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Pretendemos discutir o alcance e a forma específica que os processos de 

reestruturação industrial estão assumindo na região de Marília, uma cidade média com 

cerca de 200 mil habitantes localizada no Oeste Paulista2. 

Buscamos entender como a nova dinâmica global se associa às condições 

preexistentes, à história do lugar.. A ênfase que pretendemos dar, está na dimensão 

territorial da produção e suas relações com o desenvolvimento regional. Dessa forma 

trabalhamos na fronteira entre a dinâmica econômica e a dinâmica territorial. 

Para dar conta da interpretação do objeto da pesquisa, utilizamos a categoria de 

formação sócio-espacial, desenvolvida por Milton Santos (1977). Partindo do conceito 

marxista de formação econômico-social, o autor mostra como as diferentes formas técnicas 

e organizacionais do processo produtivo, que correspondem às diversas relações de 

produção existentes, tornam-se concretos sobre uma base territorial determinada, não 

podendo serem concebidas sem referência à noção de espaço. 

Um outro pressuposto teórico foi a perspectiva desenvolvida por Schumpeter e pelos 

neo-schumnpterianos de que o processo de acumulação de capital é fundamentalmente 

dependente da capacidade inovativa dos agentes econômicos. Para Schumpeter a inovação 

é o motor do desenvolvimento econômico. Hollanda Filho (1996) adverte que a concepção 

de inovação em Schumpeter não se restringe às inovações tecnológicas propriamente 

ditas.3 Esse autor vai considerar que a visão de Schumpeter “ fornece elementos para 

melhor se compreender o surgimento de desequilíbrios entre setores e entre firmas de uma 

mesmo setor, com o progresso de algumas e a decadência – e eventual destruição – de 

outras a partir da dinâmica da concorrência por inovações”. Tal referência às estratégias e 

comportamento das firmas, será particularmente útil às análises sobre a evolução das 

empresas em nossa área de estudo. 

                                                 
1 Unesp – UD. Ourinhos 
paulocirino@ourinhos.unesp.br 
2 Nesse trabalho estamos considerando como Oeste Paulista a área compreendida pelas regiões 
administrativas de São José do Rio Preto, Araçatuba, Marília e Presidente Prudente. 
3 Hollanda Filho (1996) mostra que as revoluções ou as inovações de grande impacto a que 
Schumpeter faz referência podem ocorrer das seguintes formas: “introdução de novos métodos de 
produção – que podem envolver inovações tecnológicas e/ou organizacionais; novas mercadorias; 
novas formas de organização da indústria e do comércio; novas fontes de matéria prima; novos 
mercados. 
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Um terceiro conjunto de teórico que utilizamos em nossa análise é a interpretação do 

processo de industrialização brasileiro feita por Rangel e a industrialização a partir da 

pequena propriedade mercantil, desenvolvida por Armen Mamigonian. 

 A inserção no atual contexto de globalização de uma região relativamente afastada 

da área principal da concentração industrial do Brasil – a metrópole paulista, porém, bem 

localizada em relação às áreas “novas” de expansão do capitalismo no Brasil e com boa 

infra-estrutura, pode trazer uma boa contribuição aos estudos dos processos globais de 

transformação sócio-econômica numa área não metropolitana. 

 O estudo de uma realidade econômica regional no mundo atual, não pode se furtar a 

buscar compreender as mudanças qualitativas que estão ocorrendo na economia mundial, 

com a ascensão das forças conservadoras e suas teses neoliberais. O Brasil, como um país 

dependente de capital externo abundante para equilibrar suas contas externas e manter sua 

inflação controlada, estará sujeito a crises periódicas. Dessa forma é importante verificar 

como esses momentos de crise atuam no desenvolvimento regional. 

 As cidades médias estão assumindo novas funções dentro do processo de 

reestruturação produtiva, seja com o surgimento de distritos industriais especializados, dos 

pólos de alta tecnologia ou da sua incorporação às redes globais. A crise do Estado 

Nacional estimula o discurso de valorização das forças econômicas endógenas, do poder 

político local, com a formação de parcerias entre o poder público e o privado, a valorização 

da pequena empresa, das potencialidades locais, num movimento aparentemente oposto ao 

da globalização. 

 A escolha da cidade de Marília e sua região administrativa para um trabalho desse 

tipo, se justifica por várias razões. Em primeiro lugar, trata-se de uma região onde o setor 

industrial de capital local tem mostrado um crescimento constante, apresentando uma 

multiplicação de pequenas firmas, com grande capacidade de adaptação às crises, embora 

sofrendo seus efeitos.Outra razão é a possibilidade de encontrarmos na área aquilo que 

Santos (2001) chamou de uma especialização territorial produtiva, ou seja, com a acentuada 

divisão interurbana do trabalho no mundo atual, as cidades tornam-se mais especializadas. 

Outro motivo é a ainda incipiente, mas crescente, mobilização da sociedade civil e das 

lideranças locais, no sentido de buscar articulações voltadas para o desenvolvimento 

regional. A questão aqui é verificar se estaríamos diante de uma reprodução dos distritos 

descritos por Beccatini (1994) na chamada Terceira Itália. 

Concentração e Descentralização Industrial no Brasil 
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 O período que se estende desde o início da industrialização brasileira até a década 

até 1970, é considerado como de intensa concentração da atividade industrial na Região 

Sudeste, em particular na Região Metropolitana de São Paulo. 

As forças que mantêm a concentração espacial da indústria na Grande São Paulo 

ainda são atuantes, mas a tendência, a partir de 1970, é claramente a queda da participação 

relativa de São Paulo no total da produção industrial do país. Em 1970, o Estado de São 

Paulo detinha 58,2% da produção e 48,0% do pessoal ocupado. Em 1980 caiu para 51,9% 

da produção e 45,7% do emprego e em 1985 para 48,3% da produção e 38,2% do pessoal 

ocupado. No mesmo período, estados como Paraná, Minas Gerais, Bahia e Santa Catarina 

aumentaram sua participação (AZZONI, 1988). 

Pacheco (1998) calcula que de 1970 a 1994 o produto industrial brasileiro cresceu 

2,5 vezes e esse aumento da capacidade instalada teria se localizado principalmente no 

interior de São Paulo (29%), no Sul do país (23%), em Minas Gerais (10%) e no Nordeste 

(9%). 

Milton Santos (2001) também localiza o início dessa descentralização na década de 

70, entendendo esse processo como sendo uma das manifestações da divisão territorial do 

trabalho no Brasil. Num primeiro momento esse autor, ao contabilizar as porcentagens da 

descentralização, analisa o Sudeste como um todo, obtendo o Sul do país como a região 

ganhadora desse rearranjo do trabalho industrial no Brasil. O que poderia estar em 

desacordo com os dados de Pacheco (1998) é logo revisto por Santos (2001), quando ele 

aponta para a necessidade de se dar uma atenção especial ao interior de São Paulo no 

processo de descentralização. 

“Evidenciando a reorganização industrial na Região Concentrada, os 

Estados sulinos e o interior do Estado de São Paulo ganham com a 

emigração de estabelecimentos da Região Metropolitana de São Paulo, 

com a criação de novas indústrias e, paralelamente, com a concentração-

dispersão do valor da transformação industrial. A automação industrial é, 

outrossim, responsável pela queda no emprego industrial, sobretudo nas 

indústrias que nascem modernas nessas “fronteiras internas” da área core 

do país”. Por outra parte, as fronteiras agropecuárias modernas do Centro-

Oeste tornam-se agora novas fronteiras industriais, “externas” à Região 

Concentrada, e abrigam um número pequeno de poderosas indústrias.” 

