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Resumo 

Com o presente trabalho, pretende-se identificar e analisar o pólo tecnológico e as 

indústrias de alta tecnologia no processo de desenvolvimento territorial no município 

de São Carlos-SP, no interior do Estado de São Paulo. São Carlos constitui-se, hoje, um 

dos principais pólos industriais e tecnológicos do Estado de São Paulo. O município 

possui o título de “capital da tecnologia” devido aos grandes investimentos públicos 

e/ou privados assegurando sua posição de destaque no setor de informática, 

eletroeletrônicos etc. O fácil acesso à cidade por autoestrada, os altos índices de 

desenvolvimento tecnológico da região e a desconcentração industrial do Estado, 

caracterizada pelos processos de globalização e migração, conferem ao setor 

industrial destaque no município, em sua região administrativa e, consequentemente, 

no Estado de São Paulo. Portanto, este trabalho teve por objetivo: analisar as 

transformações engendradas a partir da transição do fordismo para a acumulação 

flexível; Indicar os estudos realizados acerca dos pólos tecnológicos e definição dos 

setores industriais caracterizados como de alta tecnologia no Brasil e no mundo; 

Analisar as novas territorialidades produzidas no município a partir da consolidação do 

pólo tecnológico; Pontuar o papel dos elementos estruturantes do pólo tecnológico 

(indústria de alta tecnologia, universidades e centros de pesquisa) no município; 

Levantar possíveis contradições inerentes ao processo de desenvolvimento 

econômico atrelado a instalação destes pólos tecnológicos. Espera-se, contribuir, 

através da divulgação dos resultados, promover o avanço do conhecimento 

geográfico. 

 

Palavra-chave: Pólos Tecnológicos; Indústrias de Alta Tecnologia; Industrialização do 

Interior Paulista; São Carlos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

The present work aims to identify and analyze the technological pole and the high 

technology industries in the process of territorial development in the municipality of São 

Carlos, SP, in the interior of the State of São Paulo. San Carlos is, today, one of the main 

industrial centers and technology of the State of São Paulo. The municipality has the 

title "capital of technology" due to the large public investment and/or private ensuring 

its prominent position in the sector of information technology, electronics etc. easy 

access to the city by motorway, the high rates of technological development of the 

region and the deconcentration of industrial state, characterized by the processes of 

globalization and migration, confer to the industrial sector especially in the city, in its 

administrative region and, consequently, in the State of São Paulo. Therefore, the 

objective of this work is: to analyze the changes resulting from the transition from fordism 

to flexible accumulation; indicate the studies about the technological poles and 

definition of the industry sectors characterized as high-technology in Brazil and in the 

world; to analyze the new territorialities produced in the municipality from the 

consolidation of the technological pole; emphasizing the role of structural elements of 

technological pole (high-technology industry, universities and research centers) in the 

municipality; raise possible contradictions inherent to the process of economic 

development trailer the installation of these technological poles. It is hoped, to 

contribute, through the dissemination of the results, promote the advancement of 

geographic knowledge. 

 

Key words: Technological Poles; High-technology industries; industrialization of Interior 

Paulista; São Carlos. 
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1 – Introdução 

1.1 - O tema: relevância e justificativas 

O objetivo deste trabalho se constitui na análise das práticas 

espaciais baseadas na indústria de alta tecnologia no município de São Carlos-

SP enquanto elemento fundamental para a consolidação do Pólo Tecnológico.  

Pólos Tecnológicos e Indústria de Alta Tecnologia são temas 

relativamente novos para a Geografia Econômica e tem despertado grande 

interesse na comunidade internacional a partir dos anos 1970. 

Além disso, é fundamental, em nosso trabalho, pontuar o papel dos 

elementos estruturantes do pólo tecnológico em consolidação (indústria de alta 

tecnologia, universidades e centros de pesquisa) no município e analisar as 

novas territorialidades produzidas no município a partir da consolidação do pólo 

tecnológico. 

Diante da evolução da ciência e tecnologia ao término do século XX 

e início do século XXI, a indústria enquanto setor importante para a economia 

dos países se transforma de tal forma que novos padrões de localização 

industrial e formas de produção implicam numa nova forma de configuração 

espacial. 

No caso das indústrias de alta tecnologia, ocorre a concentração 

espacial em determinadas regiões que oferecem condições singulares para sua 

perpetuação além de oferecer parcerias sólidas entre algumas instituições 

públicas e privadas.  

O alto potencial de inovação e a proximidade dos centros de 

pesquisa e universidades são características notórias para a efetivação dos 

pólos tecnológicos em territórios que se apoiam nas ideias inovadoras sobre o 

comportamento espacial da indústria. Ou seja, novos padrões locacionais 

emergem ao passo que a ciência e tecnologia se inserem no setor produtivo. 

No Brasil, alguns agrupamentos industriais de alta tecnologia têm seu 

desenvolvimento na Região Sudeste e fazem dela a principal área pioneira 

neste quesito. Os setores industriais considerados de alta tecnologia a partir da 

metodologia trabalhada são: informática, química fina, eletrônica, 

biotecnologia, mecânica de precisão, entre outros, que serão demonstrados ao 

longo do trabalho. Os dados foram agrupados através dos subsetores do IBGE, 
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Segundo a CNAE de 1995, a fim de melhor verticalizar nossos estudos vale frisar 

que nos itens posteriores iremos aprofundar na questão da metodol  ogia. 

O município de São Carlos, localizado a 230 km da capital faz parte 

da 12ª Região Administrativa – Central, possui o título de “capital da tecnologia” 

devido aos grandes investimentos públicos e/ou privados assegurando sua 

posição de destaque no setor de informática, eletroeletrônicos etc. 

