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1 APRESENTAÇÃO 

No presente artigo propomos uma metodologia que auxilie na análise das 

associações entre técnica e a constituição de centralidades, identificando, através de 

elementos previamente definidos, como se dá a organização das empresas, a complexidade 

de seus sistemas de informação e sua inserção na estrutura urbana, procurando identificar 

novos elementos definidores da centralidade e da reestruturação intra-urbana. 

Pretendemos contribuir para a análise da estruturação e reestruturação intra-

urbana, investigando a relação entre as inovações tecnológicas (como o desenvolvimento 

das telecomunicações, comunicações, informática, telemática), as mudanças nos padrões 

locacionais das diferentes atividades econômicas e as mudanças no padrão de centralidade. 

Primeiramente, é importante frisar que nossa concepção de centro e de 

subcentros compreende uma concentração localizável e localizada na cidade, ao passo que 

a centralidade não se define pela localização, mas pelas articulações entre localizações, 

uma vez que expressa relações espaciais. 

Em segundo lugar, a reestruturação interna das cidades – que deve ser 

analisada juntamente com a reestruturação interurbana e as diferentes possibilidades 

técnicas, bem como novas necessidades/imposições da produção hegemônica3 – aponta 

para uma configuração dessa centralidade que está relacionada à espacialização da 

produção, mas que também pode ser observada pela territorialidade desta e por um sistema 

mais complexo de centros, subcentros e centros especializados dentro da cidade e também 

em áreas externas ao tecido urbano que pode ser ilustrado com: 

                                                 
1 Professor do Departamento de Geografia da Faculdade de Ciências e Tecnologia da UNESP, Campus 
de Presidente Prudente, Estado de São Paulo, Brasil. 

Membro do Grupo Acadêmico – Produção do Espaço e Redefinições Regionais – GAsPERR. 
2 Departamento de Geografia - Faculdade de Ciências e Tecnologia – FCT 
Universidade Estadual Paulista – UNESP – Campus de Presidente Prudente 
whitacker@uol.com.br 
3 Complementarmente ao Índice de Densidade Informacional, objeto do presente texto, apresentamos 
o Índice de Inserção Local (que complementaria a articulação entre a escala intra-urbana e a escala 
interurbana). Tal metodologia foi aplicada em nossa Tese de Doutoramento e pode ser consultada em 
WHITACKER, A. M. Reestruturação Urbana e Centralidade em São José do Rio Preto. 
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a) uma centralidade múltipla4 na medida em que não mais temos um 

centro único, mas uma diversificação de áreas centrais; 

b) uma centralidade cambiante5 decorrente e incorrente dos fluxos e da 

fluidez destes; 

c) uma centralidade complexa6, uma vez que articula fluxos e redes em 

escalas complexas e complementares e as recentraliza de maneira segmentada e 

especializada; 

d) uma centralidade polinucleada que recentraliza novas áreas centrais 

de maneira especializada, funcional e socioespacialmente. 

Em terceiro lugar, deve-se compreender que as discussões apresentadas 

sobre forma, morfologia, centralidade e estruturação/reestrutração urbanas não estão aqui 

suficientemente retratadas, constituindo-se em pesquisa de maior vulto7. A partir de análises 

originalmente implementadas em São José do Rio Preto, cidade média do Noroeste do 

Estado de São Paulo – Brasil, procuraremos ilustrar a articulação entre as formas espaciais, 

os processos de reestruturação urbana e de produção de novas centralidades em cidades 

médias por meio do emprego do índice de densidade informacional em empresas. 

Desta feita, privilegiou-se a instrumentalização da análise por meio da 

apresentação de metodologia de pesquisa, não a análise em si. Da mesma forma, ficam 

ausentes do presente texto as discussões sobre a apropriação e o valor de uso, que 

compõem outras análises. 

2 BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO TEÓRICA 

Mudanças profundas na morfologia urbana denunciam um modelo de cidade 

que não é mais contíguo e concentrado e que, no nível da aparência, poderia fazer pensar 

num processo de urbanização homogêneo, com a diminuição de diferenças formais entre as 

cidades e entre campo e cidade. Noutro extremo, mas como o outro lado da mesma moeda, 

demonstram uma fragmentação no nível do território que implica numa cidade cingida em 

sua forma, mas não em sua essência e em seu processo, e mesmo num nível mais 

empírico, em suas relações de fluxos e trocas, mesmo desiguais. 

                                                 
4 SPOSITO, M. E. B. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-urbana, p. 251-2. 
5 WHITACKER, A. M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão 
sobre a centralidade urbana, p. 296 e SPOSITO, M. E. B. Novas formas comerciais e redefinição 
da centralidade intra-urbana, p. 251-2.  
6 SPOSITO, Maria Encarnação Beltrão. Novas formas comerciais e redefinição da centralidade intra-
urbana, p. 251-2. 
7 WHITACKER, A. M. Reestruturação urbana e centralidade em São José do Rio Preto – SP. 
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O esforço teórico de se distinguir a forma urbana de seu conteúdo é, então, 

necessário para que se possam compreender as correlações existentes entre esses níveis 

da realidade.8

O espaço urbano resulta de uma articulação dialética de formas e funções, 

portanto é dotado de historicidade. Conseqüentemente, não se constitui apenas como 

produto das relações sociais, mas também como condicionador dessas relações, enquanto 

produz sua própria negação, através da dispersão. 

