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Introdução: a porta de entrada pelo desenvolvimento. 

 Duas premissas servem como ponto de entrada para o tema proposto. A primeira 

delas é a diferença que se deve fazer, atualmente, entre as preocupações doutrinárias mais 

evidentes. Quando a referência para a compreensão do desenvolvimento é o mercado, a 

orientação ideológica pode ser considerada de direita e quando a orientação é a sociedade, 

pode-se dizer que estamos frente a uma preocupação de esquerda. Essa premissa deve ser 

considerada, portanto, para se discutir vários aspectos da noção de desenvolvimento. 

 Outra premissa é discutir o desenvolvimento tendo, como pano de fundo, algumas 

características da ALCA e suas possíveis manifestações territoriais. Há muitas outras 

possibilidades de se discutir a noção de desenvolvimento mas, neste momento, escolhemos 

essa temática porque ela está em evidência como pauta do atual governo brasileiro e isso 

influi toda a geopolítica das Américas. É por esta premissa que vamos começar. 

Inicialmente, o que é a ALCA? A Área de Livre Comércio das Américas é a proposta 

de um acordo internacional que facilite a circulação de mercadorias entre todos os países do 

continente americano. Segundo os seus críticos mais ferrenhos, esse acordo pressupõe a 

perda da capacidade de administração do Estado em relação aos capitais externos, para 

orientar políticas de desenvolvimento (com suas várias conotações) e para determinar as 

modalidades de inserção de cada país na economia de mercado mundial. Assim, para se 

implantar a ALCA será necessário remover todas as barreiras que impedem a prestação de 

um determinado serviço a quem reside no país, mercantilizando-se todas as atividades da 

sociedade. Por essas razões, os Estados estariam impedidos de gerar serviços gratuitos 

(como em educação, por exemplo), a não ser que se comprove que não haja competição 

“desleal” com o capital privado. 

 Para seus principais defensores, a ALCA possibilitaria ao Brasil entrar em um 

mercado amplo, que é o dos Estados Unidos (erroneamente chamado, no senso comum, de 

americano), especializando-se em alguns setores, principalmente aqueles que produzem as 

commodities, que têm a função de, com o superávit da balança comercial, atrair dólares 

                                                 
1 Texto apresentado no Seminário Nacional sobre Múltiplas Territorialidades, realizado em Canoas, RS, 
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para o país, que seria o “celeiro do mundo”, expressão ressuscitada e que foi muito 

importante há aproximadamente três décadas. 

Então, temos os prós e os contras para o debate sobre a ALCA. Alguns aspectos, no 

entanto, precisam ser lembrados, para que o debate sobre esse tema fique bem claro para 

todos. 

Um primeiro aspecto a ser considerado é a desigualdade brutal entre os países 

americanos. O PIB é uma referência generalizante, mas permite comparações. A ALCA 

congregaria países como os Estados Unidos, com mais de 10 trilhões de dólares anuais de 

PIB, Brasil (587 milhões), México (579 milhões), Argentina (285 milhões de dólares anuais), 

e países com PIBs insignificantes, que ficariam à mercê da capacidade de pressão dos 

Estados Unidos (mesmo os paraísos fiscais, que têm papel importante na circulação 

internacional de capitais de origem duvidosa), não apenas no que se refere aos aspectos 

econômicos, mas também militares e culturais. 

Se adicionarmos a esses dados as dívidas externas dos países americanos, a 

situação torna-se mais dramática porque os Estados Unidos têm a maior dívida externa do 

continente, mas precisa de abertura de novos mercados para exportação para diminuir seu 

déficit na balança de pagamentos. 

Os dados apresentados demonstram a grande desigualdade entre os Estados-nação 

do continente americano e permite inferir as possibilidades de domínio que os Estados 

Unidos teriam nas decisões econômicas e políticas para todo o continente. No sentido 

oposto, estaria, repetindo o que já foi afirmado, a possibilidade de entrada nos processos de 

mundialização da economia, de todos os países americanos. Essa contradição está 

presente nos debates sobre os blocos de poder instituídos (Mercosul e Nafta) e sobre 

aquele que pode ser instituído, como é o caso da ALCA. 