 

Tabela 1 - Caracterização geral da área de estudo 

Município Área (em km²) 
População 

Total 

Renda Per 

Capita 
IDH 

São Carlos 1.140,92 226.789(1) 3,02(2) 0, 841(3) 

Fonte: Fundação Seade. 

(1) - Projeções referentes ao ano de 2009. 

(2) - Dados referentes ao ano de 2000 em salários mínimos. 

(3) - Dados referentes ao ano de 2000.  

 

     

São Carlos cresce como um exemplo de centro industrial “high tech” 

originada na década de 1980 com a efetivação de políticas federais através 

do CNPq, além da construção da Fundação Parqtec e ampliação das 

universidades públicas do município – USP e UFSCar. 

A ampliação do número de indústrias de alta tecnologia ocorrida 

neste município fundamenta-se também na formação complexa e densa de 

redes ligadas por meio dos fluxos e fixos espalhados pelo território paulista. 

Por rede, convém frisar que se trata de “[...] um conjunto de nós 

interconectados. Nó é o ponto no qual uma curva se entrecorta. 

Concretamente, o que um nó é depende do tipo de redes concretas de que 

falamos” (CASTELLS, 2000, p.498). Portanto, falar em nós com abrangência 

global e simetria extremamente variável é falar de centros estratégicos para a 

indústria de alta tecnologia, e que, esses centros são espaços estruturados a 

partir da presença intensa de técnica e ciência, percebe-se forte correlação 

entre pólos tecnológicos e grandes centros urbanos. 

 Dentro desta perspectiva, a relação global-local se torna assim 

característica importante no processo de globalização econômica, na medida 

em que a complexidade e intensidade das redes se ampliam e o conceito de 
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lugar emerge a tal ponto que aproximam alguns destes nós ao restante do 

mundo. Sobre isso, Santos (1996) afirma: 

 

O lugar é a terceira totalidade, onde fragmentos da rede 

ganham uma dimensão única e socialmente concreta, 

graças à ocorrência, na contiguidade, de fenômenos 

sociais agregados, baseados num acontecer solidário, 

que é fruto da diversidade e num acontecer repetitivo, 

que não exclui a surpresa (SANTOS, 1996, p. 215). 

 

A aproximação destes nós se dá muitas vezes pela posição 

geográfica, além do papel de destaque em determinado setor produtivo da 

economia. Neste sentido, a seletividade dos territórios se dá também pelo 

domínio de técnicas empregadas e pela absorção cada vez mais incisiva de 

novas tecnologias no processo de fabricação ou elaboração do produto final. 

Temos por objetivo não explicar o desenvolvimento imbricado na 

inserção massiva ao mercado mundial, mas sim de fomentar o debate acerca 

dos sucessos e contradições inerentes na medida em que o acesso e controle 

de técnicas não se dão de maneira homogênea no território. 

A absorção destas técnicas em determinados ramos industriais deve-

se a acumulação flexível. De acordo com Harvey (1989), este período pode ser 

caracterizado pelo: 

 

(...) surgimento de setores de produção inteiramente 

novos, novas maneiras de fornecimento de serviços 

financeiros, novos mercados e, sobretudo, taxas 

altamente intensificadas de inovação comercial, 

tecnológica e organizacional (HARVEY, 2003, p. 140). 

 

Ao mesmo tempo em que o avanço tecnológico provocou 

mudanças significativas no território, ele também altera a sociedade como um 

todo, desde o impacto direto da instalação de novas unidades de P&D, até os 

rumos direcionados pela economia regional. 

Vale ressaltar que a discussão sobre os pólos tecnológicos ganha 

força nas ciências geográficas a partir da década de 70 do século XX, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias e consolidação do capitalismo 

financeiro caracterizado pela formação de grandes conglomerados e novas 

territorialidades. 
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Diante desta realidade, esta pesquisa se efetiva e se torna material 

importante para promover uma visão crítica e ao mesmo tempo reflexiva ao 

trabalhar com realidades recentes no Brasil. Realidades estas que, lentamente, 

alteram a lógica de instalação das indústrias de alta tecnologia e 

consequentemente, formam-se novas centralidades dentro das regiões na 

medida em que criam e recriam territórios outrora sob outras funções.  

A pesquisa empírica se torna ferramenta fundamental para 

realização das atividades pelo fato de que, o espaço urbano num sentido mais 

amplo e revelador se configuram como materialidade de algumas 

constatações trabalhadas nos estudos geográficos que se baseiam na análise 

geográfica das indústrias de alta tecnologia. 

No Brasil, inúmeros estudiosos na área da Geografia trabalham com 

a questão, apesar da produção científica ainda concentrada na região 

Centro-Sul sob a constatação de alguns estudos de caso, como os estudos de 

Schneider (1997) e Ruckert (2004). Neste sentido esta pesquisa tem ainda por 

objetivo trabalhar com a totalidade de São Carlos no que tange a formação 

dos pólos tecnológicos num sentido de possível integração com outras áreas 

em seu entorno, além de constatar ou não o desenvolvimento regional como 

um todo.  

A partir das informações expressas, acreditamos que o papel do 

geógrafo se efetivará na medida em que algumas propostas que aparecerão 

no transcorrer das atividades cheguem de fato a contribuir para a melhoria do 

planejamento local do município analisado além da própria contribuição 

intelectual que servirá de arcabouço teórico para futuros trabalhos na área da 

Geografia e de outras ciências. 