A descontinuidade do tecido urbano se dá também num outro plano, pois – 

ainda que continue a ser pensada pelas mesmas razões – é também cada vez mais 

possível no plano técnico. 

Essa nova morfologia urbana reorganiza, de maneira aparentemente 

contraditória, a dispersão e a aglomeração9, numa dinâmica que cria e recria centralidades 

num movimento que é poli(multi)cêntrico, como apontou LEFEBVRE10, à medida que se 

organiza, não apenas com muitos centros, mas também com centros de conteúdos 

diferenciados. Portanto, para se compreender a realidade urbana, devem-se somar a 

conceitos tradicionais, conceitos específicos tais como o de rede (de intercâmbio, de 

comunicação): 

A definição do fenômeno urbano implica considerar também as 

justaposições e superposições de redes, o encontro e a reunião destas redes, 

constituídas umas em função do território, outras em função da indústria e outras, 

finalmente, em função dos demais centros da malha urbana.11

Os processos de desconcentração metropolitana e de reconcentração em 

novas cidades, e o de centralização de esferas superiores da produção são caracterizados 

pela criação de novas centralidades e de um novo padrão de centralidade, no nível da rede 

urbana e no nível intra-urbano. Embora o presente texto privilegie o intra-urbano, a análise 

da rede deve ser compreendida para o entendimento da estruturação e reestruturação das 

cidades médias – e da cidade de maneira geral. 

3 O ÍNDICE DE DENSIDADE INFORMACIONAL 

                                                 
8 Cf. LEFEBVRE, H. La Revolución Urbana. 
9 Cf. GOTTDIENER, Mark. A produção social do espaço urbano. 
10 Cf. LEFEBVRE, Henri. La revolución urbana. Observamos que o termo é incorporado criticamente 
em SPOSITO, M. E. B.  Multi(poly)centralité urbaine. 
11 LEFEBVRE, H. La revolución urbana, p. 127-8. 
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A abordagem do tema foi feita priorizando-se as atividades econômicas numa 

dupla relação entre localização (usos do solo) e conteúdos diferenciados das empresas, que 

as qualificavam em diferentes níveis de densidade informacional. Tal densidade é composta 

não apenas pela utilização (ou não) de informática e teleinformática, mas também pelas 

modalidades de utilização, podendo-se acrescentar o tipo de comunicação e 

telecomunicação. Verifica-se, assim, tanto a tecnologia utilizada na empresa como a 

tecnologia utilizada entre a empresa e suas relações externas, o que permite inferir a 

relação em rede dessas empresas e de se compreender a centralidade também como uma 

expressão desse nível de articulação. 

O índice que propomos é composto pelos seguintes indicadores: 

a) utilização de microcomputadores para vendas e e-commerce; 

b) utilização de microcomputadores para outros usos; 

c) existência de página própria na internet; 

d) utilização de microcomputadores para gestão e controles; 

e) existência de endereço eletrônico (e-mail); 

f) utilização de microcomputadores para comunicação com outras empresas; 

g) utilização de microcomputadores para comunicação interna e entre 

estabelecimentos da empresa; 

h) utilização de microcomputadores para compras e contatos com 

fornecedores; 

i) existência de microcomputadores conectados à internet; 

j) existência de microcomputadores conectados em rede interna; 

k) existência de microcomputadores conectados em rede externa. 

Paralelamente à análise do Índice de Densidade Informacional das empresas e 

seus desdobramentos analíticos, verificamos a distribuição de linhas telefônicas, um 

componente mais “arcaico” na constituição das redes de comunicação. 

A decomposição do índice de densidade informacional em seus vários 

elementos, permite que se observe uma acentuação de padrões locacionais que dará 

conteúdo diferente às várias centralidades que se formam na cidade. 
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3.1 Procedimentos gerais para elaboração do índice de densidade 
informacional: 

a) levantamento censitário das empresas com tipologia completa e baseada na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas, por setor censitário. 

b) definição do universo e da amostra necessária, por setor censitário, para a coleta de 

dados e informações sobre a organização e conteúdo técnico/tecnológico aplicado 

nas atividades de produção, gestão e/ou comércio e serviços das empresas. 

c) coleta de dados e informações sobre a organização e conteúdo técnico/tecnológico 

aplicado nas atividades de produção, gestão e/ou comércio e serviços. 

d) desenvolvimento de um índice de densidade informacional. 

3.2 Procedimentos detalhados. 

3.2.1 Obtenção de uma base cartográfica com a divisão por setores censitários. 

A divisão por setores censitários pode ser substituída por outra que seja 

relevante, ou que permita a comparação de dados com outros indicadores, tanto municipais, 

quanto nacionais. Em nosso caso, a escolha se deveu a existência de algumas informações, 

como o número de empresas, já determinadas em função do setor censitário. Tal escolha 

também permitiria a comparação direta com dados de outros municípios, obtidos junto ao 

IBGE, que possuam tal repartição territorial em setores. 