(p.109) 

Vemos como o autor coloca com clareza que a descentralização não se constitui 

apenas da transferência de indústrias da área concentrada, mas também é uma área de 
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criação de novas indústrias, uma nova fronteira interna que está sendo ocupada pelo 

capitalismo global. 

Vários autores, entre eles Pacheco (1998) concordam que a desconcentração 

econômica perdeu fôlego após 1989, em razão, sobretudo da crise fiscal e financeira do 

setor público. Para Tinoco (2001) de 1985 a 1995, ocorre um período de “impasse” na 

desconcentração, com alguns estudos apontando a existência de uma reconcentração de 

alguns ramos industriais de alta tecnologia na metrópole, como o de Cano (1998) e outros. 

Pacheco (1998) que é categórico em afirmar que a desconcentração continua, embora 

admita que num ritmo menor. A tese principal desse autor é que a desconcentração se 

manifesta na atualidade como uma fragmentação da economia nacional. 

“...quero dizer que há desconcentração sim, mas que ela se manifesta mais 

sob a forma de uma flagrante fragmentação da economia nacional do que no 

crescimento solidário das regiões, com acréscimos de capacidade produtiva nos 

principais espaços econômicos da nação”. (p.226) 

 O autor levanta um aspecto interessante da descentralização como uma forma de 

disputa territorial, que freqüentemente tem se transformado numa guerra fiscal. Para ele o 

país corre o risco de valorizar demais um discurso do lugar, onde os problemas nacionais 

acabam parecendo menos importante do que os locais, com as regiões buscando saídas 

individuais para a crise, muitas vezes estabelecendo uma relação direta com o mundo. 

Os determinantes da descentralização no Estado de São Paulo e a participação da região 

“Oeste”. 

 Retomando a idéia de Milton Santos que considera a descentralização uma nova 

divisão territorial do trabalho, qualquer teoria que se faça sobre o desenvolvimento regional 

no capitalismo, tem que obrigatoriamente analisar as condições históricas prévias das 

regiões, notadamente de seu “núcleo industrial”. 

Cano aponta vários determinantes para a descentralização no interior de São Paulo: 

políticas de descentralização dos governos estaduais; políticas de atração municipal; custos 

da concentração na área metropolitana; investimentos do setor produtivo estatal; políticas de 

incentivo às exportações e o Pró-Alcool. 

 A região Oeste do Estado teve, até o final dos anos 80 e 90 uma inserção 

pouco significativa nesse processo de descentralização, recebendo poucas plantas 

industriais que se desconcentram de São Paulo, porém, os indicadores da indústria na 

região continuam a indicar um crescimento. 
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 Os dados do Valor da Transformação Industrial, no período de 1970 a 1985 (Tabela 

1) mostram a perda da participação relativa da Capital e um crescimento mais acentuado do 

interior nas regiões de Campinas, Vale do Paraíba, Litoral, e Ribeirão Preto. A região de 

Bauru e as regiões do Oeste (Marília, São José do Rio Preto, Araçatuba e Presidente 

Prudente), que apresentaram, em 1975 uma queda na produção industrial, voltam a crescer 

durante a década de 80, mesmo não alcançada pela dispersão da indústria no espaço 

paulista, ou seja, não sendo atingida por aquilo que alguns autores denominam macro-

metrópole, ou “campo de aglomeração”. 

Tabela 1 – Distribuição espacial do valor da transformação industrial no total da indústria de 

transformação: 1970 a 1985 (Valores em Porcentagem) 

Estado e Regiões Administrativas  1970  1975  1980  1985 

Estado de SP  100,0  100,0  100,0  100,0

RegiãoMetropolitana  74,7  69,4  62,9  56,6 

1)Capital  48,2  44,0  34,8  29,8 

2)Demais municípios  26,5  25,4  28,1  26,8 

Interior  25,3  30,6  37,1  43,4 

1) Litoral  2,8  2,5  3,7  4,5 

2)Vale do Paraíba  3,3  4,2  5,5  7,9 

3) Sorocaba  2,2  2,4  4,1  4,3 

4) Campinas  10,6  15,1  15,8  16,9 

5) Ribeirão Preto  3,6  3,1  4,4  5,5 

6) Bauru  0,9  1,0  1,3  1,4 

7) Região Oeste  2,5  2,3  2,3  2,9 

São J.do R. Preto  0,5  0,6  0,7    

Araçatuba  0,5  0,4  0,4   

Presidente Prudente  0,7  0,6  0,5   

Marília  0,8  0,7  0,7   

Fonte: Fibge - Censos Industriais de 1970, 1975, 1980,1985. 

A análise dos dados referentes ao Valor adicionado da indústria de transformação 

dessas regiões (Tabela 2 e 3), mostram que na década de 90, o valor adicionado continua 

aumentado no Oeste. São José do Rio Preto e Araçatuba mostram um ritmo de crescimento 

maior na primeira metade da década. Marília parece retomar um crescimento lento a partir 

de 1994. Já Presidente Prudente mostra uma tímida participação e reduzido crescimento no 

período. Para podemos explicar esses dados temos que considerar que são regiões com 

estruturas econômicas de histórias muito distintas. 
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Tabela 2 – Participação no valor adicionado da indústria de transformação do Estado de São 

Paulo, das regiões administrativas do oeste: Araçatuba, São José do Rio Preto, 

Presidente Prudente e Marília. 1985-1996. (Valores em porcentagem) 

R. Administrativa  1985  1990  1994  1996  1999 

Araçatuba  0,48  0,66  0,65  0,96  1,08 

São José do Rio Preto  0,67  0,95  0,89  1,55  1,73 

Presidente Prudente  0,40  0,35  0,39  0,59  0,58 

Marília  0,80  0,87  0,83  1,13  1,14 

Região Metropolitana  57,32  57,89  53,50  51,95  47,03 

Total Interior  42,68  42,11  46,50  46,50  52,97 

Fonte: Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados - SEADE 

      

Tabela 3 - Valor adicionado da indústria por região administrativa, em reais de 1999. 

  1995  1996  1997  1998  1999 

Araçatuba  986.912.279 1.023.036.350  998.333.222 1.084.126.220 1.093.918.278 

São J. do R. 

Preto 

1.364.101.264 1.539.455.576 1.578.586.722 1.520.734.195 1.749.233.739 

Presidente 

Prudente 

 607.789.920  592.554.778  603.908.823  647.196.634  593.015.018 

Marília 1.051.318.602 1.211.644.064 1.181.478.920 1.240.443.190 1.147.686.049 

Fonte: Fundação Seade 

Nas regiões de São José do Rio Preto e Marília, é marcante a força da pequena 

produção mercantil expressa na pequena propriedade policultura, no pequeno artesanato e 

no pequeno comércio forte, que originou uma burguesia industrial local, produzindo para um 

sólido mercado popular; já em Araçatuba e Presidente Prudente, regiões agropecuárias com 

forte incidência de grande propriedade, o núcleo de indústrias de iniciativas locais, possuem 

menores proporções. 

Por que então Araçatuba apresentou o maior ritmo de crescimento na década de 

1990. Em primeiro lugar, lembremos que nenhuma das Regiões Administrativa possui 

estruturas econômicas homogêneas. A parte significativa da produção industrial da Região 

de Araçatuba é obtida no município de Birigui, que é assim descrito por Santos (2001): 

“Algumas cidades são herdeiras de uma tradição surgida em períodos 

anteriores, mas cuja especialização se perfaz em décadas recentes. É o 

caso de Birigui, onde em 1940 já se podiam encontrar alguns artesãos do 

ramo de selarias e sapatarias e onde, até os anos 70, algumas pequenas 
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fábricas deram continuidade a esse tipo de empresa. A partir de 1980, a 

cidade passa a abrigar numerosas indústrias, todas elas de capitais de 

origem local. Em 1997 eram 153 empresas (mais de 85% delas são 

consideradas de pequeno porte), que geravam 11 mil empregos e 

produziam 129 mil pares de sapatos por dia. A cidade passou a ser 

conhecida como a capital do sapato infantil. Essa especialização vai 

criando uma economia de aglomeração, com a localização de empresas 

provedoras de embalagens, de fornecedores de componentes e de 

instrumentos de trabalho. Verificam-se ali as interseções do circuito 

produtivo”.(p.136) 

 O relato mostra a existência de um setor industrial dinâmico, baseado em negócios 

que começaram pequenos e vão ganhando porte, conquistando mercado e atraindo novas 

empresas. Em Marília ocorre o mesmo processo de multiplicação de pequenos negócios, 

casos de sucesso e especialização industrial. 