Esta dissertação de mestrado encontra-se inserida no contexto de 

um projeto de maior amplitude com uma densa rede de pesquisadores 

aprovado no ano de 2006 pela Fundação de Amparo à Pesquisa no Estado de 

São Paulo (FAPESP), intitulado “O Novo Mapa da Indústria no Início do Século 

XXI. Diferentes Paradigmas para a Leitura Territorial da Dinâmica Econômica no 

Estado de São Paulo”, vinculado ao Grupo de Pesquisa Produção do Espaço e 

Redefinições Regionais (GAsPERR), sob a coordenação geral do Prof. Dr. Eliseu 

Savério Sposito, professor titular do Departamento de Geografia da UNESP – 

Campus de Presidente Prudente. 
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1.2 – Objeto 

 

 

Nosso objeto de estudo se concentra no processo de formação e 

consolidação do pólo tecnológico de São Carlos, relacionado às 

transformações no setor industrial, decorrentes da Reestruturação Produtiva, 

bem como das particularidades históricas e espaciais dos primeiros segmentos 

industriais consolidados já nas primeiras décadas do século XX em São Carlos.  

Para melhor compreender a estruturação das indústrias de alta 

tecnologia e consolidação do pólo tecnológico de São Carlos, assim como a 

diferença deste para outras experiências seguidas no Brasil e nos países 

desenvolvidos, pautamo-nos em componentes comuns a algumas dessas 

fontes, em consonância com o referencial teórico desenvolvido ao longo do 

trabalho.  

Não temos como pretensão nessa dissertação aprofundar-nos nas 

especificidades das indústrias de alta tecnologia pelo mundo visto a 

complexidade da temática. Por se tratar de um estudo verticalizado, com um 

enfoque voltado para o município de São Carlos, pretende-se aprofundar nas 

questões que envolvem os agentes promovedores do pólo tecnológico. 

 

1.3 - Objetivos da Pesquisa 

 

 

 - Analisar as transformações engendradas a partir da transição do 

fordismo para a acumulação flexível; 

- Indicar os estudos realizados acerca dos pólos tecnológicos e 

definição dos setores industriais caracterizados como de alta tecnologia no 

Brasil e no mundo; 

- Analisar as novas territorialidades produzidas no município a partir 

da consolidação do pólo tecnológico; 

- Pontuar o papel dos elementos estruturantes do pólo tecnológico 

(indústria de alta tecnologia, universidades e centros de pesquisa) no município; 
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- Levantar possíveis contradições inerentes ao processo de 

desenvolvimento econômico atrelado a instalação dos pólos tecnológicos. 

 

1.4 – Procedimentos metodológicos 

 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa e a efetivação dos objetivos 

pressupostos, foram adotados os procedimentos a seguir.  

 - Levantamento bibliográfico com o objetivo de aprofundar nossa 

capacidade de análise e compreensão referente a alguns temas de 

importância central neste trabalho; 

- Elaboração de questionários para aplicação junto a diretores de 

empresas de base tecnológica ligados à área de Recursos Humanos visando 

dois aspectos: primeiro, realizar um levantamento preliminar da empresa, e 

segundo, verificar, através de um questionário qualitativo, a relação entre a 

cidade e a empresa em diversos aspectos (econômicos, políticos e sociais); 

- mapeamento da área de estudo e análise dos indicadores 

socioeconômicos do IBGE, SEADE, RAIS, dentre outros; 

– aplicação dos questionários; 

- participação em colóquios e seminários promovidos pelo GAsPERR 

- Reuniões e diálogos com o orientador. 

 

1.5 - Fundamentação teórico-metodológica 

 

 

As bases teóricas foram construídas a fim de compreender a 

reestruturação produtiva numa escala ampla de análise desde Boddy (1986), 

Scott & Storper (1988), perpassando por Santos (1992) até Medeiros (1995) e 

Lencioni (2003), com enfoque mais específico.  

As dissertações e teses1 estudadas até o presente momento 

procuraram estabelecer um diálogo mais próximo com a realidade de estudo, 

no caso o município de São Carlos/SP. Estão relacionadas, direta ou 

                                                 
1 Cabe destaque para: Schneider (1997), Jóia (1992), Botelho (2000), Firmino (2000), 

Dozena (2001) e Tunes (2004).  
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indiretamente, com a temática das indústrias de alta tecnologia, pólos 

tecnológicos e, principalmente, o processo de reestruturação produtiva que 

emerge ao final do século XX em determinadas parcelas do território.  
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1 

_______________________ 
Reestruturação produtiva e a emergência de novos 

espaços industriais: os Pólos Tecnológicos 

 

 

 

 

A influência do projeto da reestruturação produtiva não se limitou ao 

mundo do trabalho, seu lastro ideológico atacou incansavelmente o 

Estado, culpando-o por todas as mazelas da exclusão capitalista. 

Concomitantemente a essa ofensiva ideológica, iniciou-se o que se 

visualiza hoje: a redução do Estado em relação às questões sociais em 

detrimento da esfera econômica e a emergência do mercado como 

redentor das mazelas sociais, acabando por particularizar as questões 

sociais e as políticas sociais. 
 

 

 

Fabrício Fontes de Andrade 

 

 

retende-se, neste primeiro capítulo, iniciar o debate geográfico com 

a reflexão teórica e as imbricações práticas do processo de 

Reestruturação Produtiva nesta primeira década do século XXI, assim P 
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como a emergência dos novos espaços industriais na Europa, Ásia, EUA e os 

países periféricos ou em desenvolvimento.  

Temos por objetivo realizar um aporte teórico amplo na produção 

científica que sustente as discussões que virão num segundo momento, a fim de 

elucidar a realidade paulista e, especificamente, nosso estudo de caso: o 

município de São Carlos. 

 

1.1. O regime de acumulação fordista e sua crise  

Não há como elaborar uma discussão teórica acerca dos impactos 

da reestruturação produtiva2 no mundo e, principalmente, no Brasil, sem traçar 

um panorama histórico do processo de acumulação de capital no início do 

século XX, através do modelo fordista de produção, dominante após a Segunda 

Guerra Mundial.  