Assim, para uma determinada cidade, o zoneamento municipal, a divisão por 

loteamentos, ou outra, podem assumir relevância maior que a por setores censitários. 

Pode pesar na escolha, também, a existência prévia de uma base cartográfica 

digital já pronta, o que pouparia tempo no desenvolvimento do trabalho. 

3.2.2 Levantamento censitário (ou seja, total) das empresas da cidade. 

Inicialmente, um levantamento amostral não se mostra o mais indicado. A 

amostra seria determinada depois, em função desse levantamento total, garantindo que 

viesse a ser mais representativa. 

Nessa etapa, coletam-se as informações sobre a classificação das empresas, 

baseada na “Classificação Nacional de Atividades Econômicas” (disponível no site 

www.ibge.gov.br/concla). 
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Poder-se-ia incrementar a coleta de dados com informações obtidas na RAIS, 

que trariam o número de empregados e outras informações relevantes para objetivos 

específicos da pesquisa que se queira implementar. 

3.2.3 Levantamento censitário (ou seja, total) dos demais usos do solo. 

Com as mesmas preocupações, os demais usos do solo seriam levantados, no 

mesmo recorte territorial. Esse dado seria importante por permitir a definição de um 

porcentual, ou índice, de presença de atividades não econômicas num determinado setor, o 

que possibilitará a ponderação de dados diferentes entre os setores censitários, tornando-os 

comparáveis. 

A relevância dessa informação aparece, portanto, ao permitir a relativização 

dos dados. A título de exemplo: poderia ocorrer que num determinado setor houvesse 

apenas duas empresas que, caso não fossem ponderadas, assumiriam a mesma 

importância estatística de duzentas empresas em um outro setor, por exemplo. 

Complementarmente, a própria análise da participação de atividades 

econômicas no total de usos do solo de um determinado setor já permitem uma análise 

quantitativa da distribuição de empresas, frente a uma análise qualitativa, obtida pelo Índice 

de Densidade Informacional. 

A pesquisa, posteriormente, poderá apresentar os dados tanto num conjunto de 

cartogramas que permita ao leitor observar o índice de densidade informacional, a 

quantidade de empresas e o percentual de atividades econômicas sobre o total de 

atividades do setor, quanto numa única construção cartográfica, que combine indicadores 

(uma coleção de mapas, ou um mapa de síntese). 

Ambas as soluções deveriam permitir a observação e análise, com a correção 

do possível erro de interpretação acima apresentado, ou seja, relativisando-se os dados. 

No caso de nossa pesquisa12, optamos, sempre que possível, pelo mapa 

sintético. A própria construção do índice, como apresentamos, já se consubstancia numa 

síntese.13

3.2.4 Definição do universo e da amostra necessária, por setor censitário, para 

a coleta de dados e informações sobre a organização e conteúdo 

                                                 
12 Como já explicitado, a metodologia aqui apresentada origina-se de nossas pesquisas realizadas por 
ocasião de nossa tese de doutoramento, realizada em São José do Rio Preto, Noroeste do Estado de 
São Paulo, Brasil 
13 Tendo em vista as limitações impostas para a elaboração do presente texto, optou-se por não 
reproduzir os diversos cartogramas construídos, estando estes disponíveis em WHITACKER, A. M. 
Reestruturação Urbana e Centralidade em São José do Rio Preto. 
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técnico/tecnológico aplicado nas atividades de produção, gestão e/ou comércio 

e serviços das empresas. 

O levantamento censitário será sempre mais representativo que o amostral, 

porém, no caso de nossa pesquisa, aquele se mostrou inviável, por conta dos custos e do 

tempo necessários. 

Dessa forma, optamos pela definição de uma amostra. 

Com o intuito de diminuir distorções estatísticas, a exemplo do que já 

discutimos, a amostra não foi definida em função do total de empresas da cidade, mas em 

função do total de empresas de cada setor censitário, ou seja, a definição da amostra variou 

de setor censitário para setor censitário (que poderia ser também de bairro para bairro, de 

zona para zona, como já abordado). 

Como o foco do trabalho estava nas atividades econômicas, os usos de solo 

residenciais e lotes vagos, embora considerados – como definido no subitem anterior – não 

foram computados para a definição da amostra, sendo esta elaborada a partir do total de 

empresas. 

Para a elaboração amostral, há várias metodologias disponíveis e não é nosso 

objetivo discuti-las no momento. Consideramos importante que seja feita com 

embasamento, a fim de permitir sua validação. 

Reafirmamos a necessidade de que não seja definida uma amostra em função 

do total de empresas analisadas na cidade (ou município, conforme a análise pretendida), 

pois analisar 20%, por exemplo, de empresas num setor que tenha 50 tem uma relevância 

estatística diferente de se analisar 20% de um universo de dez empresas. 

Igualmente importante é se observar a homogeneidade, ou não, do perfil de 

empresas do setor censitário, no que tange a sua classificação econômica, baseada na 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Caso se tenha um universo muito 

homogêneo, a amostra poderia ser reduzida, ao passo que um universo heterogêneo 

exigiria uma amostra maior, ou o retorno a campo, caso tal heterogeneidade só seja 

constatada a posteriori. 