Vamos, agora, expor algumas idéias sobre a noção de desenvolvimento. 

As diferenças entre os diferentes tipos de desenvolvimento 

Há várias “portas de entrada” para a discussão do que é o desenvolvimento. 

Em primeiro lugar, precisa lembrar que o desenvolvimento já foi confundido com o 

crescimento econômico ou com a distribuição da renda. Esses aspectos são importantes, 

mas não são únicos. Ao contrário, podem ser considerados complementares e nunca 

excludentes. Por outro lado, todas as concepções de desenvolvimento são normativas e 

cheias de juízos de valor. 
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Buscando fundamentos no PNUD, Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento, podemos definir o desenvolvimento humano como possibilidade de 

ampliação das opções de consumo e satisfações pessoais e coletivas das pessoas. O 

consumo é material e as satisfações são menos materiais. Entre esses elementos figuram, 

por exemplo, a liberdade de movimento e de expressão e a ausência de opressão, violência 

ou exploração, buscando-se um propósito na vida, que signifique potenciação de sua 

capacidade de viver e produzir. 

Depois dessa introdução, vamos buscar uma diferenciação entre as diversas 

abordagens do desenvolvimento, com apoio em Boisier (2003), para quem o 

desenvolvimento, que é uma “utopia social por excelência”, define-se nos seguintes tipos: 

1) regional 

 Esse tipo de desenvolvimento consiste em um “processo de mudanças estruturais 

localizadas (em um âmbito territorial denominado região) que se associa a um permanente 

processo de progresso da própria região, da comunidade ou sociedade que habita nela e de 

cad indivíduo membro de tal comunidade ou habitante do território” (p. 37). 

2) local 

 Este tipo tem três matrizes de origem: 1) “é a expressão de uma lógica de regulação 

horizontal que reflete a dialética centro/periferia, uma lógica dominante na fase pré-industrial 

do capitalismo”; 2) “em toda a Europa é considerado como uma resposta àcrise 

macroeconômica” e ao seu reajuste; 3) ele é estimulado, em todos os lugares, pela 

globalização e pela dialética global/local que esta promove (p. 38). 

 Para Christovam Buarque, “desenvolvimento local é um processo endógeno 

registrado em pequenas unidades territoriais e agrupamentos humanos capaz de promover 

o dinamismo econômico e a melhoria da qualidade de vida da população” (apud Boisier, p. 

39). 

3) endógeno 

Por esta ótica, por exemplo, um aspecto importante é o nível educativo alcançado 

pela população de um território, um dos fatores explicativos dos processos socioeconômicos 

predominantes nas transformações internas da região, ou seja, as transformações voltadas 

para dentro, o que permite lembrar que o sistema educativo é um agente de transformação 

social porque é o catalisador fundamental para que as pessoas adquiram conhecimentos, 

capacidades, atitudes e valores que possibilitam o exercício da cidadania, em plano mais 

geral e, em plano mais específico, ao exercício de atividades produtivas que as inserem no 

mercado de força de trabalho capitalista, porque é possível exercer a capacidade de gerar, 
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difundir e utilizar o conhecimento, entendido em seu sentido lato, que é um fator básico para 

a competitividade na atual fase da economia internacional. Isso aponta para as dinâmicas 

de funcionamento dos mercados locais (NAVAS e NARDI, 2001). Esse tipo de 

desenvolvimento pode, também, ser chamado, com muitas reservas, de “desenvolvimento 

de baixo para cima”, no dizer de Boisier (p. 48) 

 Por outro lado, a incorporação tecnológica é considerada como um “fenômeno da 

própria produção” que negam a escala regional mas que privilegiam a escala local. 

 Finalmente, a capacidade de poupança dos agentes locais e as possibilidades de 

transferência de capitais entre diferentes ramos de atividades também conta como força de 

alavancamento do desenvolvimento local. 

4) territorial 

 No entanto, a idéia mais forte do desenvolvimento é aquela que se associa ao 

território, porque ele se apresenta em diferentes pontos com intensidades diferentes. Neste 

caso, não se deve defender a idéia de “equilíbrio” porque ela leva a uma compreensão 

sistêmica fechada e de autoalimentação, muitas vezes, sem sair do lugar. 