O desenvolvimento do capitalismo no século XX é marcado por 

diversos momentos de ascensão e queda na acumulação de capital, seja por 

crises financeiras, revoluções tecnológicas, intervenções do Estado etc. No 

entanto, em alguns períodos de maior duração temporal, passa por uma fase 

de afirmação e certa tranquilidade no que diz respeito a sua própria 

reprodução.  

Esta fase é caracterizada pelo regime de acumulação segundo 

Boyer (1994), se apresenta como uma combinação de regularidades que 

permitam a acumulação coerente do capital. Para Leborgne e Lipietz (1994), o 

regime é assentado por princípios gerais no que diz respeito à produção, 

distribuição e consumo, além de ser pautado num paradigma tecnológico, 

sendo este resultado do conflito entre a organização do trabalho e utilização 

de técnicas.  

Os princípios gerais do regime capitalista compreenderiam uma 

superestrutura na qual se daria a consolidação dos mecanismos sociais e 

jurídicos e no campo político, a coesão seria mantida através de compromissos 

aceitos pelos diferentes grupos sociais antagônicos. 

                                                 
2 Este conceito será mais bem detalhado no item 1.3 Reestruturação Produtiva e 

redefinição organizacional da Indústria Brasileira. 
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Nesta dissertação nos pautamos pelas ideias da escola da 

regulação3, para a qual os economistas procuraram compreender a dinâmica 

do capitalismo, bem como suas contradições inerentes ao processo de 

acumulação, além de analisar os resultados em países como França, EUA, 

Inglaterra e Alemanha, entre outros. É neste contexto de mundialização do 

capital que emerge a importância do fordismo no século XX. 

O fordismo pode ser compreendido como um regime de 

acumulação pautado nos princípios de Henry Ford, seu precursor, em que 

colocou em prática os princípios da racionalização do trabalho, advindos do 

taylorismo associado ao trabalho em cadeias produtivas e linhas de montagem.  

Como adverte Boyer (1994, p. 122), “só é possível considerar um 

regime de acumulação como sendo fordista, se o modelo dinâmico 

correspondente revelar uma estabilidade estrutural”. Ou seja, o equilíbrio das 

forças antagônicas mediadas pelo Estado se efetivar enquanto prática no 

sistema capitalista. 

O mesmo autor afirma que para a compreensão do fordismo 

enquanto regime de acumulação, não devemos limitar nossas análises para 

somente a questão do salário, pois ele envolve muitas outras dimensões ligadas 

a concorrência capitalista, sua difusão e ampliação em escala mundo e o 

papel fundamental do Estado.  

Cabe destaque para outras dimensões associadas ao processo de 

trabalho característico da produção de massa em linhas de montagem e o 

padrão institucional da coesão sistêmica obtida nos anos 'gloriosos' (1948-1973).  

A partir de sua difusão espacial, o fordismo, enquanto conceito, 

apresenta inúmeros equívocos metodológicos pelo simplismo como é colocado 

por alguns economistas ou por sua limitação quanto às suas dimensões de 

análise. 

 Para De Vroey (1984), o fordismo se limita apenas como uma 

evolução sincrônica das normas de produção e consumo após a Segunda 

Guerra Mundial, ou seja, após o empréstimo financeiro por parte dos EUA 

através do Plano Marshall para reconstrução da Europa, encontra no regime 

                                                 
3  A escola da regulação é uma corrente de pensamento econômico desenvolvida na 

França, a partir do livro de Michel Aglietta denominado Régulation et crises du 

capitalisme (Regulação e crises do capitalismo), lançado no ano de 1976.  
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fordista apenas um sustentáculo material para o ressurgimento político e social 

do “Velho Continente”.  

Coriat (1982 e 1984) complementa a afirmação ampliando o foco 

para a discussão do tempo decorrente da utilização da linha de montagem e 

de equipamentos especializados. Para o autor, a dimensão do tempo é 

fundamental pelo fato de que uma linha de montagem parada significa perda 

de produtividade. Por exemplo, quando é constatado um defeito nas peças, o 

operário na linha de montagem não pode parar a produção, pois a mesma é 

de responsabilidade do “gerente de produção”. A peça com defeito é 

“encaixada” e, no final da linha de montagem, quando todo o processo está 

concluído, é que irá ser corrigido o problema, no setor de “retrabalho”. 

Somente em Aglietta (1976) é que a relação salarial entra em cena 

como parcela dos ganhos obtidos através da produtividade intensa diante do 

processo de acumulação capitalista. É importante frisar que a relação salarial 

tem o seu modo de regulação específico. A instituição que desempenha esse 

papel é o sistema de negociações coletivas de trabalho. Como modo de 

regulação, as negociações coletivas produzem a coesão das formas parciais 

assumidas pela relação salarial.  

Numa linha crítica à escola da regulação, Braga (1995) pontua 

alguns elementos para explicar a crise da reestruturação das forças produtivas 

no período atual justamente pela forma como é indeterminada o conceito de 

fordismo, pois:  

Para alguns, ele é aproximadamente sinônimo de 

taylorismo, produção em massa e linha de montagem. 

Para outros, fordismo se refere a um modo de vida global. 

Enquanto uns limitam sua aplicação ao processo de 

trabalho e aos métodos de gestão, outros querem 

assentá-lo num conjunto de conceitos gerais que servem 

para entender as sociedades em sua totalidade (WOOD, 

1991, p. 83, apud BRAGA, 1995). 