3.2.5 Coleta de dados e informações sobre a organização e conteúdo 

técnico/tecnológico aplicado nas atividades de produção e/ou comércio e 

serviços das empresas. 

Para a definição do que chamamos de Índice de Densidade Informacional foi 

escolhida uma série de informações, estas coletadas a partir da amostra determinada. 
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Tal índice é composto pelos indicadores já apresentados no item 3.1. A escolha 

destes indicadores se deu após dois procedimentos: a) um questionário-teste, aplicado em 

empresas de diferentes portes e setores, que procurou abranger todas as formas de uso da 

informática; b) consultas a analistas de sistema, administradores de empresas e outros 

profissionais que atuam na gestão empresarial e no tratamento da informação empresarial. 

Por esse motivo, as verificações com o índice poderão ser incrementadas, 

futuramente, com novas maneiras de utilização da informática. Evidentemente, a 

comparação direta de pesquisas realizadas entre várias realidades será tão mais possível, 

quanto mais próximo se esteja do índice originalmente proposto.14

3.2.6 Definição do índice de densidade informacional. 

Para a definição do índice de densidade informacional, os indicadores foram 

organizados da seguinte maneira: 

a) o índice foi elaborado por empresa, para cada setor censitário, de acordo 

com a amostra estabelecida e com os dados obtidos nos questionários para estas empresas 

(modelo a seguir); 

MODELO DE QUESTIONÁRIO 

1 - Atividade: (de acordo com a CNAE) 

2 - Localização: avenida/rua:  setor censitário 

3 - Possui telefone? sim  não  n/r  
número de 
linhas 

 

4 - Possui fax? sim  não  n/r  
número de 
linhas 

 

5 - Possui computador? sim  não  n/r  quantidade  

6 - O computador é ligado em rede? sim  não  n/r   

rede interna  rede externa  internet  outras   

7 - O computador é utilizado para: 

gestão e controles sim  não  n/r  

compras e contatos com fornecedores sim  não  n/r  

vendas e e-commerce sim  não  n/r  

                                                 
14 Importante frisar, ainda, que aqui se apresenta uma proposta de leitura de dois fenômenos 
imbricados: a reestruturação e a centralidade urbanas. A definição de um índice, como elemento 
comparativo e analítico mais amplo, deverá, ou poderá surgir de contribuições e críticas ao presente 
estudo. 
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comunicação com outras empresas sim  não  n/r  

comunicação na empresa sim  não  n/r  

outros: sim  não  n/r  

8 - Possui página própria na Internet? sim  não  n/r  

9 - Possui endereço eletrônico? sim  não  n/r  

 

b) posteriormente, as informações sobre as empresas foram ponderadas e se 

elaborou um índice para o setor censitário. Essa ponderação compreendeu a divisão do total 

de pontos obtidos pelas empresas pelo total de empresas no setor (como demonstra o 

exemplo a seguir); 

 

(Município) - Utilização de telecomunicação e informática nas empresas - por Setores 
Censitários – Setor 1 (exemplo) 

Empresas com 
computadores: 

Empresas com utilização de 
computadores para: 

Empresas 
m: co

conectados Atividade 
código 
CNAE 

em
 re

de
 

em
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de
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na

 
em
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de
 

ex
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na
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et 

ge
stã

o e
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s e
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 co
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 c

om
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ou

tro
s u

so
s 

pá
gin
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int
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en

de
re

ço
 el

etr
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ico
 

 

Índice de 
densidade 
informacional 

52.32-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

45.22-5 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1 5 

45.2 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 

52.33-7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 3 

52.31-0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 4 

52.32-9 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 5 

51.41-1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

6599-4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 4 

6599-4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 

9212-6 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 1 6 

n n n n n n n n n n n n n n 

 25 16 3 11 35 11 8 15 10 36 14 30 214 pontos 
Total de 47 empresas (exemplo hipotético) 

Total de 214 pontos 

Índice de densidade informacional no setor censitário: 4,55 
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(214 pontos divididos por 47 empresas) 
 

c) A ocorrência de cada indicador implica em um ponto na composição do 

índice da empresa (demonstrado na planilha a seguir); 

(município) - Utilização de telecomunicação e informática nas empresas - por Setores 

Censitários          

Empresas com 
computadores: 
  

Empresas com utilização de computadores 
para: 
  

Empresas 
com: 
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 d
e 

47
 e

m
pr

es
as

 (n
úm

er
o 

fic
tíc

io
) 

A
tiv

id
ad

e 
(c

ód
ig

o 
C

N
A

E
) 

co
ne

ct
ad

os
 

em
 re

de
 

co
ne

ct
ad

os
 e

m
 

em
 re

de
 in

te
rn

a 

co
ne

ct
ad

os
 e

m
 

em
 re

de
 e

xt
er

na
 

co
ne

ct
ad

os
 e

m
 

à 
in

te
rn

et
 

ge
st

ão
 e

 
co

nt
ro

le
s 

co
m

pr
as

 e
 c

on
ta

to
s 

co
m

 fo
rn

ec
ed

or
es

 

ve
nd

as
 e

 
e-

co
m

m
er

ce
 

co
m

un
ic

aç
ão

 c
om

 
ou

tra
s 

em
pr

es
as

 

co
m

un
ic

aç
ão

 
co

m
 a

 e
m

pr
es

a 

ou
tro

s 
us

os
 

pá
gi

na
 n

a 
in

te
rn

et
 

en
de

re
ço

 
el

et
rô

ni
co

 
Ín

di
ce

 d
e 

ut
ili

za
çã

o 
de

 
te

cn
ol

og
ia

 

