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Introdução 

A reestruturação econômica dos anos 80 induziu várias estratégias reorganizacionais 

nas atividades industriais. Alguns analistas, especialmente Piore e Sabel, argumentam que 

a crise econômica da década de 70 resultou da exaustão do sistema de produção em 

massa, constituindo um marco na atividade industrial na história do capitalismo. Para outros, 

como Harrison e Storper, a difusão de novas formas organizacionais foi resposta à crise de 

lucratividade do processo de acumulação de capital. Outros ainda, como Coriat, por 

exemplo, sugerem uma evolução de longo prazo do "fordismo" ao "pós-fordismo", como 

expressão de uma "grandiosa transição" a transformação histórica das relações entre, de 

um lado, produção e produtividade e, de outro, consumo e concorrência. Apesar da 

diversidade de abordagens, há algumas coincidências, tais como: 

- Quaisquer que sejam as causas e origens da transformação 

organizacional houve, de meados dos anos 70, uma divisão importante (industrial ou outra) 

na organização da produção e dos mercados na economia global; 

- As transformações organizacionais interagiram com a difusão de 

tecnologia da informação; 

- O objetivo das transformações organizacionais em várias formas era 

diminuir a incerteza causada pelo ritmo veloz das mudanças no ambiente econômico, 

institucional e tecnológico, aumentando a flexibilidade em produção, gerenciamento e 

marketing; 

- Muitas transformações organizacionais tinham por objetivo redefinir os 

processos de trabalho es práticas de emprego, introduzindo o modelo da "produção enxuta" 

com o fito de economizar mão-de-obra mediante a automação de trabalhos, eliminação de 

tarefas e supressão de camadas administrativas. 

                                            
1 curso de Geografia da UNESP/Rio Claro – Auro.mendes@ig.com.br 
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Considerando as reestruturações produtivas cada vez mais rápidas e intensas na 

atividade industrial e a dinâmica locacional das indústrias no estado de São Paulo, 

analisaremos os efeitos decorrentes dessa conjugação de vetores externos e internos na 

geração de brownfields. 

Reestruturações Produtivas na Atividade Industrial 

A própria empresa mudou seu modelo organizacional para adaptar-se às condições de 

imprevisibilidade engendrada pela rápida transformação econômica e tecnológica. A 

empresa horizontal parece apresentar as seguintes tendências principais: organização em 

torno do processo, não da tarefa; hierarquia horizontal; gerenciamento em equipe; medida 

do desempenho pela satisfação do cliente; recompensa com base no desempenho da 

equipe; maximização dos contatos com fornecedores e clientes, informação, treinamento e 

retreinamento de funcionários em todos os níveis. Para operar na nova economia global, 

caracterizada pela onda de novos concorrentes que usam novas tecnologias e capacidade 

de redução de custos, as grandes empresas tiveram de tornar-se principalmente mais 

"flexíveis". Para conseguir absorver os benefícios da flexibilidade das redes produtivas 

(networks), a própria empresa teve de tornar-se uma rede e dinamizar cada elemento de 

sua estrutura interna: este é na essência o significado e o objetivo da desintegração da 

produção, freqüentemente expressa na disjunção espacial de suas unidades produtivas e na 

crescente autonomia dada a cada uma delas, até mesmo permitindo que concorram entre si, 

embora dentro de uma estratégia global comum (Castells, 1999: p. 184). 

O advento da indústria de alta tecnologia, ou seja, a indústria com base na 

microeletrônica e assistida por computadores, introduziu uma nova lógica de localização 

industrial. As empresas eletrônicas, produtoras dos novos dispositivos da tecnologia da 

informação, também foram as primeiras a utilizar a estratégia de localização possibilitada e 

exigida pelo processo produtivo baseado na informação. Esse espaço caracteriza-se pela 

capacidade organizacional e tecnológica de separar o processo produtivo em diferentes 

localizações, ao mesmo tempo em que reintegra sua unidade por meio de conexões de 

telecomunicações e da flexibilidade e precisão resultante da microeletrônica na fabricação 

de componentes. Além disso, devido à singularidade da força de trabalho necessária para 

cada estágio e às diferentes características sociais e ambientais próprias das condições de 

vida de segmentos profundamente distintos dessa força de trabalho, recomenda-se 

especificidade geográfica para cada fase do processo produtivo. Daí a constituição de um 

meio, cada vez mais, “técnico-científico e informacional”. 