 Também devemos considerar que o restante da região de Araçatuba, baseada na 

agroindústria teve seu crescimento na década de 90 fortemente ligado a produtos de forte 

demanda externa, como as usinas de açúcar e álcool, os frigoríficos, o leite em pó, massas 

e polpas de frutas e outros. Além disso, essa região foi fortemente beneficiada com os 

investimentos realizados pelo Estado, como a hidrovia Tietê-Paraná, o gasoduto Brasil-

Bolívia e a duplicação da rodovia Marechal Rondon, ligação com São Paulo. 

 Já no que se refere à Marília, os anos 80 e os três primeiros anos da década de 90, 

foram marcados por uma estagnação do consumo popular, do setor agrícola e da produção 

de habitações, segmentos aos quais os produtos da região se destinam. Além disso, como 

mostraremos no decorrer do trabalho, a região perdeu muitas indústrias, principalmente as 

produtoras de óleo, sobrando para o núcleo industrial dinâmico que se consolida, a tarefa de 

manter e ampliar a participação da região no valor adicionado da indústria no Estado de São 

Paulo. 

De forma geral, podemos observar que, mesmo durante o período recessivo da 

economia brasileira, o processo de interiorização da indústria paulista tem avançado. 

Gonçalves (1982) chama essa perda de participação relativa da capital do Estado na 

produção industrial de desconcentração centralizada, ou seja, ao mesmo tempo em que a 

indústria se desconcentra em sua unidade de produção, há um movimento inverso de 

concentração das atividades financeiras e de gestão na capital. É importante lembrar que 

isso se tornou possível graças aos avanços da informática e dos meios de comunicação e 

transportes, importantes para liberar as grandes empresas para novas estratégias de 

localização. Esse processo incrementa a capacidade de expansão das grandes firmas, 
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oferecendo-lhes agilidade, a fim de instalar suas operações produtivas e de serviços nos 

pontos mais vantajosos sob os aspectos de custo e de mercado (Chesnais, 1996). 

Nos países do centro do capitalismo, estão ocorrendo vigorosos processos de 

descentralização da indústria, que acabam provocando fenômenos de desindustrialização 

de antigas regiões. Storper (1990) mostra que, para ramos controlados por grandes grupos 

oligopolistas, a liberdade de localização é grande, na medida em que possuem processos 

de produção altamente padronizados, um baixo custo unitário de transportes de insumos e 

produtos, uma demanda estável de mão-de-obra, não ficam tão dependentes de economias 

de escala e da aglomeração. 

Para os ramos industriais de baixa composição orgânica do capital, as diferenças 

salariais existentes entre as várias regiões e a metrópole paulista, certamente acabam 

auxiliando a descentralização, que pode ocorrer via transferência de fábricas, como ocorre 

ao longo da área próxima à capital, ou pelo crescimento e multiplicação de fábricas de 

capital local, como pretendemos mostrar estar ocorrendo em Marília no Oeste Paulista. 

Parece-nos importante levar em conta que, numa economia periférica como o Brasil, 

as inovações tanto a níveis tecnológicos como nos métodos organizativos da produção 

acabam se concentrando em alguns lugares. Essas áreas oferecem maiores oportunidades 

de transações entre as firmas e mão-de-obra qualificada. Somem-se a isso os custos de 

desmontagem e da transferência, para entendermos como ainda são fortes no Brasil as 

vantagens da aglomeração. Podemos acrescentar a esses fatores o conservadorismo do 

empresariado, reticente a mudanças e aos riscos envolvidos. 

Discutindo os processos de alteração da configuração espacial da indústria nos 

países desenvolvidos, Scott & Storper (1988) já alertavam que: 

 

“... mesmo em face de deseconomias de aglomeração, os fabricantes não 

podem por vontade própria simplesmente abandonar as concentrações 

industriais e se instalarem em outras áreas. Antes disso eles devem se 

livrar da dependência das economia de aglomeração. Esta liberdade é 

mediada, acima de tudo, por vários tipos de mudança tecnológica e 

organizacional, especialmente formas de mudança que ajudam a tornar 

mais eficientes as relações transacionais externas e a desespecializar o 

processo de trabalho". 

Para Storper (1990), os novos setores industriais são os que encontram mais 

facilidades para romper como o padrão geográfico de localização existente, pois não são tão 
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dependentes dos fornecedores de insumos tradicionais e da mão-de-obra qualificada 

existentes nos antigos centros. 

Segundo Negri (1996), o desenvolvimento industrial do interior está associado a duas 

determinantes básicas. A primeira reside na expansão e modernização da agricultura 

paulista, favorecida pela política de exportações do governo Federal, principalmente nos 

cítricos, soja, cana (PRÓ-ALCOOL) e derivados de carnes. As regiões de Campinas, 

Ribeirão Preto e São José do Rio Preto atraíram as agroindústrias, que foram se localizar 

próximas as fontes de matéria prima, instaladas por grandes grupos nacionais e 

estrangeiros. Esse movimento provocou o crescimento de todo o setor destinado a fornecer 

insumos e bens de capital necessários às atividades agrícolas e industriais. Nessas regiões 

aparecem exemplos claros de formação de economias de aglomeração, no que se refere às 

transações entre firmas, formação de mão-de-obra e concentração da produção em grandes 

unidades. 

Nesse aspecto, o de surgimento de setores novos via modernização e 

diversificação agropecuária, a área de nosso interesse teve um fraco desempenho. Em 

Bauru, o café foi substituído pela fruticultura e principalmente pela pecuária, que tomou mais 

da metade do seu território. Em Marilia, o café ainda não perdeu sua importância na 

produção agrícola, ocorreu um crescimento relativo da soja e do trigo e. atualmente, da 

pecuária leiteira. Não atraiu número significativo de agroindústrias ou de fabricantes de 

insumos, perdendo Marília todo seu setor de produção de óleos comestíveis. 

 A segunda determinante reside na participação do Estado com investimentos na 

produção e na modernização da malha viária. Como exemplos temos a instalação de duas 

refinarias de petróleo (Paulínea e São José dos Campos), o PRÓ-ALCOOL, o Pólo Petro-

químico e Siderúrgico de Cubatão, o complexo aeronáutico e as indústrias de material bélico 

em São José dos Campos, a concentração dos institutos de pesquisas e de empresas 

estatais no setor de telecomunicações e microeletrônica em Campinas. 

 A região de Marilia foi pouco beneficiada por esses investimentos, mesmo no que 

se refere á modernização da malha viária. A Hidrovia Tiête-Paraná não gerou ainda mais do 

que expectativas na região, pois ainda falta infra-estrutura, principalmente terminais de 

embarque e desembarque. O gasoduto Brasil-Bolívia que atravessa a região de Araçatuba, 

estando relativamente próximo a Marília, vem motivando estudos por parte de algumas 

indústrias, no sentido da instalação de um ramal até a cidade, o que permitiria a substituição 

dos fornos elétricos usados pela maioria das fábricas de biscoitos. 