 

 

Sociólogo de formação, Ruy Braga traz um debate político para 

repensar a questão ideológica do fordismo e se propõe a demonstrar que os 

regulacionistas (Michel Aglietta, Robert Boyer, Benjamin Coriat e Alain Lipietz) 

apresentam um planejamento político, cuja evolução está inserida e se inscreve 

no campo da tradição reformista da social-democracia europeia. O que, 



 

26 

 

segundo ele, distancia progressivamente das formulações marxistas, com as 

quais mantinham um vínculo na sua origem, e passam a se constituir num 

instrumental político que defende a colaboração de classes como única 

alternativa para responder à crise do fordismo e seus efeitos desagregadores. 

A discussão sobre trabalho nas relações capitalistas de produção é 

um dos exemplos de como este conceito pode ser apreendido sob outras 

perspectivas. Braga (1995, p. 92) entende o fordismo como um projeto 

hegemônico dos países centrais na tentativa de elaboração de uma 

organização social articulada de acordo com as forças produtivas. 

Harvey (1989) traz um panorama histórico-crítico das transformações 

políticas e econômicas no século XX para compreender a atual fase do 

processo de acumulação. Para tanto, afirma as bases do fordismo como: 

 

O fordismo se aliou firmemente ao keynesianismo, e o 

capitalismo se dedicou a um surto de expansões 

internacionalistas ao alcance mundial que atraiu para sua 

rede inúmeras nações descolonizadas (HARVEY, 1989, p. 

125).  

 

A aliança entre o fordismo e o Estado nos moldes keynesianistas era 

uma tentativa de superação da grande depressão de 1929, bem como as duas 

guerras mundiais. As estratégias dirigiam-se para estabilização do capitalismo e 

evitavam a expansão do nacionalismo-socialismo, ou seja, uma tentativa de 

padronização do mundo a partir da visão dos EUA. Harvey (1989, p. 125) 

entende este equilíbrio como tenso e resultado de anos de luta perpetuada por 

movimentos operários radicais que ressurgiram no período do pós-guerra. 

Prevalecia a simbiose entre o trabalho organizado, o grande capital corporativo 

e a Nação-Estado (grifo nosso). 

O trabalho organizado coube à função de administrar as facetas da 

atividade produtiva, baseada na racionalização, desde o chão de fábrica 

perpassando pelos recursos humanos até estratégias de marketing e preços. 

Este processo se deu a partir da reorganização produtiva a partir da força do 

grande capital corporativo e a Nação-Estado graças à ajuda norte- americana. 

O grande capital corporativo atuou em sua própria centralização, 

fez surgir práticas monopolistas e oligopolistas através do controle da 

competição entre os países, além da negociação com os sindicatos 
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organizados, que nos anos gloriosos (1945-1973) eram fundamentais para 

garantia de qualidade de vida dos trabalhadores fordistas.  

Cabe ao Estado se esforçar para controlar os ciclos econômicos4 

com uma combinação apropriada de políticas fiscais e monetárias. Os 

investimentos eram direcionados principalmente para os setores econômicos 

(indústrias de base e de bens de produção) e infraestrutura (transporte e 

equipamentos públicos) variando de país para país a fim de garantir o estado 

de bem estar social vigente na época. Ou seja, as necessidades básicas da 

população deveriam ser sanadas por iniciativa direta do Estado nestes setores.  

O desenvolvimento econômico encontrou nos países capitalistas 

mais avançados níveis extremamente altos, em que os índices de crescimento 

(gráfico 1) se mantiveram estáveis. 

No período compreendido pelo gráfico, observamos que nos “anos 

gloriosos”, o ritmo de crescimento econômico dos países capitalistas 

apresentam estabilidade e, posteriormente diminuição causada pela crise do 

regime fordista.  

 

                                                 
4 Segundo a teoria de Kondratieff, o capitalismo se desenvolve em ciclos de 

aproximadamente 50 anos. A ideia contraria tanto as premissas leninistas da crise geral 

quanto a posição dos liberais, de prosperidade indefinida da economia. Esses ciclos 

longos estão intimamente relacionados ao processo de inovação tecnológica. 
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Gráfico 1 – Taxas Anuais de crescimento econômico em países capitalistas 

avançados selecionados e da OCDE como um todo segundo período de 

tempo selecionados, 1960-1985. 
 

Fonte: OCDE, Harvey, David, p. 126, 1989. 

Org: Alex Marighetti, 2011. 

   

Na história, Hobsbawn (2002) fornece um ensaio sobre o século XX, 

centrado nos acontecimentos ocorridos ao término da Segunda Guerra 

Mundial e seus desdobramentos econômicos, políticos e sociais. Ao fordismo, 

relaciona o desenvolvimento do capitalismo industrial e modera o papel dos 

EUA na construção desta realidade, visto que o Japão e a Grã-Bretanha tiveram 

no período ganhos muito mais expressivos do que o próprio EUA, nação já 

consolidada economicamente e país em que o fordismo surgiu. 

Sobre a realidade europeia já na consolidação do fordismo destaca:  

Além disso, a arma secreta de uma sociedade de riqueza 

popular, ou seja, de pleno emprego, só se tornou real na 

década de 1960, quando a média de desemprego da 

Europa Ocidental estacionou em 1,5%. (HOBSBAWN, 2002, 

p.254). 

 

E complementa sobre a economia mundial: 
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A economia mundial, portanto, crescia a uma taxa 

explosiva. Na década de 1960, era claro que jamais 

houvera algo assim. A produção mundial de manufaturas 

quadruplicou entre o início da década de 1950 e o início 

da década de 1970, e, o que é mais impressionante, o 

comércio mundial de produção de manufaturados 

aumentou dez vezes. (HOBSBAWN, 2002, p. 257). 