 Essa definição remete à discussão dos eixos de desenvolvimento como paradigma 

da localização das atividades produtivas3, mesmo que esta seja uma interpretação 

horizontalizada, o que não impede a busca da verticalização das atividades produtivas a 

partir da análise dos agentes mais dinâmicos da economia que se organizam em diferentes 

escalas e lugares, em forma de rede, para agregar valor aos produtos com mais 

componentes tecnológicos4. 

Globalização, competitividade, território. 

 A análise do desenvolvimento exige, agora, algumas palavras sobre a globalização. 

Uma de suas características é a deslocalização de instituições dependendo das 

possibilidades de se explorar as diferencialidades territoriais para o fortalecimento da 

capacidade de acumulação do capital financeiro. Um dos caminhos seguidos nesta direção 

é a adoção do dólar como moeda própria (Argentina e Equador), o predomínio do capital 

                                                 
3 Cf. SPOSITO, Eliseu S. (org.). Dinâmica econômica, poder e novas territorialidades. Presidente 
Prudente: GAsPERR, 1999. 
4 Vários trabalhos baseados na noção de desenvolvimento territorial foram apresentados no 1o. 
Seminário Seminário Nacional sobre Múltiplas Territorialidades, realizado em Canoas, nos dias 23 e 24 
de setembro de 2004. Alguns dos trabalhos serviram como contrapontos a esta discussão, embora 
eles não sejam diretamente citados. Isso não minimiza sua importância, mas justifica-se porque as 
apresentações e os debates foram realizados oralmente. Lembramos, principalmente, de Aldomar 
Rückert, que falou em “território inteligente”para a construção de um novo processo de 
desenvolvimento territorial local. 
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financeiro e, para alguns, o ingresso na ALCA, para que a política econômica dos países 

americanos se funda com aquela dos Estados Unidos. 

 Sobre este tema, permitam que se faça um “vôo cego” por alguns números 

comparativos. 

Alguns números servem para ilustrar o desastre econômico dos últimos vinte anos na 

América do Sul. Na Argentina, enquanto a taxa de pobreza, entre 1999 y 2003, passou de 

19,7% para 41,5%, a indigência passou de 4,8% para 18,6%, com o aumento do número de 

favelas (villas misérias, onde está, aproximadamente, 1,3 milhão de habitantes) na Grande 

Buenos Aires, fazendo com que aproximadamente sete milhões de pessoas passem da 

condição de pertencerem á classe média para se tornarem pobres. Isso é agravado, ainda 

mais, pelo processo de concentração de renda, do qual o Brasil é um dos campeões 

mundiais. 

Se esses exemplos mostram a deterioração da condição de vida da população 

argentina, outros aspectos têm que ser lembrados nessa temática. Para Boisier (2003), não 

há, no momento, desterritorialização fabril, mas o contrário. Há uma “rede geográfica 

descontínua” que exige certos cuidados para que as empresas se instalem em um ou outro 

lugar. Aqui, voltamos, novamente, às características dos territórios para compreender esse 

movimento: para definir as localizações, é necessário levar em consideração (1) “a 

qualidade e o equipamento do território e de suas estruturas sociais; e (2) atividades de 

descentralização e gestão das empresas” (p. 17). 

As diferenças entre as regiões possibilitam afirmar  que as “regiões que 

ganham” têm cinco características básicas para alavancar o desenvolvimento: 

1) resolver os problemas que se apresentam, de maneira articulada e duradoura; 

2) “experimentar novos enfoques”; 

3) aproveitar conhecimentos anteriores acumulados como experiência própria para 

continuar a aprender; 

4) consegue absorver práticas e experiências de outras organizações; 

5) “transmitir rápida e eficazmente o conhecimento” para todos os componentes de 

sua própria estrutura (Boisier, 2003, p. 20). 

Outros dados podem ser apresentados. Atualmente, a economia chinesa é “adotada” 

como exemplo positivo de crescimento econômico e de desenvolvimento em uma longa 

franja que se estende pelo litoral do país. Sua economia cresceu, em 2003, por volta de 9%. 