 Como podemos perceber, as determinantes colocadas por Negri (1996) enfatizam a 

criação de setores novos na explicação do dinamismo industrial de áreas do interior. 

Acreditamos ser necessário acrescentar a essa análise um novo componente para a 
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explicação da interiorização da indústria no Estado de São Paulo: o crescimento de 

empresas de capital local, em ramos de baixa composição orgânica do capital. Ao mesmo 

tempo, não podemos cair na conhecida ortodoxia do crescimento endógeno, proposta pelos 

teóricos das novas regiões industriais, como Scott e Storper, que atribuem o sucesso e o 

desenvolvimento das regiões industriais apenas à sua dinâmica interna, ou seja, ao conjunto 

de externalidades que conseguem criar e que seriam os pré-requisitos locacionais das 

atividades intensivas em tecnologias ou das novas formas de organização da produção. O 

modelo proposto por esses autores é voltado fundamentalmente para os centros 

tecnológicos e não pode ser usado como um referencial analítico geral da explicação de 

áreas industrialmente dinâmicas, mas com predomínio da produção fordista tradicional.4

 Algumas dessas cidades onde existe um processo de multiplicação de pequenas empresas 

produzindo alimentos, móveis, confecções, sapatos, etc., localizadas em regiões do interior 

paulista, passaram recentemente a serem chamados de APLs, ou Arranjos Produtivos 

Locais. Esses arranjos, monitorados pelo governo do Estado e pela FIESP, estão sendo 

equivocadamente vistos como áreas onde ocorre uma cooperação entre os empresários, o 

poder público e as instituições da sociedade civil, onde as empresas trabalham em parceria, 

com os processos competitivos sendo substituídos pela cooperação. Em nossa área de 

estudo, considerada atualmente um pólo produtivo na área de alimentação, com 70 

empresas e 5.500 trabalhadores ocupados na atividade, o que percebemos é uma 

concentração enorme do processo produtivo (3 empresas são responsáveis por mais de 

50% da produção e do emprego) e uma intensa competição entre as empresas de pequeno 

e médio porte. 

 Uma hipótese para explicar a multiplicação de empresas no setor de alimentos, é o 

fato delas serem unidades que exigem um pequeno investimento inicial e, na medida em 

que se utilizam de muita mão-de-obra, possuem uma chance de crescimento maior no 

interior do estado, onde os salários são inferiores aos da capital. Inicialmente atuam em 

segmentos do mercado popular e regional, passando num segundo momento a concorrer 

com as instaladas na capital e outras cidades. Além disso, nesse ramo industrial (alimentos) 

podemos considerar que as inovações tecnológicas são exógenas, isto é, são muito mais 

produtos de pesquisas realizadas fora das fábricas, como é o caso da incorporação que elas 

fazem das inovações dos fabricantes, cabendo à empresa desenvolver as "receitas" dos 

produtos e preparar a mão-de-obra. Isso torna o acesso às inovações, facilitado às 

empresas concorrentes, não ocorrendo um domínio absoluto do "progresso técnico" por um 

fabricante. 

                                                 
4 Podemos encontrar uma listagem dessas “externalidades” em Benko e Lipietz (1994) e Scott e 
Storper (1988). As principais seriam a existência de centros de pesquisa, mercado de trabalho 
profissional, relações industriais articuladas geograficamente, facilidade de acesso, base educacional e 
cultural, clima de negócios e outras. 
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 Algumas dessas empresas conseguem tal crescimento que passam a atrair grandes grupos 

nacionais e multinacionais interessados na sua aquisição. O crescimento de algumas 

dessas empresas muitas vezes ocorreu pela capacidade dos seus dirigentes em criar 

continuamente novos produtos e na agilidade para a incorporação de novas tecnologias 

dentro do setor em que atuavam.5

 Esse processo parece estar ocorrendo no Oeste Paulista, podendo-se citar, entre 

outras, a produção de alimentos (não ligados á agroindústria alimentar) e esquadrias 

metálicas em Marilia, eletroeletrônicos em Garça, móveis e também esquadrias metálicas 

em São José do Rio Preto e calçados em Jaú e Birigüi. É importante colocar que esse tipo 

de industrialização no Oeste vem se fazendo em alguns daqueles ramos industriais que 

participaram das etapas iniciais da substituição de importações no Brasil, como os alimentos 

da primeira etapa e os materiais de construção da segunda etapa. 

 Para demonstrarmos as origens desse núcleo industrial em Marília e vizinhança e 

indicarmos algumas tendências que o novo paradigma tecnológico e as políticas neoliberais 

trazem para a região, faremos uma caracterização da região e uma analise da gênese e da 

evolução da sua atividade industrial. 

O Município de Marília : Um breve histórico de sua industrialização 

A Região Administrativa de Marília é composta por 51 municípios, localizados na 

porção oeste do Estado de São Paulo. A cidade sede, Marília, está localizada a 440 

quilômetros da capital. 

A população total da região é de cerca de 900 milhões de habitantes, sendo 200.000 

no município de Marília, que no período de 1991 a 2000, obteve um crescimento 

populacional de 2,3% ao ano, numa taxa superior ao do total estadual, que foi de 1,8 %. 

No município de Marília a atividade industrial gera um valor adicionado um pouco 

superior ao do comércio e dos serviços, sendo o setor agropecuário pouco representativo. A 

cidade é a capital regional, possui um comércio bem estruturado, embora não consiga 

polarizar o consumo regional, sofrendo a concorrência de outras cidades médias próximas, 

como Bauru, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Apenas no final da década de 

90 a cidade passa a atrair supermercados de maior porte e lojas de grifes famosas. Seu 

Shopping Center ainda passa por um processo de consolidação. Já no setor de serviços a 

cidade é reconhecidamente um pólo de saúde, realizando atendimentos mais sofisticados 

                                                 
5 A idéia do empresário shumpeteriano nos parece válida, porém não pode ser vista descolada do 
processo histórico que estava na base dessa formação econômico-social. Schumpeter, ao analisar as 
origens dos capitalistas industriais de sucesso enfatiza a inteligência e a  capacidade de  liderança de 
empreendedores de mentalidade industrial. SCHUMPETER, J. Capitalismo, socialismo e democracia. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1984. 
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para uma região mais ampla do que a 11ª Região Administrativa. Também se destacam nos 

serviços as Instituições de Ensino. Segundo dados da Delegacia Tributária de Marília, 

dentro do setor industrial destacam-se o de alimentos, de bebidas e a metalurgia. 

A cidade surgiu na década de 20, na transição da economia agro-exportadora do 

café para a economia industrial. As indústrias que vão se instalar no “oeste paulista”, 

principalmente após 1930, terão forte ligação com a produção agrícola regional, sendo 

empresas pertencentes a grandes grupos nacionais e estrangeiros que atuavam no 

beneficiamento e transformação do algodão. Marília se torna na década de 40, nessa 

especialização numa das principais cidades industriais do estado de São Paulo. Junto com 

esse núcleo de empresas de grande porte ligada a capitais de fora, surge um núcleo de 

pequenas unidades artesanais de alimentos, móveis, sapatos, implementos agrícolas, 

produzindo para o mercado local. A partir da década de 50 a região começa a perder as 

indústrias ligadas à transformação da matéria prima local, mas assiste ao crescimento 

daquele núcleo inicial de pequenas empresas principalmente do ramo de alimentos, bebidas 

e implementos agrícolas. O desenvolvimento prévio de uma base produtiva local, da rede 

urbana regional, associadas com a relativa distância da capital, permitiu que os pequenos 

negócios, geralmente de imigrantes, em ramos que exigiam pequeno investimento inicial, 

conquistassem o mercado regional. 