De acordo com Castells (1999: p. 418), o novo espaço industrial não representa o fim 

das velhas áreas metropolitanas já estabelecidas e o início de novas regiões caracterizadas 

por alta tecnologia. O novo espaço industrial é organizado em torno de fluxos de 
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informações que, ao mesmo tempo, reúnem e separam - dependendo do ciclo das 

empresas - seus componentes territoriais. E, à medida que a lógica da fabricação da 

tecnologia da informação vai passando dos produtores de equipamentos de tecnologia da 

informação para os usuários destes dispositivos em toda a esfera da indústria, também a 

nova lógica espacial se expande criando uma multiplicidade de redes industriais globais, 

cujas intersecções e exclusões mudam o próprio conceito de localização industrial de 

fábricas para fluxos industriais. 

A desintegração da produção de uma empresa ocorre quando as diferentes etapas da 

produção não se efetivam na mesma empresa. A tendência à desintegração tornou-se muito 

comum, o que explica a multiplicação das pequenas e médias empresas. A organização da 

produção - integrada ou desintegrada - depende da economia realizável na gestão da 

produção. 

Assim sendo, verifica-se que as mudanças geográficas dos espaços de produção 

coincidem com as mutações maiores da organização da produção, que são por sua vez 

provocadas pelas exigências do novo regime de acumulação. 

Faz-se mister salientar que essa "nova ordem capitalista" é caracterizada no processo 

de reprodução do capital, por uma série de imbricações de comando, de fazer, de obedecer, 

de dependências, entre outras, que acabam intensificando as relações entre o todo e as 

partes, entre o lugar e o global. 

As relações produtivas na atividade industrial atualmente geram novos recortes 

territoriais, cujo domínio e poder fogem da esfera nacional. Consiste em uma reconstrução 

do espaço e de uma nova noção de tempo, que procura atender as demandas da própria 

sociedade. 

Em meio a todas as transformações sócio-econômicas e espaciais em curso, é 

necessário compreender que cada lugar é único, resultado da combinação e das relações 

de dominação, subordinação e interdependência e produzido historicamente. 

O alcance espacial do sistema produtivo globalizou-se, fundamentando-se em 

vantagens comparativas dinâmicas, gerando novas relações de trabalho e de produção. 

Dessa forma, as economias locais devem ser entendidas como malhas de uma rede 

econômica global. Não se pode olvidar, nem negligenciar os nexos que prendem o local ao 

global e vice-versa. Cabe, então, compreender as "amarrações", as formas de dependências 

(técnicas, produtivas, entre outras) e as redes produtivas do sistema industrial. 

Verifica-se a partir da década de 1980 que ao mesmo tempo em que ocorre um 

movimento de externalização das atividade empresariais (subcontratação, terceirização, 
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fusões, etc.), observa-se no interior dos países um movimento de endogeneização do 

desenvolvimento econômico, ou seja, a busca de um desenvolvimento territorial. 

O desenvolvimento territorial implica em um processo de crescimento econômico que 

tem como resultado a geração de emprego e renda e a inclusão social. 

Outro aspecto importante é a relevância das pequenas e médias empresas ou de 

pequenos empreendimentos circunscritos em um território. O desenvolvimento local com 

base nesses importantes segmentos produtivos tem sido objeto de importantes políticas 

públicas em muitos países, tais como, Itália, França, Japão, entre outros. Tais aglomerações 

setoriais - especializadas nos mais diferentes ramos industriais (cerâmica, jóias, móveis, 

calçados, etc.) – baseadas em pequenas e médias empresas, com intensas relações 

interindustiais (linkages), desfrutando de uma mesma “atmosfera industrial” impregnada de 

cultura e tradições locais, tem recebido diversas denominações, entre elas as seguintes: 

Distritos Industriais Marshallianos (Itália), Clusters (Estados Unidos) e Arranjos Produtivos 

Localizados (Brasil). 