 

Ao mesmo tempo em que o capitalismo associado ao fordismo 

alcançou níveis consideráveis nos EUA e na Europa Ocidental, o Japão, que 

mais tarde se tornaria potência econômica no cenário mundial, apresenta 

algumas peculiaridades deste regime de produção. A importância do Japão 

em nossos estudos se deve ao fato de que, através deste país, novos modelos 

produtivos irão surgir para promover uma alternativa para a crise do fordismo.  

Segundo Gounet (1999), o expansionismo norte-americano chega ao 

arquipélago japonês na década de 1920 com a instalação de três grandes 

plantas industriais oriundas da cidade de Detroit. No entanto, a primeira 

empresa genuinamente a adotar o fordismo foi a Nissan, no ano de 1933. 

Num contexto político-econômico, o Japão e seu governo fascista, 

baseado no nacionalismo e expansionismo militar, cria uma série de barreiras 

para importação/exportação de produtos estrangeiros, o que iria prejudicar a 

economia capitalista apoiada nos moldes fordistas.  

Com o final da Segunda Guerra Mundial, a situação econômica 

japonesa se agrava, visto que como o país derrotado pela guerra se vê refém 

das políticas dos países vencedores. A abertura econômica e a manutenção 

do regime fordista de produção nos moldes norte-americanos encontram sérias 

dificuldades. Para Gounet (1999, p. 23 e 24) tais dificuldades foram:  

1) Mercado interno japonês com níveis econômicos restritos  para o 

desenvolvimento de uma indústria motriz que impulsionasse as demais; 

2) A necessidade da população em adquirir veículos menores para 

adequação do gasto; 

3) Diversidade da produção sendo fundamental para o sucesso do 

setor automobilístico, o que representava um grande desafio no período pós-

guerra; 

4) Falta de espaço produtivo no território japonês, o que dificultava a 

formação de grandes unidades fabris típicas do fordismo. 
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Portanto, a partir das ressalvas elaboradas por Gounet (1999) fica 

claro não somente os motivos da não sustentação do setor automobilístico e 

metalúrgico, mas também de toda uma estrutura engendrada nos moldes 

fordistas em território japonês. Fato este que não inviabilizará uma alternativa 

para o Japão, que anos seguintes encontrara no toyotismo a sua tentativa de 

diminuir as importações em relação aos EUA. 

Feita esta observação sobre o fordismo no Japão, verificamos que o 

sucesso econômico da década de 1960 teve sua origem no acordo de Bretton 

Woods, datado de julho de 1944, em que os países aliados estabeleceram 

novas regras para a economia e o comércio mundial. Assim, o capitalismo e os 

EUA, consequentemente, ampliam sua influência no mundo, já que transformou 

o dólar em moeda – reserva mundial. 

O regime fordista teve, por 30 anos, significativo crescimento 

econômico sendo nomeado por diversos autores como a “Era de Ouro” do 

capitalismo, em que o fordismo se consolidou enquanto ideologia e prática nos 

espaços industrializados nos países da Europa Ocidental e Japão, e num 

segundo momento, já deflagrada a crise do petróleo nos países do terceiro 

mundo, com destaque para América Latina e Sudoeste Asiático. 

Harvey (1989) destaca os “anos gloriosos” de ascensão do fordismo 

em que a expansão internacional se deu por uma conjuntura político-

econômica associada ao militarismo imposto pelos EUA. O cenário, apesar de 

próspero e aparentemente imutável, é também marcado pelas desigualdades 

entre as nações devido às bases não fordistas de subcontratação. Sobre isso, 

Harvey aponta: 

 

Os mercados de trabalho tendiam a se dividir entre o que 

O’Connor (1973) denominou um setor “monopolista” e um 

setor “competitivo” muito mais diversificado em que o 

trabalho estava longe de ter privilégios. (HARVEY, 1989, p. 

132). 

 

As pressões competitivas e a luta por um melhor controle de trabalho 

levaram ao surgimento de formas industriais totalmente novas ou à integração 

do fordismo a toda uma rede de subcontratação para dar maior flexibilidade 

diante do aumento da competição e dos riscos. A subcontratação teve por 

virtude a tentativa de superação da rigidez fordista, mas ao mesmo tempo, em 
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escala global ampliou-se as desigualdades entre as grandes potências 

(controle do capital) e os países subdesenvolvidos (fornecimento de mão-de-

obra barata e numerosa). 

Este descontentamento inicial da população marcado pela 

centralização e competição foi apenas o início da crise do fordismo enquanto 

regime de acumulação que se sustentou firmemente apoiado nas políticas 

keynesianas e na regulação das atividades de produção.  

A partir da primeira crise do petróleo de 1973, o mundo entra numa 

profunda recessão desde o período de Segunda Guerra Mundial. A matriz 

energética dos EUA e Europa Ocidental é diretamente afetada e, 

consequentemente, isso acarreta nos custos da produção, devido aos altos 

preços no petróleo. Algumas certezas no que diz respeito ao sucesso 

hegemônico do fordismo até então inquestionáveis são colocadas à prova na 

medida em que o efeito cascata se amplia pelo mundo.  

O estado de bem estar social ou welfare state conduzido pelo modo 

de vida norte-americano, assim como a visão da grande fábrica conduzida 

pela racionalização da produção e o consumo em massa se transformaram em 

incertezas, sendo encarado com certa desconfiança por parte dos gestores 

públicos e privados e, principalmente, pelos desempregados que iam só 

aumentando ao longo da década de 1970. 

O movimento é acompanhado pelo descontentamento das elites 

industriais quanto à eficácia das políticas keynesianas, a organização do 

trabalho industrial e dos investimentos em escala nacional. 

Outra consequência importante do período é o avanço do fordismo 

em novas áreas do globo a partir da saturação do mercado da Europa 

ocidental e Japão, indo em direção da América Latina e do Sudeste Asiático 

onde o contrato social é pouco respeitado ou inexistente e as condições para 

o capital se apresentam mais favoráveis no momento. Este período é 

caracterizado pelo “fordismo periférico” ou “fordismo tardio”. 