 Esse tipo de industrialização baseado em capitais locais continua até a década de 

90, quando se percebe a existência na cidade e região de algumas empresas que 

apresentam um grande crescimento na produção de alimentos (biscoitos, massas e doces), 

esquadrias metálicas e máquinas agrícolas (pulverizadores), produtos com forte inserção no 

mercado nacional e exportações crescentes na nos últimos anos. O ramo de alimentos 

atraiu corporações transnacionais, que adquiriram duas das maiores empresas locais: a 

Ailiram foi comprada pela Nestlé e a Raineri (massas) pela Ádria/Quaker. 

 Podemos levantar dois pontos que foram fundamentais para o crescimento dessas 

empresas: a flexibilidade que apresentaram em diversificar seus produtos para atender às 

solicitações do mercado, principalmente nos períodos de crise, e a utilização de uma correta 

estratégia de vendas que possibilitou a conquista de mercados regional e nacional. 

 A estratégia de vendas está ligada na maioria dos casos à montagem de uma 

estrutura própria de distribuição, com equipes de vendedores ligados à fábrica, evitando ao 

máximo trabalhar com atacadistas ou intermediários, preocupação que se mantém nos dias 

atuais nas empresas locais. 

 Um tipo de flexibilidade na produção já podia ser encontrada nas pequenas oficinas, 

que artesanalmente consertavam e produziam implementos agrícolas, existentes na região 

durante as fases do café, do algodão e do amendoim. Algumas dessas pequenas oficinas, 
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geralmente de imigrantes japoneses, tornaram-se industrias produtoras de máquinas e 

implementos agrícolas até a década de 70. Desde o início, essas firmas demonstraram 

grande capacidade de se adaptar às exigências do mercado agrícola, sempre lançando 

produtos novos que significavam um avanço tecnológico. Essas empresas nos anos 70 e 

80, vão acompanhando o processo de urbanização brasileiro, diversificar suas linhas de 

produtos para fugir das crises do setor agrícola. Como exemplo temos a Sasazaki que torna-

se a maior produtora de esquadrias metálicas do Brasil, a Ikeda e Filhos que além do arado 

de aiveca produz churrasqueiras motorizadas e caixas de som de alta definição, e a Jacto, 

maior fabricante mundial de pulverizadores, que também produz máquinas agrícolas, 

carrinhos elétricos, utilidades domésticas de plástico, aparelhos para ginástica e coletores 

de energia solar. 

Para Storper (1990) os sistemas flexíveis de produção podem ser caracterizados 

pelo desenvolvimento de duas capacidades por parte da empresa: a de alterar rapidamente 

um processo de produção e o seu produto, substituindo-o por outro (flexibilidade dinâmica) e 

a de ajustar as escalas de produção, para cima ou para baixo, num certo período de tempo, 

sem qualquer prejuízo aos níveis de eficiência (flexibilidade estática). No interior da 

empresa, pode-se obter a flexibilidade com o uso de equipamento e maquinaria 

reprogramáveis e por intermédio de processos de trabalho artesanais, o que exige a 

formação de um trabalhador polivalente. Nas relações entre empresas, o principal recurso 

para a obtenção da flexibilidade é a fragmentação organizacional do processo de produção 

criando uma profunda divisão social do trabalho entre as empresas. A subcontratação é 

geralmente a forma principal assumida por essa divisão do trabalho, de tal forma que o 

sistema de produção se transforma numa cadeia produtiva. A flexibilidade assume também 

a forma de alterações na jornada de trabalho e na legislação trabalhista. 

 A globalização do sistema técnico tem permitido às principais indústrias alimentícias 

de Marília, aquelas que possuem disponibilidade de capital para investimento, o acesso à 

máquinas e tecnologia modernas, obtida principalmente em feiras internacionais no exterior. 

Esse fato, aliado a um bom esquema de vendas e distribuição já previamente montado, tem 

permitido a competição com os grandes grupos desse ramo. É evidente que procuram 

atingir a um mercado diferenciado, geralmente mais popular. Como exemplo desse fato, 

podemos citar a indústria de biscoitos Xereta, que lançou uma linha de cereais matinais, um 

mercado onde estão a Kellog’s e recentemente a Nestlé. Seu produto é mais barato, pois 

usa embalagem mais simples e eliminou o atacadista, vendendo direto, principalmente em 

pequenos supermercados e mercearias. A indústria de biscoitos Marilan, que cresceu tendo 

como base um mercado de baixa renda (concentra parte significativa de suas vendas no 

Nordeste), recentemente sofisticou suas linhas de biscoitos, reformulou as embalagens e 

automatizou toda a fábrica, voltando-se para um público de maior poder aquisitivo, estando 
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entre as cinco maiores fábricas do país. A empresa se utiliza de um moderno sistema de 

vendas e recebimento dos pedidos que garantem uma agilidade nas empresas superior à 

dos concorrentes de maior porte. 

 Existem empresas que cresceram como subcontratadas de grupos de fora, como a 

indústria de confeitos de amendoim Dingo, que durante mais de cinco anos fabricou toda a 

linha de confeitos de amendoim vendidos pela Elma-Chips. A empresa teve um crescimento 

muito rápido. Quando o contrato com a multinacional acaba ela entra em dificuldades, 

mostrando que essa cadeia produtiva é bastante insegura para as empresas que não estão 

no seu topo. 

  Nas grandes empresas de capital de fora instaladas na cidade, que possuem 

múltiplas filiais, ocorre uma redistribuição das tarefas entre as unidades, podendo esse 

processo implicar em: a) fechamento das fábricas mais antigas, de menor produtividade no 

grupo, como fizeram a Antártica a Ceval e a Ádria em Marília; b) transferência de funções 

entre as filiais, como na Nestlé que traz linhas de biscoitos da marca São Luiz para serem 

fabricados em Marília e transfere a produção de balas para outras unidades; c) 

reaproveitamento de máquinas consideradas antigas para a fábrica da Ádria em São Paulo, 

que são instaladas em Marília, num momento anterior ao fechamento da fábrica.. 

  A grande maioria das mais de 1000 empresas industriais cadastradas na região de 

Marília, é de pequeno porte e atua em nichos de mercados locais e regionais, que não tem 

interessado às grandes empresas, devido principalmente ao fato de serem mercados 

compostos por populações de baixo poder aquisitivo, que consome produtos fora dos 

padrões modernos de qualidade e de embalagens. Essas empresas não são e 

provavelmente não possuem condições para se tornar globais, mas algumas especificidades 

da Formação Sócio-Espacial brasileira, como as grandes distâncias e as dificuldades nos 

transportes estão garantindo até o estágio atual da globalização, a sua reprodução. Milton 

Santos já apontou essa realidade quando escreveu que: “... num país onde há grandes 

disparidades espaciais devidas a diferenças de densidades demográficas, econômicas e da 

rede de transportes, largas porções do território não sendo rentavelmente utilizáveis (para 

fins de distribuição) pelas maiores firmas, sua respectiva distribuição se faz por firmas 

menores” (Santos, 1992, p.63). 

As estratégias de atração de investimentos para a região 

Durante a década de 90, não ocorre na região de Marília, uma queda significativa 

nem no nível de empregos industriais, nem nos referentes ao valor adicionado fiscal para a 

atividade industrial, o que parece indicar que o quadro macroeconômico nada favorável do 

Brasil foi mais dramático, nas regiões de maior industrialização. 
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Dados obtidos pela RAIS indicam que de 1989 a 1997, o número de empregos 

industriais na microrregião de Marília teve uma variação positiva de 15%, num período em 

que os principais centros industriais do país tiveram uma variação negativa. Cresceu 

também no período em 60% a remuneração média. 