  A existência desse ambiente industrial é fundamental para o estabelecimento 

das numerosas inter-relações entre as empresas e os diferentes setores produtivos locais. 

Esse meio é formado por um conjunto de fatores tangíveis, econômicos tais como as 

vantagens aglomerativas e por fatores intangíveis, históricos, sociais e culturais 

sedimentados na comunidade e nas instituições locais, difíceis de serem replicados ou 

reproduzidos. 

A mera aglomeração de produtores não é suficiente para gerar a “eficiência coletiva” 

entre as empresas. Faz-se mister fomentar as interações entre todos os agentes e atores 

envolvidos (trabalhadores, sindicatos, empresários, Estado, Universidades, por exemplos). 

Trata-se de uma coletividade de atores públicos e privados mobilizados pelo mesmo 

objetivo, qual seja, promover o desenvolvimento territorial. 

Assim sendo, os Clusters podem ser entendidos como concentrações ou aglomerações 

geográficas de empresas setorialmente especializadas e os Distritos Industriais 

Marshallianos (tipo italiano), como um tipo específico de Cluster. 

De acordo com Schmitz (1995, p. 536), “é importante lembrar que, enquanto um distrito 

industrial é sempre um cluster, o contrário não é sempre o caso”. 

Entre os elementos constitutivos de um Distrito Industrial Marshalliano, cabe destacar: 

- a concentração espacial de pequenas e médias empresas, setorialmente 

especializadas; 
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- as intensas relações interindustriais (linkages); 

- a desintegração da produção e a formação de redes produtivas; 

- a identidade sócio-cultural; 

- o alto padrão tecnológico; 

- o apoio das autoridades locais; 

- a oferta de serviços especializados e de suporte às atividades produtivas; 

- a elevada competitividade das empresas; 

- etc. 

Analisando a dinâmica locacional das indústrias no Brasil, observa-se a existência de 

antigas e tradicionais aglomerações setoriais (clusters) e outras em formação. A 

identificação das potencialidades locais e das especializações territoriais tem sido objeto de 

muitas políticas públicas com o fito de promoverem o desenvolvimento econômico local. 

No estado de São Paulo é possível constatar as profundas imbricações entre os 

diferentes fatores e agentes locais, nacionais e globais no processo de concentração e de 

desconcentração industrial. 

O entendimento da dinâmica locacional no mencionado estado é o reflexo de 

reestruturações produtivas globais em curso, da política industrial adotada no país e de 

fatores endógenos. 

Se por um lado a concentração geográfica de atividades econ6omicas é importante para 

a formação de um cluster ou arranjo produtivo, de outro, essa concentração deve ser 

suficientemente importante para assegurar o funcionamento desse sistema produtivo. Se 

não houver uma integração entre todos os elementos formadores dessa aglomeração, a 

existência de políticas pro-ativas, etc., tais espaços industriais entrarão em declínio. 

Concentração e Desconcentração Industrial no estado de São Paulo 

Até 1970, foi vantajosos para maioria das empresas (nacionias e estrangeiras) definir a 

localização de suas fábricas na Região Sudeste e poder desfrutar das economias de 

aglomeração a ela vinculadas. No interior dessa região, as preferências locacionais foram 

dirigidas para as metrópoles Rio de Janeiro e, especialmente, São Paulo, tida como a de 

maior convergência de economias externas; conseqüentemente, a concentração aí ocorrida 

foi muito expressiva. 
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A ocorrência desse fenômeno nacional de concentração industrial em São Paulo não só 

resultou das características históricas específicas desse estado, como também, representou 

um reflexo do modelo de desenvolvimento econ6omico implementado no país pelo Estado 

brasileiro, a partir da década de 1950 e, especialmente, após 1964. A região da metrópole 

paulistana comandou o processo de concentração em âmbito nacional e estadual, 

permitindo a maximização das taxas de rentabilidade do capital, exercendo, por 

conseguinte, maior força de atração para os investimentos industriais. 

 Neste contexto, as citadas forças aglomerativas desempenharam um papel 

fundamental na concentração da atividade industrial em São Paulo, atraindo indústrias 

nacionais e estrangeiras e levando a uma divisão nacional do trabalho e da produção. 