1   52.32-9 não não não não não não não não não não não não 0 
1   45.22-5 sim sim não não sim não não não não sim não sim 5 
1   45.2 sim não sim sim sim sim sim sim sim sim sim sim 11 
1   52.33-7 não não não não sim não não não não não sim sim 3 
1   52.31-0 sim sim não não sim não não não não sim não não 4 
1   52.32-9 sim sim não não não não não não não sim sim sim 5 
1   51.41-1 não não não não não não não não não sim não não 1 
1   6599-4 sim não não sim sim não não não não sim não não 4 
1   6599-4 sim não não não sim não não não não não não não 2 
1   9212-6 sim sim não não sim não não não não sim sim sim 6 
1   5142-0 não não não não sim não não não não sim não não 2 
1   5142-0 não não não não não não não não não não não não 0 
1   7513-2 sim não não sim sim sim sim sim sim sim sim sim 10 
1   6599-4 sim sim não não sim não não não não sim não sim 5 
1   6599-4 não não não não sim não não não não sim não sim 3 
1   52.46-9 não não não não sim não não sim não sim não sim 4 
1   5242-6 não não não não sim não não não sim sim sim sim 5 
1   7010-6 sim não não sim sim não não não não sim não sim 5 
1   6321-5 não não não não sim não não não não não não sim 2 
1   52.46-9 sim sim não não sim sim sim sim sim sim sim sim 10 
1   5241-8 não não não não sim não não não não sim não não 2 
1   5246-9 não não não não não não não não não não não não 0 

  n n n n n n n n n n n n n n 

su
bt

ot
al

 

47   25 16 3 11 35 11 8 15 10 36 14 30 214 
Índice ponderado para o setor censitário: 4,55 

4 CONSIDERAÇÕES SOBRE O ÍNDICE DE DENSIDADE INFORMACIONAL 
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A cidade é um conjunto de apropriações e usos que a valoram 

diferentemente. As combinações dinâmicas produzidas assumem tanto valores de uso 

quanto de troca que irão se relacionar dialeticamente entre si. 

Não podemos compreender a cidade como uma justaposição de usos do 

solo; da mesma maneira, a compreensão da cidade como uma justaposição de localizações 

não responde à maioria das questões que colocamos, nem permite se apreender o 

verdadeiro sentido da centralidade urbana. Para isso, devemos compreender a cidade como 

uma articulação entre localizações, sem nos esquecermos que novas localizações “mexem” 

com a estrutura do restante da cidade. 

Esse processo de articulações dinâmicas das localizações, que alteram uma 

situação pré-existente, no atual estágio, pode ser chamado de reestruturação urbana. 

Essa reestruturação se apresenta em dois níveis: na organização e 

reorganização dos espaços da produção e do consumo da cidade e nos símbolos, signos e 

sinais15 comercializados na e pela cidade. Para entender a constituição da centralidade 

urbana, tem-se que considerar a concentração em ambos os níveis, pois o segundo 

acompanha o primeiro. Isso se dá não apenas na cidade, mas também através da cidade. 

No âmbito da Geografia Urbana, não se faz possível apenas o estudo da 

estruturação e reestruturação urbanas, ou apenas da organização das redes. Para 

SASSEN, verifica-se um novo tipo de sistema urbano que opera concomitantemente em 

vários níveis: regional, global e transnacional: a cidade global16. Essa articulação, não 

apenas no nível dessa cidade global, mas nos diferentes níveis desse processo, permite que 

se faça uma leitura não atomizada do espaço.17

Deve-se considerar que esses diferentes conteúdos dados ao centro 

encontram-se distribuídos ou concentrados na cidade, sobrepostos ou não, tanto em sua 

dimensão territorial, quanto em sua dimensão espacial, de acordo com a constituição de 

cada cidade e que devemos compreender que o recorte territorial não define a centralidade, 

mas o centro. A centralidade, definida pelos fluxos que dão conteúdo ao(s) centro(s) é 

cambiante, à medida que não se define pela localização, mas pelo movimento e pela 

articulação das diferentes localizações. 

                                                 
15 Segundo LEFEBVRE, passamos, paulatinamente, de uma produção de símbolos para uma produção 
de signos, que vão sendo, por sua vez, suplantados por sinais. O sinal e o sistema de sinais fornecem 
um modelo cômodo de manipulação, uma vez que não são produzidos/apropriados coletivamente 
como os símbolos. Cf. LEFEBVRE, H. La revolución urbana. 
16 Cf.  SASSEN, S. As cidades na economia mundial. 
17 Cf. CARLOS, A. F. A. O lugar no/do mundo. 
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Essa centralidade não se define apenas no nível intra-urbano, mas na 

articulação de diferentes níveis e escalas, sobretudo quando não se restringe a elaboração 

do modelo teórico à concepção de hierarquia urbana tradicional, mas sim se compreende a 

constituição de redes num padrão não necessariamente concêntrico e que possui 

articulações definidas por fluxos. Portanto, não apenas a definição da centralidade no tecido 

urbano se dá pelos fluxos e é dinâmica, mas também a centralidade pensada na escala da 

rede, ambas podendo, conforme características e tempos, sobreporem-se. 