A microrregião de São Paulo na oferta de empregos industriais, com uma variação 

negativa de 43,8 %, queda que também se verifica em Campinas, Guarulhos, São José dos 

Campos e nos demais centros considerados de maior industrialização do estado. Devemos 

considerar que nessas áreas o período enfocado foi de forte reestruturação e o crescimento 

da automação foi o grande responsável pela queda do emprego industrial. Apresentaram 

crescimento positivo no número de empregos as regiões de Jaú (cidade média 

especializada na produção de calçados, localizada próxima a Bauru), Birigui (cidade média 

especializada na produção de calçadas e localizada próxima a Araçatuba no Oeste de São 

Paulo), Marília (conforme mostramos especializada em biscoitos, doces e esquadrias 

metálicas), Ourinhos (agroindústria, localizada no Oeste), Catanduva e Lins (quase toda a 

produção industrial é realizada por um frigorífico, localiza no Oeste). 

As análises dos dados sobre a Remuneração Média também são surpreendentes. 

Praticamente todas tiveram uma variação positiva, apenas Santos mostrou uma variação 

muito reduzida. O maior crescimento da remuneração foi em São José do Rio Preto (62 %) 

seguido de Marília (60,3%), Catanduva (53,9), Presidente Prudente (55,2), Jaboticabal 

(51,1) e outras. Seriam necessários estudos mais aprofundados para explicar essas 

variações no Estado, o que não é o objetivo do trabalho, porém podemos concluir que existe 

uma tendência geral de crescimento da remuneração média naqueles locais em que elas 

eram mais baixas, ou seja, a diferença salarial como um fator de atração deve estar se 

reduzindo no interior do estado de São Paulo, embora tudo indica que muitas empresas 

ainda procuram se localizar em locais com remunerações mais baixas. 

Que explicações podemos dar para o crescimento da remuneração média na região 

de Marília? Em primeiro lugar que o aumento na oferta de empregos na região provocou um 

crescimento mais favorável do nível de remuneração média, quando comparado às demais 

regiões. Em segundo lugar percebemos que a região possuía uma das menores médias 

salariais do estado em 1989, de apenas 3,1 salários mínimos, dessa forma, partindo de uma 

média tão baixa qualquer aumento seria significativo. No final dos anos 90 a média salarial 

ainda é inferior aos centros maiores, mais a distância entre eles foi reduzida. Nossa 

pesquisa mostrou um crescimento do porte dos estabelecimentos industriais, principalmente 

nos gêneros em que a região se especializou, fato que teve ter influenciado um aumento 

nos níveis de salário. As empresas maiores reduzem o emprego informal e convivem com 

uma presença mais ativa dos sindicatos. 
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Como temos dados concretos obtidos na pesquisa direta, mostrando que muitas 

empresas fecharam e novas foram abertas, seria importante conhecer a respeito das 

estratégias de localização dos estabelecimentos que iniciaram suas atividades na região e 

no estado de São Paulo, na década de 90.  Para iniciar a discussão, vamos utilizar os dados 

fornecidos pela PAEP, relativos à Região administrativa de Marília, organizados na tabela 4, 

onde relacionamos os principais fatores que influenciaram a escolha locacional, indicados 

pelas empresas. Para facilitar a leitura apresentamos as porcentagens de empresas que 

indicaram determinado fator como importante, muito importante ou crucial para a sua 

localização na Região Administrativa de Marília. Comparamos esses dados com os obtidos 

para a Região Metropolitana e para o total do interior. 

O dado mais discrepante foi o reduzido nº de empresas que considerou importante 

para sua instalação na região o preço do terreno. Como sabemos, pelos dados mostrados 

no item anterior, que existe uma oferta de terrenos para indústria na região bem superior à 

demanda, o que possibilita a sua obtenção quase sem nenhum custo. Para esse fator ter 

sido indicado como relevante para apenas 6% das empresas, devemos considerar que 

outras determinações tenham sido mais decisivas na escolha da localização. No entanto, 

quando escutamos os empresários ou diretores das empresas, a possibilidade de obter terra 

doada é sempre apontada como um fator relevante. 

De modo geral, para todos os fatores indicados, a região de Marília obteve índices 

menores que o restante do Estado e da Região Metropolitana. Este fato mostra que, embora 

todos esses fatores indicados tenham algum papel de atração de uma ou outra empresa, 

provavelmente o fator principal de localização de empresas na região não foi detectado pela 

PAEP. Trata-se do fato da maioria delas serem de empresários da própria região, onde 

vivem suas famílias, onde ele possui laços afetivos e deseja permanecer. 

Ressaltamos também a baixa freqüência de respostas para os fatores referentes à 

importância de Centros de Pesquisa, incentivos fiscais estaduais, municipais, proximidade 

de fornecedores e de consumidores, serviços técnicos de apoio e infra-estrutura urbana. A 

falta de centros de pesquisa e de serviços técnicos na região é bastante clara, sendo até 

surpreendente que esse foi um fator importante para 14% e 29% das empresas, 

respectivamente 

Tabela 4 - Importância de fatores na estratégia de localização dos estabelecimentos 

industriais, com mais de 30 empregados instalados no período 1990/1996 e localizados no 

estado de São Paulo. Número absoluto dos estabelecimentos e porcentagem do total dos 

estabelecimentos que afirma o fator como importante, muito importante ou crucial. 

 REG ADM MARÍLIA  RMSP  INTERIOR DO ESP 
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Nº estab.  % Nº estab.  % Nº estab.  % 

Baixo Custo da 

Mão-de-obra 

63  40 1545 41 1439 46 

Qualificação da 

Mão-de-obra 

63 43 1549 45 1434 46 

Proximidade 

Fornecedores 

63 25 1562 46 1436 47 

Proximidade 

Consumidores 

64 30 1553 50 1448 55 

Acesso ao Sistema 

de Transporte 

65 40 1559 52 1443 56 

Infra-estrutura 

Urbana 

65 34 1578 61 1455 65 

Qualidade de Vida 64 43 1576 57 1483 64 

Centros de Pesq. e 

Difusão Tecn. 

50 14 1431 21 1344 30 

Serviços Técnicos 

de Apoio 

60 29 1490 35 1377 33 

Incentivos Fiscais 

Estaduais 

49 20 1441 21 1349 33 

Incentivos Fiscais 

Municipais 

53 23 1438 26 1379 34 

Preço do Terreno 62  6 1457 40 1362 42,8 

 

Fonte: SEADE/PAEP, 1996 

Organização do autor 

Observação: Erro relativo menor que 20% 

 . 

 A presença de fornecedores de matérias-primas não é significativa na região, exceto 

para as indústrias de doces de amendoim. A distância de mais de 400 quilômetros de São 

Paulo e as distâncias maiores de outros grandes centros consumidores, também só poderia 

indicar uma baixa referência a esse fator. A falta de infra-estrutura está relacionada a 

problemas de água e de fornecimento de energia elétrica, principalmente na cidade de 

Marília. 
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As maiores indicações foram para a qualificação da mão-de-obra, certamente 

relacionada às empresas de alimentos e de metalurgia, o baixo custo da mão-de-obra, o 

acesso ao sistema de transporte e à qualidade de vida. Em nossas entrevistas vários 

empresários citaram o fato de gostar de morar nas cidades, não desejando mudar, mesmo 

alegando falta de ajuda do poder municipal e um descaso total do poder estadual, que 

realizou poucos investimentos na região. Um dos pontos mais criticado são as condições 

precárias das estradas, principalmente a rodovia que liga Marília a Bauru, passagem 

obrigatória para se chegar a São Paulo, cuja duplicação se amarra a anos. 

Passamos agora a alguns relatos obtidos nas entrevistas que realizamos em Marília, 

em empresas instaladas durante a década de 90. 