Este conceito foi desenvolvido por Alain Lipietz5 para explicar a 

conjunção econômica em certos países como Brasil e México. A partir dos anos 

                                                 
5 - LIPIETZ, A. Miragens e Milagres: Problemas da Industrialização do Terceiro Mundo. São 

Paulo: Nobel, 1988. 
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1970, entende como um típico fordismo baseado na acumulação intensiva de 

capital aliada ao crescimento dos mercados de bens duráveis.  

Aos países da América Latina, as relações pré-fordistas, segundo o 

autor, se caracterizavam, de maneira geral, pela produção de produtos 

primários (agricultura, pecuária, extração mineral etc.), ou seja, a produção de 

matérias-primas. 

Em primeiro lugar, o termo “periférico” se deve pelo fato de que os 

postos de trabalho e produções aos níveis da fabricação qualificada 

permanecem exteriores para o país.  

Em segundo lugar se deve à participação exercida pela classe 

média onde o mercado se aquece com o consumo desta parcela da 

sociedade, mas não é institucionalmente regulado nas bases nacionais, 

concentrando assim os ganhos adquiridos pelos ramos fordistas de produção.  

Para Lipietz (1989), podemos definir o termo “fordismo periférico” 

como sendo:  

(...) a conjunção de um capital local autônomo, de classes 

médias urbanas relativamente abundantes e de embriões 

significativos de uma classe operária com experiência. Tal 

conjunção abriu a oportunidade, para determinados 

estados, de desenvolver uma nova lógica, que 

chamaremos de "fordismo periférico". (LIPIETZ, 1989, p. 317). 

 

Segundo Boyer (1994, p. 125), a crise do fordismo está associada a 

quatro motivos:  

1) Esgotamento do sistema técnico: onde o processo de 

acumulação atingiu seu ápice e, como consequência, houve a saturação do 

consumo em massa centrado nas áreas mais urbanizadas. 

2) Contradições sociais e econômicas do fordismo: com o processo 

de mecanização cada vez mais intenso, a necessidade de controle por parte 

dos gestores se amplia e, por consequência, há o descontentamento dos 

trabalhadores e as greves só se agravam. 

3) Fim da produção de massa de produtos estandardizados: a rigidez 

excessiva das combinações produtivas no fordismo faz com que ocorra a 

procura por produtos diferenciados levando a unidade fabril a flexibilizar sua 

produção.  
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4) Derrocada do regime internacional: com a ampliação das 

relações internacionais entre os países, a competição entre os sistemas 

produtivos nacionais se amplia e, por consequência, o efeito cascata de 

instabilidade internacional destrói as bases do fordismo.  

No que diz respeito aos quatro motivos para a crise do fordismo 

podemos exemplificá-la através das chamadas "normas de produção", os 

países não adotaram uma mera cópia do sistema americano de produção 

industrial fordista, mas sim, este sistema foi transferido e seu princípio central foi 

adaptado ao contexto social, econômico e político existente. Portanto, os 

princípios da gerência científica adquirem formas nacionais diversas, 

ampliando assim as desigualdades cada vez mais insustentáveis para a 

realidade vigente.   

A fim de amenizar as imperfeições do fordismo, Boyer (1994), 

baseado na obra de Joseph Schumpeter (1984), afirma que as crises do 

capitalismo são oriundas de períodos longos, respeitando a dinâmica da 

inovação enquanto elemento fundamental para sucessão dos processos. 

Desenvolvida por Schumpeter, a teoria dos ciclos longos do 

capitalismo envolve três grandes períodos: o primeiro, marcado pela difusão da 

máquina a vapor e nas inovações têxteis (século XVIII); o segundo, relacionado 

às mudanças ocorridas nas ferrovias e na engenharia mecânica, além das 

indústrias de ferro e aço e por fim, o terceiro, como decorrência da energia 

elétrica, do motor de combustão interna e da indústria química. Segundo Boyer 

(1994): 

[...] é corrente conceber-se cada fase de crescimento 

capitalista como resultado de um conjunto de inovações 

radicais que aliam o avanço da produtividade e o 

crescimento da procura (BOYER, 1994, p. 128). 

 

Ou seja, o autor considera a Revolução Industrial e dos Transportes, 

bem como a criação da energia elétrica como elementos que garantiam 

sucesso ao regime fordista. No entanto, na medida em que a rigidez dos 

processos no regime fordista impossibilita a criação de novos produtos, a difusão 

dos produtos já existentes se amplia e a concorrência cada vez mais se acirra 

por consequência o período de crise do regime fordista entra em cena.  
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Para Leborgne e Lipietz (1994), os motivos estão associados a um 

cenário econômico e político pós década de 1970 de ordem interna e outra 

externa. O primeiro ligado à própria crise do regime principalmente pelo lado 

da oferta na produção e a segunda, devido à internacionalização econômica, 

que compromete diretamente a gestão nacional pelo viés da procura.  

Já para Palloix (1982) e Braverman (1987), as causas para o fim do 

fordismo podem ser divididas em endógena e exógena. A primeira 

corresponderia à crise do petróleo em 1973 que atingiu as principais matrizes 

energéticas enquanto a segunda corresponderia ao esgotamento do padrão 

de gestão das empresas e de organização do processo de trabalho. 

A crise do petróleo aconteceu em 1973, provocada pelo embargo 

dos países membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo 

(OPEP) e Golfo Pérsico de distribuição de petróleo para os Estados Unidos e 

países da Europa. Esta situação agrava as fontes energéticas fundamentais 

para ampliação do fordismo.  