Esse país é considerado, hoje, o segundo maior elemento do crescimento econômico 
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mundial, porque foi responsável por 25% do crescimento global, porque produziu, por 

exemplo, 55% dos monitores de computadores, 52% das câmaras fotográficas, 42% dos 

televisores em cores e 38% dos telefones celulares do planeta, equivalendo a mais ou 

menos 60% do comércio mundial. Além disso, esse país é responsável por 5% da 

capacidade instalada excedente na indústria de automóveis de todo o planeta.Com isso, a 

China é o destino mais importante da IED (inversão estrangeira direta) em todo o mundo, o 

que equivale a dizer que 53 bilhões de dólares foram para esse país em 2003. 

Voltando para o caso brasileiro, lembramos que, em pronunciamento recente, o ex-

presidente Fernando Henrique Cardoso defendeu as seguintes propostas: manter uma 

relação estável com os EUA, apesar da política externa unilateral do presidente George W. 

Bush em relação aos países pobres, investir em parcerias multilaterais regionais com 

parceiros latino-americanos, e olhar para o mundo e procurar novas oportunidades 

econômicas e não apenas buscar o poder pelo poder (aqui, referindo-se diretamente ao PT). 

Para ele, portanto, a saída para que o Brasil continue com chances de não se tornar 

irrelevante no cenário internacional desse início de milênio passa por esses três caminhos. 

Para mostrar o outro lado da globalização, nos Estados Unidos, o candidato 

democrata, John Kerry, “qualifica irresponsavelmente de traidoras as empresas 

norteamericanas que transladam estabelecimentos industriais para o exterior”, criando 

notícias contra as transferências de empregos para China, Índia e outros países, os novos 

“ladrões de empregos” dos Estados Unidos. No entanto, vale lembrar que “ninguém parece 

recordar que, nos anos 1970 e 1980, os estadunidenses ovacionaram a indústria automotriz 

japonesa por sua decisão de abrir novos estabelecimentos no Kentucky e no Alabama” 

(Tofler e Tofler, 2004). 

Assim, temos vários argumentos que mostram que, nas últimas décadas, depois dos 

“trinta gloriosos”, durante os quais a economia dos países desenvolvidos, no pós-guerra, 

esteve aquecida em detrimento dos chamados países subdesenvolvidos, que não saíram de 

sua condição periférica na economia mundial, mas que tiveram papel importante na criação 

e transferência de mais-valia. 

 Mas não ficamos por aqui. Vejamos mais alguns números. Nadal (2004) informa que 

os “surpreendentes avanços da indústria argentina permitem, agora, exportar rádios para a 

China, algo que se acreditava mais difícil que vender laranjas para o Paraguai. O presidente 

da Volkswagen local difundiu a gratificante novidade, segundo a qual automóveis fabricados 

pela automotriz alemã na China (e a idéia dos germanos é alcançar ali uma produção anual 

de dois milhões de veículos em 2007), estarão equipados com autorrádios com CD 

provenientes da Terra do Fogo”. Esse autor analisa o fenômeno da seguinte maneira: “para 

os céticos de sempre, em lugar de una proeza industrial argentina, tratar-se-ia de algo um 
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tanto diferente. Em poucas palavras, de subsídios fiscais de tal magnitude que justificam 

importar os kits, armá-los nessa área e reexportar o produto. Isto é, muito pouco valor 

agregado (ainda que armar seja mais complexo que ajuntar), conseguido pelo país a um 

custo fiscal desproporcionado. Este custo consiste em taxa zero para importar, eliminação 

total da cobrança do imposto de valor agregado e da taxa de juros”, como prêmio para a 

exportação, mais “um plus se a mercadoria sai por um porto patagônico”. Por isso, “a este 

alto preço pago pelo fisco nacional haveria que se somar, pelo menos em alguns casos, a 

cessão gratuita de terrenos fiscais e a isenção de qualquer tipo de ingresso” (p. 1). 

 A internacionalização das relações capitalistas de produção não é negada, 

atualmente, por ninguém que procure entender temas como território e desenvolvimento, por 

exemplo. 