Em entrevista com o gerente da unidade da empresa Yoki em Marília, o mesmo 

relatou que a indústria resolveu apostar no município e na região (o grupo possui também 

uma unidade de beneficiamento na cidade de Pompéia) graças à política de incentivo da 

prefeitura e da mão de obra especializada do local. 6 Apesar de não ter sido colocado pelo 

gerente da unidade, além do incentivo municipal e da presença forte da indústria alimentícia 

ligada ao amendoim na cidade, foi de grande importância a região ser um pólo de imigração 

japonesa, uma vez que a Yoki, empresa surgida como embaladora de cereais e farináceos, 

em 1965, no bairro de Pinheiros em São Paulo, é uma empresa familiar que tem como 

proprietários a família Kitano, imigrantes japoneses. 

Ainda dentro do ramo da indústria de alimentos, com história muito parecida com a 

Yoki, temos a empresa Hikari, empresa que atua no mesmo ramo, também foi criada nos 

anos 60 em São Paulo, por imigrantes japoneses (família Kurita, vindos da província de 

Fukuota no Japão) e se instalou em Marília em 1996. O diretor da unidade de Marília 

ressalta a importância da Prefeitura na viabilização de um local provisória e na doação de 

uma área de 30 mil metros quadrados, na saída para São Paulo, para a construção da 

fábrica e de um centro de distribuição dos produtos. A facilidade de acesso aos mercados 

do Noroeste de São Paulo, do Centro-Oeste e do Norte do País, também foi um fator 

importante da localização em Marília, mas, aqui novamente, não podemos esquecer a 

presença de uma organizada e ativa colônia japonesa na cidade. 

A metalúrgica alemã Brunnschweiler, que em 1996, inaugurou uma fábrica em 

Marília no Distrito Industrial III, numa área de 13 mil metros quadrados, doados pela 

Prefeitura. Ela presta serviços à indústria papeleira, possuindo uma certa liberdade de 

localização. O diretor da empresa e responsável pela instalação no Brasil possui família e 

                                                 
6 A prefeitura prometeu doar à empresa uma área de quatro a seis alqueires entre o Distrito Industrial 
III e o distrito de Padre Nóbrega, para a construção de um prédio próprio, pois a unidade atual é 
alugada,  
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terras na região de Marília, o que certamente influenciou na escolha da localização da 

empresa. 

Façamos agora um resumo sobre os fatores de localização. A questão básica seria 

determinar se, comparado a outras regiões, o espaço regional de Marília, está apresentando 

atratividades locacionais que caracterizem um clássico ambiente marshaliano. 

Dos vários fatores locacionais que poderiam ser relacionados a esse ambiente 

urbano e regional, como a qualificação da mão-de-obra, a disponibilidade de serviços 

técnicos e, num grau menor, a proximidade dos fornecedores. Verificamos que para o ramo 

de alimentos, no segmento de produtos de amendoim e de biscoitos, apesar dos dados 

agregados da tabela não fornecerem indícios claros, nossa pesquisa direta indica uma 

atratividade forte na qualificação da mão-de-obra. 

Nossa pesquisa direta com as empresas, mostrou que no ramo de alimentos são 

importantes as variáveis locacionais fortemente baseadas na redução de custos, como a 

salarial e a fundiária. Não encontramos referências a benefícios tributários. 

Para ampliarmos a discussão do impacto espacial do processo de reestruturação 

que se intensifica na região após a década de 90, vamos analisar o fluxo de saída de 

estabelecimentos durante a década de 90. Para isso destacamos as empresas que 

deixaram de atuar no município de Marília nesse período e que possuíam mais de 100 

empregados. 

A maioria das empresas desativadas não se transferiu para outras cidades e sim 

encerrou suas atividades. Dentro desse padrão temos a Iguatemi (produção de armações e 

lentes óticas) que foi à falência devido à abertura para os importados, uma fábrica de 

calçados que possuía grande dificuldade em obter mão-de-obra qualificada e fornecedores 

na região. Um fábrica de esquadrias metálicas, cujos donos tinham como negócio principal 

uma distribuidora de bebidas em Marília e em Campo Grande, sendo inexperientes no ramo 

metalúrgico. Quando perdem a distribuição de bebidas na região de Marília, deixam a 

cidade e desativam a fábrica. Uma fábrica de seda de capital japonês, cujo fechamento está 

relacionado às dificuldades de exportação no início da década. 

Mesmo para aquelas ligadas a grandes grupos nacionais de fora da cidade, como a 

Raineri-Ádria e a Antártica, não ocorre a transferência da fábrica e sim seu fechamento, com 

a venda das instalações e das máquinas. 

Dessa forma, não detectamos na década de 90, a transferência de plantas industriais 

importantes para outras regiões, como havia ocorrido nas décadas anteriores com as 

fábricas de óleo de soja. 
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Um caso recente nos remete à discussão atual sobre a competição entre cidades. 

Uma das maiores empresas de Garça, a PPA, fabricante de portões automatizados, estuda 

a possibilidade de se transferir para a cidade de Araraquara. As razões apontadas pela 

empresa seriam: proximidade de centros de pesquisa, posição geográfica e presença de um 

distribuidor estruturado. Sabe-se que a prefeitura de Araraquara ofereceu uma série de 

vantagens para a transferência da fábrica, como isenção de impostos, capacitação da mão-

de-obra e doação de terras. Trata-se um caso de empresa que está buscando claramente 

uma redução de custos e uma localização próxima a centros de pesquisa, pois seu produto 

exige inovações constantes. Vejamos as palavras de um diretor da empresa: “ A PPA é 

assessorada pela USP-São Carlos no desenvolvimento de microótica para alarmes. 

Portanto, manter um laboratório em Garça, a 200 quilômetros de distância é bem mais caro 

do que estar em Araraquara, tendo a menos de 30 quilômetros um laboratório da USP pago 

pelo Governo. Hoje quem banca todos os custos de treinamento é a PPA. A gente está 

carregando um ônus muito pesado para formar a mão-de-obra, e a gente vai para uma 

região que tem uma mão-de-obra já disponível”.7

Como devemos interpretar os resultados à luz das teorias que enfatizam o 

surgimento de outros mundos da produção regional, como Storper e outros. Para esses 

autores a substituição do modelo industrial fordista por um novo regime de acumulação 

baseado na produção flexível, produziria novas formas territoriais, que deveriam se refletir 

na própria estratégia de localização das empresas. Fatores como a existência de serviços 

técnicos de apoio, da presença de centros de pesquisa e a disseminação de conhecimento 

científico, a presença de uma bacia de mão-de-obra qualificada, além de uma forte 

integração entre as empresas, deveriam ter aumentado a sua importância na estratégia de 

localização. 

Encontramos evidência clara de que desempenha um papel particularmente crucial 

na localização das empresas na região de Marília, apenas a qualificação da mão-de-obra 

para a indústria de biscoitos e doces. Aqui podemos comprovar que existe uma provável 

vantagem histórica inicial da região, que se converteu num estímulo para a instalação de 

novas empresas. O raciocínio básico, quase schumpeteriano é que a região de Marília teria 

essa vantagem inicial construída durante várias décadas de industrialização, que teria 

resultado numa mão de obra altamente qualificada e com vasta experiência no ramo de 

alimentos e num segmento da metalurgia, que serve de base para impulsionar o surgimento 

de novas empresas nesses ramos. 

Deve-se ressaltar que, o fator custo baixo dessa mão-de-obra ainda permanece mais 

importante do que sua produtividade, ou seja, o aumento da qualificação dos trabalhadores 

                                                 
7 Entrevista concedida ao jornal Comarca de Garça em 23/08/2002. 
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não está resultando num significativo aumento salarial, o que contraria a tese do distrito 

industrial inovativo, cooperativo, onde todas as classes sociais se beneficiariam do 

desenvolvimento endógeno. 