Da mesma forma, pode-se analisar o processo de constituição de novas 

formas urbanas que possuem generalizações identificáveis, em várias escalas de análise. 

Os determinantes desse processo estão não apenas num nível intra-urbano e interurbano, 

como também desenvolvem nesses dois níveis suas determinações. Constituem-se e são 

constituídos pelos níveis local, nacional e mundial, à medida que se homogeneizam e se 

fragmentam, tanto o espaço, quanto o território. 

A delimitação ou delimitações do centro, a configuração da forma urbana e a 

apreensão da centralidade como processo, no tecido urbano, ou no espaço da rede, nos 

moldes expostos acima, implicam em não defini-los apenas no nível do território: a 

centralidade encontra nos fluxos sua maior expressão e elemento constitutivo, daí, 

reafirmamos, sua natureza cambiante. 

A forma urbana possui correlações com a estrutura da rede urbana e não se 

trata de característica exclusiva do atual momento da urbanização. No nível intra-urbano, 

tinha-se uma cidade mononuclear, com um único centro e, na rede, tinha-se a clássica 

hierarquia urbana dos centros principais aos centros secundários e assim sucessivamente. 

As redes intra e interurbana possuem padrões formais semelhantes pois são 

resultantes de um mesmo processo socioeconômico, que organiza a produção, daí a 

indução de formas urbanas semelhantes. Como as formas pretéritas, já há décadas, eram 

induzidas por um mesmo processo (o capitalismo industrial), as redes urbanas 

apresentavam, como as cidades, um esquema que, genericamente, podemos chamar de 

radiocêntrico. 

Ambas possuíam a estrutura necessária para se organizar a produção e o 

consumo, a partir de centros de controle e irradiadores de valores, culturas, símbolos, 

ordens e ambas são suplantadas pela necessidade de se perpetuar essa produção, inerente 

a necessidade intrínsica do capitalismo superar, ainda que momentaneamente, suas crises 

estruturais de superprodução e de queda na taxa de lucros. Atualmente, lança-se mão da 

tecnologia e dela se serve e a ela induz o sistema hegemônico mundial. Isso implica em 

mudanças no padrão de produção, associadas a novas territorialidades. 
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Nesse contexto, a análise da relação entre centralidade e dispersão, ou, 

como apresenta SPOSITO, sobre centro-periferia, seria caracterizada por três dinâmicas 

principais. 

Primeira Dinâmica 

Trata-se da “dinâmica imposta pelas novas lógicas de comportamento 

espacial das empresas industriais.”18, caracterizadas a) pela maior mobilidade das plantas 

industriais graças à redução dos custos de transporte, o que permite que as empresas 

deixem os grandes centros; b) pelo aumento do consumo, o que faz com que haja um 

aumento do número de empresas industriais; c) pela relativização do modelo de produção 

local para um consumo local, migrando-se para modelos de produção para mercados 

distantes; d) pela diminuição de plantas industriais que “permite uma flexibilização dos usos 

dos espaços.”19; e) pela separação territorial da gestão e da produção, desde que 

necessidades infra-estruturais de circulação e comunicação estejam atendidas, o que 

permitiria a localização não metropolitana e mesmo em áreas externas ao tecido urbano, 

redefinindo-se “não apenas o tecido interno das aglomerações urbanas, mas também a rede 

de fluxos entre aglomerações de diferentes portes.”20

Segunda dinâmica 

A articulação dispersa da produção e da produção e gestão é acompanhada 

por concentrações com novas características: 

Paralelamente aos fluxos que se estabelecem entre diferentes 

unidades da mesma empresa e entre empresas controladas sob o mesmo 

capital, observa-se um interesse de maior articulação entre as unidades de 

gestão de uma empresa ou grupo e outras empresas e/ou instituições, de 

diferentes portes, para a compra de serviços de diferentes naturezas (do 

desenvolvimento tecnológico à limpeza e manutenção do maquinário)21

Observa-se que essa é uma nova tendência de concentração, ao mesmo 

tempo em que a produção, de maneira geral, desconcentra-se ou se reconcentra em outras 

áreas dotadas do aparato técnico e tecnológico necessário. 

                                                 
18 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 
espaciais, p. 89-91. 
19 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 
espaciais, p . 89. 
20 SPOSITO, M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 
espaciais, p. 89. 
21 SPOSITO, , M. E. B. A urbanização da sociedade: reflexões para um debate sobre as novas formas 
espaciais,  p. 90. 
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Ao nosso ver, suas estratégias de localização se dão primordialmente pela 

incorporação de novas áreas ao tecido urbano ou pela localização nas franjas e periferias, 

notadamente em nós de circulação, muitas vezes atendendo a vários municípios. 