 Para se avançar nessa discussão, precisamos aprofundar, um pouco, como se pode 

compreender as mudanças que ocorreram mais recentemente. E um dos caminhos é a 

compreensão das novas formas de comunicação, cuja estrutura mais vulgarizada é a rede 

de internet. 

 A constituição da logística de informática, cujo elemento mais representativo por sua 

visibilidade e pela sua possibilidade de se apreender no nível do senso comum, é a rede (ou 

redes?) de internet. Ela se constrói com continuidades e rupturas. As continuidades podem 

ser identificadas nas cidades, cujos papéis como nós das redes é inegável e as rupturas 

podem ser identificadas na interrupção dos inter-relacionamentos entre cidades ou mesmo 

entre pontos conectados dentro de uma mesma cidade. Assim, continuidades e rupturas 

fazem parte da mesma totalidade porque condicionam o próprio desenvolvimento das redes. 

 Através do uso diversificado da informação pode-se apreender o movimento da 

sociedade através de dados que demonstram que o trabalho (pela modalidade do 

teletrabalho, pelo trabalho à distância, por exemplo) e a informação (tanto no sentido vulgar 

para consumidores individuais quanto em sua utilização científica) apresentam-se sob novas 

formas de uso. As novas forma de uso podem ser identificadas quando se considera o 

tempo, em termos de intensidade ou transcurso dos eventos, mas também quando se 

considera a sua espacialidade, ou seja, sua extensão no território e sua dimensão como 

evento nas esferas técnico-científicas. 

 Aqui comparece, com nitidez, a noção de escala que, para Milton Santos, deve ser 

distinta entre a escala das “das forças operantes” e a escala “da área de ocorrência, a 

escala do fenômeno”. A escala, neste ponto, deve ser compreendida como apreensão 

epistemológica do evento e de sua ocorrência, não se limitando apenas à sua possibilidade 

de representação cartográfica. 
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 A escala é uma ferramenta útil para se compreender a internacionalização da 

informação. Não há dúvida que, atualmente, nos diferentes lugares do planeta, o acesso, via 

rede de internet, à comunicação com pessoas e empresas é possível porque há um 

emaranhado (no sentido positivo) de cabos de fibras óticas e de satélites de comunicação 

que permitem as conexões instantâneas e em tempo real. Embora haja lugares em que a 

densidade do uso da informação é mais forte que em outros, não se deve negar o fato de 

que milhões e milhões de pessoas podem ter acesso a essa forma de comunicação. 

 Enfim, se associamos a capacidade de pessoas e de territórios em assumir uma 

posição no uso das redes de comunicação, com diferentes intensidades e finalidades, o que 

aponta para diferentes escalas de manifestação do fenômeno, estamos diante de processos 

que se inovam e inovam as formas de uso dos territórios, permitindo transformações 

importantes que podem motivar, a jusante, a incorporação de novas tecnologias e novas 

formas de consumo, transformando hábitos e capacitando as pessoas para as novas 

dimensões espaciais que se apresentam no início do século XXI. 

 Essas novas dimensões espaciais configuram-se a partir das transformações que 

ocorreram, recentemente, nas relações de produção. As regras da regulação do trabalho, 

que vigiram depois da Segunda Guerra Mundial foram cedendo lugar a regras de 

flexibilização das relações de emprego, aumentando a disponibilidade de força de trabalho 

por causa da instabilidade crescente no emprego, de um lado, e da redução do nível de 

lucratividade pelas atividades industriais, de outro. Além disso, a localização de 

estabelecimentos industriais, principalmente aqueles com maior capacidade de poluição, 

para os novos países industrializados, transpondo fronteiras nacionais, permitiram, também, 

a circulação das novas tecnologias e sua incorporação pelos agentes mais empreendedores 

nos países periféricos. 

 Esse conjunto de transformações mudou as configurações territoriais nos últimos 

trinta anos e permitiu, completando o raciocínio, a formação de redes que articulam lugares 

selecionados nos diferentes territórios, que são incluídos nos circuitos mais modernos e 

excluindo outros, destinados a exercer atividades banais com pouca capacidade de 

agregação de valor aos seus produtos. 