A partir da década de 1970, começa a ocorrer uma desconcentração industrial relativa 

das indústrias localizadas na região Metropolitana de São Paulo, tanto na direção do interior 

paulista como na de outros estados da federação. 

Entre as causas dessa desconcentração merece destaque o esvaziamento populacional 

do campo. O processo de mudança no aparelho produtivo paulista, criou condições para um 

notável crescimento da implantação de estabelecimentos industriais no interior. O 

crescimento muito intenso da metrópole passou a apresentar estrangulamentos na sua 

capacidade de responder às necessidades das novas unidades produtivas e do contingente 

populacional que, ao encontrar condições adequadas no interior do estado – urbanização, 

força de trabalho, boa rede de comunicações, etc. – para lá se deslocaram, levando consigo 

o impulso do crescimento urbano decorrente do desenvolvimento industrial. Deve-se 

salientar que as economias externas existentes na Região Metropolitana de São Paulo – 

disponibilidade de mão-de-obra especializada, serviços técnicos, financeiros e comerciais, 

mercado consumidor, etc.- vêm sendo descompensadas pelo surgimento de deseconomias 

de escala resultantes do crescimento vertiginoso e desordenado, sem infra-estrutura básica 

para a adequada acomodação do número crescente de habitantes, dos quais parte 

considerável é constituída de migrantes atraídos pela industrialização paulistana e/ou 

repelidos por suas áreas de origem (Sampaio, 1998, p. 32). 

No interior do estado de São Paulo é a região do Entorno Metropolitano (formado pelos 

municípios situados num raio de aproximadamente 200 Km, a partir da Região 

Metropolitana) que, historicamente, tem apresentado a maior concentração industrial. O 

Entorno metropolitano, na verdade, nada mais é do o conjunto formado pelos municípios 

mais industrializados das regiões administrativas de Campinas, Vale do Paraíba, Litoral e 

Sorocaba. 
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A expansão industrial que se manifesta no Entorno, durante a década de 70, promove 

uma nova organização espacial e faz surgir uma complexa estrutura industrial interiorana 

(Mendes, 1987, p. 38). 

 Este “espraiamento” da atividade industrial, em direção ao interior do estado de São 

Paulo, traz para o plano espacial a idéia de uma “mancha industrial”, que parte da área 

metropolitana de São Paulo e que, pouco a pouco, avança em direção ao interior do estado. 

Trata-se de uma desconcentração industrial, que consiste em um confinamento das 

unidades produtiva em umterritório maior, onde possa continuar contando com o “ambiente 

industrial” (Mendes, 1987, p. 39). 

As políticas espaciais efetuadas pelo governo de São Paulo também foram importantes 

para esta desconcentração industrial da Região Metropolitana, em direção às cidades 

médias localizadas no interior do estado. A participação do Governo estadual se deu 

principalmente pela política de construção de grandes e modernas rodovias (imigrantes, 

Castelo Branco, Anhangüera e Washington Luiz). Tais eixos de desenvolvimento 

aproximaram as distâncias entre a metrópole e o interior, diminuindo os custos de 

transportes e alargando o horizonte de localização industrial (Negri, 1988, p. 14). Será 

essencialmente ao longo destes eixos de desenvolvimento industrial que ocorrerá a 

implantação de grandes unidades de produção provenientes de capitais nacionais e 

estrangeiros. 

A desconcentração industrial está longe de significar um esvaziamento econômico 

potencial das indústrias no estado e na região metropolitana de São Paulo; o que se verifica, 

segundo Azzoni (s.d., p.31), é que poder de mando, o efeito catalisador, os serviços 

essenciais, continuam concentrados na grande metrópole. 

A desconcentração industrial ocorrida deixou na Região Metropolitana inúmeros galpões 

industriais abandonados, denominados de brownfields. 

As paisagens e os Espaços de Brownfields 

A ocorrência de brownfields causa deterioração da paisagem urbana, desvalorização de 

áreas, impactos de vizinhança, ocupação clandestina por moradias e ou depósitos de lixos, 

entre outros. Por meio da abordagem geográfica os prejuízos ambientais são enfocados de 

modo ampliado para sócio-econômico-ambiental e, assim, muitos outros elementos 

precisam ser considerados. 