Terceira dinâmica 

Outro padrão locacional dessas atividades, em cidades mais antigas, e em 

metrópoles diz respeito à ocupação de grandes áreas outrora destinadas a outros usos 

(equipamentos industriais, portos) – onde a inadequação a novos usos rentáveis colocam-

nas a disposição, geralmente a um relativo baixo custo para o capital especulativo, mas não 

raro exigindo pesados investimentos públicos para sua revitalização ou readequação. 

Processos semelhantes são observados nos velhos centros tradicionais. 

Essas três dinâmicas operam, ao nosso ver, em várias escalas diferentes e, 

muitas vezes, só por meio da articulação entre escalas se tornam identificáveis ou 

desmistificáveis, o que revela a importância da compreensão dessas duas realidades para 

se compreender a estruturação interna das cidades. Complementarmente, devemos 

compreender que a relação em dimensões e níveis diferentes – na constituição da rede de 

cidades e entre redes, as formas de circulação materiais e os meios de transporte são 

complementados pelas circulações imateriais. O que implica em se compreender que ao 

conjunto de usos se sobreponha e se contraponha, por vezes, a dinâmica dos fluxos. 

No âmbito dos esforços de se trazer à discussão a temática da centralidade 

nas cidades médias e de sua articulação com as redes, verifica-se que tal processo assume 

nuanças diversas, mas já não se pode falar num único centro para elas, como nos fazem 

crer os diversos momentos e análises, que demonstram a existência e manutenção de um 

centro tradicional que tem suas ocupações e usos se transformando e, sobretudo, a 

existência de desdobramentos desse centro tradicional que encontra determinantes além do 

nível intra-urbano. 

Em diferentes concepções e menções ao centro urbano há, quase que 

automaticamente, uma identificação com convergência e/ou divergência. Ou seja, o centro 

organiza os deslocamentos e é ponto de articulação entre seus usos e os demais espaços 

da cidade. Os movimentos dos veículos e das pessoas convergem para ele, em 

determinados momentos do dia, e de lá partem, ordenando um movimento pendular que 

dota essa área de conteúdos diferentes no decorrer de um único dia e lhe dá uma dupla 

característica de integração e dispersão. 

Essa identificação é reforçada pelo desenho do plano viário, que tanto pode 

determinar a localização do centro, quanto ser por ele influenciado, numa relação dialética. 

O duplo movimento de atração e dispersão se materializa através desse plano, tendo no 
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trânsito de pedestres e de veículos (coletivos e individuais) sua identificação mais direta, e, 

num nível menos evidente, por meio dos fluxos imateriais de informações, que intentamos 

evidenciar com nossa proposta de análise. 

O centro urbano, dessa forma, desempenha papel principal decorrente da 

concentração de atividades, pessoas e fluxos dos mais diversos e, também, da dispersão e 

da irradiação que a partir dele se realiza. Esse processo compreende tanto a estruturação 

dos espaços de produção, quanto dos espaços de troca e engloba, também, portanto, a 

apropriação e o uso. 

Quando observamos a configuração dos diferentes conteúdos das empresas, 

sob a ótica da densidade informacional, verificamos um desenho que em nada lembra um 

modelo concêntrico, característica essa, por sua vez, presente ao se observar a composição 

de indicadores baseados em linhas telefônicas, um componente mais banal, como pudemos 

verificar em pesquisa de campo. 

A análise geral de usos do solo em nossa pesquisa de campo indica que há 

uma distribuição de atividades não residenciais com configuração claramente concêntrica, a 

partir dos setores que compõem o centro tradicional. Percebe-se que, quantitativamente, a 

concentração de atividades econômicas no centro tradicional é grande e relevante, porém, 

no conjunto apresentado de concentrações relativas (advindas da decomposição do índice 

de densidade informacional e de sua representação), que permite uma análise qualitativa do 

padrão de distribuição de usos do solo, as diversas centralidades se evidenciam. 

A representação do índice de densidade informacional ilustra a média 

referente a cada setor censitário, daí sua concentração ser relativa e, no plano territorial, 

apresentar áreas com um tipo de uso que a diferencia das demais pelo fenômeno que está 

sendo observado. O índice, nesse caso, está representando mais o setor que as empresas, 

embora provenha delas. Essa concentração espacializada denota um padrão diferenciado 

de centralidade, não computada pela quantidade de atividades, mas pela concentração de 

características que, qualitativamente, irão dotar novas áreas da cidade de novas 

características. Outro aspecto a ser ressaltado é que essa concentração só se manifesta 

nos fluxos e – no caso – imateriais entre essas empresas e outras escalas. 

Embora essa conexão pudesse, em tese, dar-se a partir de qualquer ponto da 

cidade, as empresas com os maiores índices apresentam uma distribuição própria, a partir 

de eixos viários municipais de relevância, ou na confluência desses com rodovias que 

cruzam a cidade. O que pode ser um elemento a confirmar nossa impressão de que a 

mudança no conteúdo dos centros tradicionais não se dá apenas porque esse centro se 

encontra saturado, mas também porque se procuram espaços exclusivos. 
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A concentração relativa demonstra que os maiores índices de densidade 

informacional das empresas, grosso modo, sobrepõem-se aos entroncamentos dos eixos 

das rodovias que compõem a rede viária do entorno das cidades e em seus eixos viários 

principais, como verificamos em São José do Rio Preto estudando a densidade 

informacional das empresas localizadas às margens das Rodovias Federal BR – 153 e 

Estadual Washington Luiz (importantes rodovias que circundam a cidade) e destas com as 

Avenidas Juscelino Kubtischek de Oliveira, José Munia e suas depositárias, Avenidas Bady 

Bassit e Alberto Andaló (que compoem os eixos viários principais de São José do Rio 

Preto). 