 Um dos aspectos mais importantes nas transformações territoriais é a 

implementação de um grande aparato tecnológico, que se configura pelo intenso e 

crescente uso de novas tecnologias da informação e das comunicações, o que permite a 

fluidez nas transmissões das informações que, por sua vez, favorece o desenvolvimento da 

logística industrial desenhada por redes de informação, cada vez mais complexas e 

dinâmicas em arranjos de competitividade e cooperação, levando ao extremo o que Marx 
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afirmou sobre as atividades produtivas como elemento de cooperação na concorrência 

(concorrência cooperativa). 

Para completar, precisaremos abordar, também, as continuidades e rupturas na 

constituição da logística de informática tendo-se, como principais nós da rede, as cidades 

que se constituíram, historicamente, para esse fim. O cruzamento dessa idéia com as idéias 

expostas anteriormente, pode ser feito por meio da relação entre as mudanças na noção de 

velocidade do tempo e a constituição das redes logísticas, principalmente com seus 

componentes no período técnico-científico-informacional, baseados no papel da informática 

e sua importância nos processos produtivos. 

A crítica da noção de eixo de desenvolvimento. 

No último mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, houve um esforço 

muito grande em produzir propostas de impacto para convencer a opinião pública de que os 

planos do governo apontavam para o desenvolvimento do país. 

Os critérios utilizados para a delimitação dos eixos parecem ser aqueles escolhidos 

de maneira correta, sem deixar muitas possibilidades para outras referências. Depois de 

extrair algumas informações da home page do Ministério dos Transportes, a idéia básica era 

de que, buscando promover “a integração dos espaços nacionais e a inserção competitiva 

do Brasil nos mercados internacionais”, procurou-se definir os eixos considerando-se quatro 

variáveis. 

Inicialmente, a malha multimodal de transportes foi um ponto de partida que 

condiciona o redesenho do mapa da infraestrutura no Brasil porque se refere, basicamente, 

à infraestrutura viária existente. Depois, a hierarquia funcional das cidades consolida uma 

visão sistêmica de rede urbana e privilegia aquelas que se destacam por algumas 

características socioeconômicas porque partem do pressuposto de que há “poder de 

influência e atração” das cidades, definido pelos padrões de polarização. O terceiro critério 

foi a “identificação dos centros dinâmicos” ou os “espaços que apresentam potencial de 

expansão econômica”, mais concentrados e complexos no sudeste e mais dispersos nas 

outras áreas do país. Finalmente, mapeou-se os ecossistemas no território brasileiro, 

“segundo suas restrições e potencialidades”, além das “unidades de conservação federais e 

terras indígenas” e dos “recursos hídricos das principais bacias”. 

A visão sistêmica está clara na leitura e organização dos eixos. Embora se diga que 

foram utilizadas “as mais modernas técnicas de planejamento para redesenhar o mapa do 

país”, a proposta demonstra a orientação para o mercado e a leitura sistêmica que resvala 

na forma e não na essência do desenvolvimento brasileiro. O resultado final foi uma outra 

regionalização do Brasil, estendendo-se os eixos para limites claramente definidos que não 
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se baseiam nos limites entre os estados, mas que se orientam por bacias hidrográficas, 

áreas como características que se repetem no território ou mesmo áreas cuja população tem 

capacidade de consumo superior às populações de outras áreas. 

Por essas razões, queremos discordar da metodologia que produziu o desenho dos 

eixos de desenvolvimento do governo FHC no mapa do Brasil porque o conceito de eixo de 

desenvolvimento deve ser discutido associado à noção de logística com todas as suas 

determinações. Esse conceito tem algumas características que devem ser, em primeiro 

lugar, expostas, mesmo que de maneira bastante resumida. São elas: 

1) há um “conjunto de vias de transporte que outorgam acessibilidade aos fatores de 

localização industrial”; 

2) o eixo é um “redutor das incertezas nas decisões de localização”; 

3) o eixo define-se por “vias de transporte balizadas por núcleos urbano-industriais”; 

4) o eixo é um “canal de circulação de mercadorias” por causa da demanda de 

transporte solicitada pelos núcleos urbano-industriais; 