Vejamos a definição de distrito industrial proposta por BECATTINI (1994): 

“O distrito industrial é uma entidade socioterritorial caracterizado pela 

presença ativa de uma comunidade de pessoas e de uma população de 

empresas num determinado espaço geográfico e histórico. No distrito 

industrial, ao invés do que acontece noutros tipos de meios, como por 

exemplo as cidades industriais, tende a criar-se uma osmose perfeita entre 

a comunidade local e as empresas” (p. 20) 

 Certamente não encontramos em Marília e Região um modelo de aglomeração que 

possua, todas as características, desses distritos industriais, o que nos leva a concordar 

com AMIN & ROBINS (1984) quando mostram que é impossível amalgamar numa única 

categoria processos e regiões muito diversos, fazendo desse modelo um símbolo para o 

novo espaço de acumulação. Dessa forma, podemos concluir que as dinâmicas espaciais 

dos processos de reestruturação industrial são bastante contraditórias e divergentes, 

embora não se possa negar que existam tendências manifestas para a constituição dos 

distritos industriais marshalianos, bem como de outros tipos de aglomerações localizadas 

fora das antigas áreas industriais fordistas. 

As incipientes tentativas locais de cooperação 

 A partir do ano 2000, cresce entre empresários de Marília a discussão sobre a 

formação de uma organização local voltada para solucionar os problemas enfrentados pelas 

empresas. Essa preocupação com os problemas comuns ganha forma em 2001, com a 

criação do Gead (Grupo de entidades de apoio ao desenvolvimento de Marília), formado por 

representantes de 13 entidades da cidade, entre elas empresariais, sindicais, prefeitura e 

universidade. As prioridades anunciadas na formação do Grupo foram: criação de uma 

incubadora de empresas sob o conceito de cluster, formação de um Redex-Comunitário 

(porto seco) para desburocratizar exportações e democratizar o acesso das empresas ao 

mercado internacional, trazer outra empresa aérea para operar na cidade e pressionar na 

duplicação da rodovia Marília-Bauru.8

                                                 
8 A maioria dos empresários ouvidos considera Marília uma cidade bem situada, com acesso rodoviário 
fácil a vários pontos do Estado e do país. As reclamações são no sentido do péssimo estado de 
conservação da malha rodoviária do país, principalmente das estradas que ligam ao Nordeste, o que 
acaba acarretando um aumento do preço dos fretes, comprometendo a competitividade de alguns 
produtos, devido ao baixo valor agregado na matéria-prima. 
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 A mobilização inicial foi a questão da rodovia que obteve participação da mídia, das 

prefeituras da região, dos sindicatos e dos partidos políticos, num movimento de pressão 

para a duplicação da rodovia pelo governo estadual. Um pequeno trecho foi duplicado. 

O Gead é também um dos responsáveis pela realização do Fórum de 

Desenvolvimento de Marília, que já está na sua 3ª edição, promovendo cursos, debates e 

palestras sobre os problemas da cidade e região, com ênfase na questão econômica. Trata-

se até agora na única iniciativa de articulação que propõe a escala regional de ação. 

Como vemos os objetivos do Gead procura envolver a sociedade civil na eliminação 

dos pontos de estrangulamento da indústria local, visando uma redução de sua planilha de 

custos. 

A ADIMA (Associação das Indústrias de Alimentos de Marília) surge, em 1998, com 

os seguintes objetivos: promover Marília e suas empresas produtoras de alimentos, 

assessorar técnicas e processos, estimular a qualidade, coordenar e divulgar feiras, eventos 

e atividades, dirigir centros voltados para o aprimoramento das indústrias de alimentos ou a 

ela ligados. Sua ação mais visível foi a criação e divulgação do slogan “Marília – Capital 

Nacional do Alimento”. A ADIMA tem sido a responsável pela participação crescente das 

indústrias da cidade na FISPAL (Feira Internacional da Alimentação) realizada anualmente 

em São Paulo. 

São iniciativas ainda tímidas e com objetivos ainda não tão claros, mas que apontam 

o inicio de uma política que visa transformar os problemas das empresas como problemas 

da cidade, buscando uma união de esforços locais para alavancar o crescimento 

econômico. 

Porter, em seu livro “Competividade das Nações” (1993) dá grande destaque para a 

importância da dimensão local da competitividade: “A ironia é que quanto mais globalizada 

for a economia, mais ligada ao local serão as vantagens competitivas”. Ao desenvolver seu 

modelo de criação dessas vantagens, que ele vai chamar de um ambiente microeconômico 

produtivo, aponta três características essenciais para uma região desenvolver: 

- a primeira seria contar com insumos de alta qualidade e cada vez melhores.Inclui aí os 

recursos humanos qualificados e especializados, uma boa infra-estrutura física para 

transportar bens e serviços sem perda de tempo e dinheiro, excelentes sistemas de 

comunicação, boa base científica, disponibilidade de capital e prazos razoáveis. 

- a segunda é a necessidade da empresa possuir bons clientes locais, sofisticados e 

exigentes, cujas necessidades antecipem as que surgirão em outros locais. Além disso a 

existência de clusters (agrupamentos) em vez de empresas isoladas. 
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- A terceira seria a existência de regras concretas para o jogo competitivo. Propõe o fim 

dos benefícios e acordos políticos. 

Entendemos que o autor exagera na possibilidade da instância local resolver seus 

problemas, e acaba propondo uma autêntica disputa entre as cidades, que acaba por 

desaguar na renúncia fiscal e nos subsídios que o autor condena. Além disso, Porter 

desconsidera as estratégias locacionais dos grandes grupos transnacionais, ficando na tese 

do crescimento endógeno como um fator de criação de lugares competitivos. 

 Fernandes (2001) mostra os perigos desse discurso que prega o desenvolvimento de 

novas políticas urbanas, visando preparar a cidade para um crescimento sustentável, 

criando estratégias de atração de investimentos. Mostra como recursos significativos da 

coletividade podem estar sendo gastos para criar vantagens competitivas locais, no intuito 

de atrair novas empresas, com duvidoso benefício coletivo. 

Considerações Finais 

 A industrialização da região de Marília possui, entre outros determinantes 

essenciais, o desenvolvimento prévio de uma base produtiva local e da rede urbana regional 

que, aliadas a uma relativa distancia da capital, permitiu que os pequenos negócios, geral-

mente de imigrantes, em ramos que exigiam pequeno investimento inicial, se 

transformassem em pequenas indústrias. Deve-se destacar aqui, também, a existência de 

uma mão-de-obra numerosa, disponível e mais barata que a encontrada na capital, o que 

tornou alguns produtos fabricados em Marília competitivos com os produzidos por grandes 

empresas sediadas em São Paulo, principalmente para o mercado popular. 

 A indústria em Marília vai manter um lento crescimento em plena crise dos anos 80, 

sendo que, em 1985, a região recupera a participação no valor adicionado da produção 

industrial do Estado que possuía em 1970. Durante os anos 90, com a abertura aos 

importados os dois principais ramos (alimentos e metalurgia) continuaram crescendo, 

embora as principais empresas tivessem que passar um forte ajuste. 

 Esse crescimento pouco teve a ver com a atuação das forças empresariais regionais, 

que apenas recentemente buscam uma integração cooperativa. 

Discutimos a impossibilidade de se fazer uma associação direta entre o núcleo de 

pequenas empresas dinâmicas da região com os distritos industriais da Terceira Itália. 

Mostramos também a possibilidade de convivência entre sistemas de produção fordista e 

novas formas de organização do trabalho, como o toyotismo, o que permite a existência de 

diferentes manifestações da reestruturação produtiva no território. 
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