A existência de dois padrões constantes nas empresas comerciais ( um de 

alto índice de densidade informacional e outro de baixo índice) indica que essas empresas 

também têm diferenças quanto ao padrão de distribuição locacional, com empresas 

comerciais mais simples e menos organizadas num extremo e que, primordialmente 

ocuparam o centro tradicional e áreas menos nobres de expansão comercial. Esse quadro 

que se desenha tem sua tônica na análise qualitativa das informações (índice de densidade 

informacional) , mais que na quantitativa (localização dos usos do solo), como 

exemplificamos abaixo. 

A simples utilização de computadores pelas empresas, uma atividade hoje 

quase banal, desde que não qualificada, deixa claro, não pela presença em determinados 

setores, mas pela ausência em muitos, uma grande área excluída desse processo. 

Paralelamente à análise do índice de densidade informacional das empresas 

e seus desdobramentos analíticos, verificamos que a distribuição de linhas telefônicas 

geralmente apresentam um padrão concêntrico. Já ao se analisar o conjunto de atividades 

econômicas, verifica-se geralmente a reprodução de eixos de desdobramento do centro 

tradicional.22

Os novos conteúdos que caracterizarão o que é central, com a complexidão 

de dinâmicas de reestruturação da cidade e na cidade, podem estar “deslocados” em 

relação ao centro tradicional. O processo que cria novas centralidades muda o conteúdo do 

centro, ao mesmo tempo que não o reproduz tal como já constituído, mas de forma 

especializada. Esse processo não causa uma anulação da centralidade, mas a reconfigura 

no âmbito do tecido urbano. 

O processo de transformação do centro e de constituição de novas 

centralidades guarda especificidades que se evidenciam na convivência de vários padrões 
                                                 
22 Para a análise do fenômeno de desdobramento dos centros tradicionais em cidades médias, ver 
WHITACKER, A. M. A produção do espaço urbano em Presidente Prudente: uma discussão 
sobre a centralidade urbana. 
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de ocupação e de várias formas urbanas, num desenho verificável na paisagem do centro e 

em seus usos. 

Uma vez que a centralidade se articula à divisão técnica e social do trabalho, 

os centros (no nível da forma urbana) e essa centralidade (enquanto processo) refletem, 

também, uma articulação desses com o modo de produção. 

Se, como afirmamos, a técnica e a tecnologia presentes – não apenas em 

infraestrutura – compõem um diferencial do espaço, a ponto de SANTOS compreender um 

“meio técnico-científico informacional”23, poderíamos identificar a constituição das 

centralidades criadas a partir dessas dinâmicas não apenas pela presença de conteúdo 

técnico/tecnológico em termos infra-estruturais, mas também pela presença desse conteúdo 

nas empresas, como verificado em SANTOS, acima apresentado, em SANTOS & 

SILVEIRA24, em CASTELLS25 e em CASTELLS & HALL26. 

As discussões acerca da subversão da forma tradicional de rede urbana para 

uma forma de “redes de redes” e as considerações sobre a articulação de escalas para 

compreender a reestruturação intra-urbana e, em nosso caso, da centralidade urbana, 

implicam em se compreender as articulações das empresas com realidades não locais e sua 

distribuição na cidade, verificando-se seu papel na constituição de novas centralidades. O 

índice de densidade informacional tem esse objetivo, principalmente ao permitir uma 

diferenciação das empresas com maior conteúdo tecnológico, utilizado em diversas 

categorias. A observação do fenômeno retratado permite que se distingua centralidades 

com conteúdos diferentes e diferentemente datados. 

Embora se trate de exemplos específicos, fruto de trabalho de campo, ficam 

patentes as possibilidades de análise da reestruturação urbana e de se identificar novos 

elementos definidores da centralidade nas cidades médias, que caminham de modelos 

concêntricos e radiocêntricos, para padrões policêntricos. 

Com essas preocupações procuramos compreender dinâmicas que possam 

ser generalizadas ao se analisar as cidades médias. Intentamos, contudo, não verter essa 

generalização para um modelo, risco sempre presente na elaboração de uma metodologia 

de pesquisa. 

                                                 
23 Cf. SANTOS, M. A Natureza do Espaço. São Paulo: HUCITEC, 1996; ____Técnica, espaço e 
tempo: globalização e meio técnico-científico informacional.  São Paulo: Hucitec, 1994; ____ 
Por uma economia política da cidade. São Paulo: Hucitec/Educ, 1994. 
24 SANTOS, M. & SILVEIRA, M. L. O Brasil. Território e Sociedade no início do século XXI. 
25 CASTELLS, M. A era da informação: economia, sociedade e cultura. 
26 CASTELLS, M. & HALL, P. Las tecnópolis del mundo. La formación de los complejos industrials 
del siglo XXI. 
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