5) há a concentração da oferta “que apresenta um alto nível de serviço”; 

6) é um “cenário privilegiado para a difusão de inovações”; 

7) ele se apresenta como “sucessão de centros e periferias funcionais e 

especializados”; 

8) é “suporte territorial dos processos de desconcentração produtiva”; 

9) apresenta-se como “unidade geográfica dotada de uma base econômica própria 

derivada da agregação de centralidade territorial, centralidade locacional e centralidade 

funcional”; 

10) pode ser considerado como uma “síntese dos elementos do sistema de 

transporte”; e 

11) pode ser “instrumento e objeto de política regional” (Sánchez Hernández, 1998, 

p. 39-49). 

Se tomarmos, como exemplo, a estruturação dos eixos de desenvolvimento no 

Estado de São Paulo (considerando-se a chamada “crise do fordismo” e o papel do mercado 

financeiro e do trabalho, os conceitos de distrito industrial marshalliano e de tecnopólo, o 

perfil das empresas e os fatores de modernização e locacionais, a partir das relações 

empresariais em redes) teremos que considerar os seguintes princípios: 
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- existência de um conjunto de vias de transporte que outorgam acessibilidade aos 

fatores de localização industrial; 

- a redução econômica das incertezas nas decisões de localização; 

- o conjunto de vias de transportes balizadas por núcleos urbanos com capacidade 

industrial suficiente para garantir seu próprio dinamismo; 

- o desenho de um canal de circulação de mercadorias e de pessoas; 

- a existência de um canal concentrador de oferta que apresenta um alto nível de 

serviços e de base tecnológica; 

- a consistência de cenário privilegiado para a produção tecnológica e a difusão de 

inovações; 

- a sucessão de centros e periferias funcionais e especializadas; 

- o suporte territorial dos processos de desconcentração produtiva, mesmo que a 

centralização gerencial permaneça em São Paulo: certa unidade geográfica dotada de base 

econômica própria, derivada da agregação de centralidade territorial, centralidade locacional 

e centralidade funcional; visível síntese dos elementos dos sistemas de transportes; 

- o eixo como instrumento e objeto de política regional elaborada tanto pelos 

governos quanto pelas forças hegemônicas do sistema capitalista. 

Esses princípios, quando cotejados em estudo empírico no Estado de São Paulo, 

foram importantes para se afirmar que o paradigma dos eixos de desenvolvimento está em 

contraposição direta à idéia, até recentemente predominante em estudos de Geografia 

Econômica, de que o desenvolvimento se fazia baseado no paradigma das áreas. 

    

O tamanho do mercado. 

Um fator básico para o desenvolvimento e que deve ser considerado nas 

negociações para a formação de blocos econômicos (aqui lembramos que o objetivo é 

debater a ALCA), é o tamanho do mercado (tanto de trabalho quanto de consumo). Vejamos 

como está a situação brasileira neste momento. 

Há três meses se verifica o aumento da produção industrial, aproveitando-se a 

capacidade ociosa das empresas (que tem diminuído, embora continue como elemento 

importante da regulação do mercado de trabalho). Isso pode ser aproveitado para o 
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crescimento do mercado interno, embora não signifique, necessariamente, aumento do 

número de empregos. 

A UNCTAD (Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvimento), 

informa que o Brasil é, atualmente, o principal destino para as inversões das grandes 

companhias multinacionais, na América Latina, para os anos de 2004 e 2005, seguido do 

México, da Argentina, do Chile e da Venezuela. No entanto, a tendência maior é o 

redirecionamento dos investimentos diretos para a Ásia e a Europa Oriental, basicamente os 

países que recentemente se integraram à União Européia. A internacionalização da imagem 

do Brasil motivada pelo incremento das exportações, que motiva o saldo anual, na balança 

comercial, de mais de US$ 20 bilhões, e pela visibilidade das políticas sociais. 