Exemplos significativos deste processo de formação de brownfields estão sendo 

pesquisados são os municípios de Americana, Piracicaba e Rio Claro. 
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Em Americana estas formas espaciais são verdadeiros vestígios da fase áurea da 

industria têxtil nacional, responsável pela concretização do “Pólo Têxtil de Americana”. A 

reestruturação produtiva sofrida por este setor fez com que se flexibilizasse a produção e 

acelerasse o processo de terceirização. Isso reduziu a área física das fábricas ou 

abandonaram as grandes áreas de produção, geralmente localizadas nas zonas centrais da 

cidade. 

No caso de Piracicaba nos defrontamos com brownfields que testemunham a força do 

ciclo da cana-de-açúcar e todo o seu complexo agroindustrial. Sendo possível investigar a 

sua ocorrência e permanência no espaço urbano e as possibilidades apresentadas para o 

seu redesenvolvimento, pois muitos deles já se encontram em sae de reconversão de uso. 

Na cidade de Rio Claro é possível observar uma grande fratura urbana, produto do 

complexo ferroviário (da antiga FEPASA) abandonado. Esta estrutura de transporte 

representou no passado um importante vetor de desenvolvimento, emprego e renda para a 

população local; além de constituir um grande eixo de ligação e escoamento produtivo entre 

a metrópole e o interior. É importante, neste caso, realizar um levantamento das 

transformações desses espaços através de novos usos e o nível ainda existente de 

abandono destas antigas formas. 

Estas investigações têm concebido a urbanização como um processo que contempla 

uma vigorosa mudança territorial, onde o papel da dinâmica social e a localização das 

atividades econômicas são preponderantes. Ao contemplar a emergência de novos padrões 

de localização da atividade produtiva aborda-se o rompimento das antigas estruturas 

relacionado-as com as novas. Seguindo estes pressupostos teóricos-metodológicos, as 

formas urbanas, suas funções e processo de uso e apropriação são considerados pontos 

chave. 

Considerações Finais 

A essência e a natureza do problema que acabamos de colocar nos mostra que não 

basta identificar no espaço urbano a existência de brownfields temos que entender o 

processo que o gerou e as melhores perspectivas de sua revalorização. Assim, cada caso 

de estudo contribuirá para a elaboração de propostas temos de planejamento urbano 

voltadas para a melhoria da qualidade de vida nas cidades. Neste sentido, os primeiros 

esforços devem ser medidos a partir do conhecimento integrado do lugar (cidade), onde 

temos o foco naquele momento, e ir extrapolando buscando soluções integradas de gestão 

municipal e regional. 

A idéia é acumular conhecimentos capazes de multiplicá-los e sintetizá-los formando 

uma visão integrada propondo soluções para os municípios, estimulando políticas públicas 
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locais. Neste sentido, o conhecimento científico pode ser considerado peça fundamental 

para o planejamento e gestão da cidade sustentável, contribuindo para a postura de 

considerar o desenvolvimento econômico-social indissociado do desenvolvimento ecológico-

ambiental. Espera-se que tais preocupações repercutam em uma proposta de 

transformação espacial que resulte na melhoria da qualidade de vida da população, a partir 

do momento em que os impactos ambientais gerados pelas áreas abandonadas sejam 

atenuados. 

Os processos de abandono de áreas e reconversão de usos no território metropolitano 

são alvo de diversos estudos, o que se percebe é que faltam pesquisas atuais desta 

natureza desenvolvidas por geógrafos e que dêem conta de explicar como estes processos 

se materializam no interior do estado de São Paulo e em cidades médias, é neste sentido 

que este Grupo de Estudos vem pretendendo contribuir. Nestes estudos faz-se necessária 

uma visão interdisciplinar do processo de formação das áreas de brownfields, a rica inter-

relação das visões dos arquitetos, dos ambientalistas bem como de outros pesquisadores 

permite aos geógrafos aprofundar as análises por meio de um método de investigação que 

considera, além da forma, e de todas as suas condições físicas, também a função, a 

estrutura e o processo envolvido naquela produção espacial. 
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