
dora de produtos primários até .os 
anos 30, o Brasil assumiu a posição 
de oitavo produtor industrial mun
dial, no final da década de 1970. E 
São Paulo é a capital brasileira que 
sofre os maiores impactos dessa 
mudança. 
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Países que mais 
avançam nas novas 
tecnologias não são os 
mesmos que reduzem 
o emprego industrial. 
Não foi o que ocorreu 
no Brasil. Em 1999, 
somente 11,5% do to
tal dos trabalhadores 
pertencem à manufa
tura, equivalendo à si
tuação verificada antes 
do Plano de Metas do 
ex-presidente Jusceli
no Kubitschek, quando 
nosso patamar de in
dustrialização era bem 
menor. Também em 

1999, o Brasil regrediu para uma 
representação de 3% do total do 
emprego industrial mundial, sen
do 29% abaixo do que era há duas 
décadas. 

Dependência - "Copiamos tantos 
modelos norte-americanos, mas 
nos esquecemos desses dados. Pare
ce que a política brasileira está se 
esvaindo nas possibilidades de en
contrar uma solução autônoma, te
mos uma dependência enorme de 
financiamento externo. Espero que 
não cheguemos nunca ao estágio 
em que chegou a Argentina", ressal
ta a pesquisadora. 

"A questão que se coloca hoje é 
como imprimir aos espaços urba
nos características da metrópole, 
porque muitas atividades exclusi
vas da metrópole necessitam serre
produzidas fora dela para que a re
produção do capital em geral con
tinue sua expansão." Estamos dian
te de uma nova realidade: a questão 
não é mais urbanizar os espaços, 
mas metropolizá-los. O ponto é co
mo atuar nesse processo de metro
polização dos espaços e como ad
quirir soberania nos projetas de 
desenvolvimento. "Estamos per
dendo, cada vez mais, a autonomia 
do nosso destino. Será que estamos 
esvaziando nossas possibilidades? 
Como no interior paulista hoje, a 
praça está vazia", lamenta. • 