O mercado de trabalho e a capacidade produtiva têm, como características 

principais: 

• incorporação tecnológica em setores de ponta; 

• aumento do número de empresas; 

• variação da capacidade ociosa das empresas como fator de descompressão das 

tensões políticas relacionadas ao mercado de trabalho; 

• diminuição do tamanho médio das empresas, considerando-se o número de 

empregados; 

• diminuição do número de empregos com capacitação sofisticada e aumento do 

número de empregos sem grandes especializações ou precários; 

• formação de redes de articulação entre diferentes setores (empresas e bancos, 

indústrias e serviços etc.); 

• localização das empresas em eixos de circulação de pessoas e mercadorias 

definidos por estruturas logísticas sofisticadas. 

As duas últimas características são fundamentais para se estabelecer as 

possibilidades de realização de acordos bi ou multilaterais, como o Mercosul e a ALCA. 

Tofler (2004), informa que, recentemente, aproximadamente 300 empresas abriram 

seus negócios e fizeram inversões em outro país do Mercosul, das quais 40% são 

multinacionais, 36% são grandes empresas nacionais e 24% são pequenas ou médias 

empresas. No entanto, é preciso ter claro que todas as “grandes empresas nacionais são 

parte orgânica de multinacionais ou dependem de bancos internacionais”. Ora, isso ocorre, 

segundo esse autor, porque as “firmas distribuem sua produção no bloco, beneficiando-se 
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com o fim ou a redução das barreiras comerciais, as regulamentações flexíveis para o 

ingresso do trabalho, a saída de capitais, as privatizações e as ‘molhadas de mão’ a 

funcionários dos governos”. Pode, ainda, ocorrer a clássica prática de compra dentro das 

próprias cadeias produtivas que dinamizam as corporações multinacionais, o que pode ser 

facilitado por superfaturamento ou transferência de riquezas com maiores facilidades 

contábeis. 

Descontinuidades. 

No entanto, há outro aspecto que precisa ser lembrado quando se pensa em acordos 

internacionais para a formação de blocos econômicos. Trata-se das descontinuidades que 

precisam ser superadas (ou admitidas como necessárias). Essas descontinuidades se 

instauram nas fronteiras dos territórios (aqui compreendido em sua magnitude de poder e 

área). 

As descontinuidades podem ser definidas pela legislação de cada país, que deve ser 

obedecida nas fronteiras internacionais (e várias decorrências, como greves de agentes de 

polícias de fronteira, “operações tartaruga” ou corrupção, por exemplo), mas também pelas 

rupturas logísticas (ferrovias, rodovias, hidrovias). 

Um outro exemplo é o surgimento de um novo tipo de problema educacional para 

todos os países pobres: é o aparecimento do analfabite, neologismo que se refere aos 

excluídos no manuseio das tecnologias mais avançadas, das quais o computador é o 

exemplo mais comum. Para Navas (2004), “na atualidade, as tecnologias digitais fazem com 

que a região possa ser pensada em um novo mundo, já que se pode definir em um novo 

espaço... o ciberespaço”, que pode ser considerado “como una matriz eletrônica de 

interconexão entre bases de dados digitais localizados em qualquer lugar do mundo e 

conectados através de uma rede. É um novo espaço que se superpõe, cada vez com mais 

força, à Geografia real das paisagens empíricas...” (p. 1). 

Para se superar as descontinuidades (se, realmente, for preciso superá-las...), 

acreditamos que, antes da implantação da ALCA, seria necessário o Brasil organizar sua 

ALBRA, ou seja, Associação de Livre Comércio dentro do Brasil, como uma forma de 

superar as disputas fiscais entre os estados da união e para assegurar, aí sim, a livre 

circulação das pessoas e das mercadorias em todo o território nacional, constituindo o 

Estado-nação como uma verdadeira união. 

Para não concluir 

 Finalmente, é preciso dizer que, além de todos esses aspectos que devem ser 

considerados para se pensar um bloco econômico, há que se ter em conta, também, que 

todo plano, toda política implantada em qualquer escala de abrangência e que afete as 
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pessoas de um lugar, uma região ou país, precisa ser avaliada. É preciso superar a 

irresponsabilidade do exercício dos cargos políticos sem respeito ao que se realiza 

enquanto governo para que as políticas sejam elaboradas e implementadas visando, 

principalmente, as pessoas em seu sentido mais coletivo possível. 
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