Há, também, autores que trabalham com a perspectiva da crise 

como esgotamento de um dado paradigma tecnológico e a circunscrevem ao 

âmbito estrito das relações de produção. A crise do fordismo também é 

entendida nos termos da crise de governabilidade contida na problemática 

nacional (BRAGA, 1995, p. 97). Ou seja, a instabilidade política internacional 

afeta diretamente as diretrizes nacionais inviabilizando um plano de médio, a 

longo prazo, para enfrentar as intemperes do fordismo.   

Harvey (1989) enriquece o debate e entende a crise do fordismo 

como uma incapacidade por parte do keynesianismo em solucionar as 

contradições do capitalismo, dando um destaque para a rigidez dos processos. 

Sobre isso afirma:  

 

Havia problemas com a rigidez dos investimentos de 

capital fixo de larga escala e de longo prazo em sistemas 

de produção em massa que impediam muita flexibilidade 

de planejamento e presumiam crescimento estável em 

mercados comuns invariantes. Havia problemas de rigidez 

nos mercados, na alocação e nos contratos de trabalho 

(HARVEY, 1989, p. 135). 

 

Do ponto de vista econômico esta rigidez acarretou no aumento da 

inflação devido ao aumento dos preços nos produtos industrializados e na 
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emissão desenfreada de moeda norte-americana na economia a fim de conter 

a crise e garantir o compromisso fordista. 

Em suma, a crise do fordismo se deu por alguns motivos já explicitados 

sendo necessário que o próprio capital se reconstrua em outra forma a fim de 

superar as suas próprias contradições no processo de reprodução.  

A entrada de competidores japoneses no mercado automobilístico, 

o fordismo e a produção em massa entram em crise e começam 

gradativamente, sendo substituídos pela produção enxuta, modelos de 

produção baseados no toyotismo. 

A saída para construção de um novo modelo de reprodução 

capitalista baseado no movimento econômico internacional, as constantes 

transformações técnicas e cientificas no setor produtivo, assim como a coesão 

social e medidas de reestruturação fazem com que a acumulação flexível entre 

em cena, é sobre isso que falaremos no próximo item.  

 

1.2 Acumulação flexível 

 

Após a recessão econômica de 1973, a partir da crise do petróleo 

houve um aumento da inflação e estagnação dos preços dos produtos 

industrializados, o mundo capitalista viveu nas décadas de 1970 e 1980 um 

período agitado quanto às reestruturações econômicas e produtivas com 

rebatimentos na sociedade como um todo.  

Neste primeiro capítulo, pretendemos trabalhar com o termo 

acumulação flexível, num sentido mais amplo de análise do que sua definição 

“stricto sensu” procurando ressaltar não somente as transformações no processo 

de produção, mas também das esferas do consumo, do trabalho, do espaço 

geográfico, do Estado e da ideologia.  

Entendemos que o termo produção flexível seguido por alguns 

autores6 se apresenta como insuficiente, ainda mesmo que adotando a ideia 

de que o processo de acumulação está vinculado na produção, visto que as 

transformações não atingem somente o setor empresarial numa micro escala 

de análise, mas também outros setores da economia e sociedade global.  Ou 

                                                 
6 Ver melhor: Ohno, Taiichi, O Sistema Toyota de Produção: além da produção em larga 

escala, Bookman, Porto Alegre, 1997. 
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seja, os limites de atuação da acumulação não se restringem ao sistema 

produtivo, e sim, a um modo de vida eminentemente novo.  

A acumulação flexível se apresenta como uma estratégia de 

produção e reprodução ampliada do capital frente à crise do capitalismo no 

início da década de 1970. Entretanto, devemos ter em mente que a velocidade 

das transformações no setor produtivo, bem como as inovações no produto e 

no processo ocorrido desde então variam de acordo com o recorte espacial.  

Em seus estudos sobre economia e sociedade, Harvey (1989, p.14) 

entende a acumulação flexível tendo por base as principais características: a) 

Surgimento de setores de produção inteiramente novos; b) Novas maneiras de 

fornecimento de serviços financeiros (empréstimos consignados, mercado de 

ações etc.); c) Novos mercados (difusão das multinacionais em escala global) 

e d) Taxas altamente intensificadas de inovação comercial, tecnológica e 

organizacional (evolução das instituições financeiras). 

Através destas características apontadas, o autor descreve algumas 

materializações para a economia e o espaço geográfico, são elas: a) Criação 

de empregos no chamado “setor de serviços” (telemarketing, consultores na 

área de tecnologia da informação etc.); b) Criação de conjuntos industriais 

inteiramente novos em regiões até então pouco desenvolvidas – como Flandres, 

Terceira Itália e o Vale do Silício; c) Um novo movimento de compressão do 

“espaço-tempo” no mundo capitalista (desenvolvimento dos meios de 

transporte e da logística); d) aumento do controle do trabalho por parte dos 

empregadores (novos sistemas de segurança por satélite) e finalmente, e) 

enfraquecimento do poder dos sindicados e da grande quantidade de mão-

de-obra excedente (desempregados ou subempregados).  

Emerge nesse período a chamada geografia da acumulação flexível 

defendida pela Escola Regulacionista (Aglietta, 1974; Scott&Storper, 1988 e 

Lipietz,1988) segundo a qual vão emergir novos espaços industriais em meio a 

concentração espacial promovida pelas economias de aglomeração. Em 

termos da dinâmica espacial, Scott&Storper (1988) afirmam:  

 

Diferentes conjuntos dominantes de forças produtivas e 

relações de produção emergem em diferentes momentos 

da história do desenvolvimento capitalista. Na medida em 

que esses conjuntos vão aparecendo, eles se associam 

frequentemente a modificações macrogeográficas na 
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localização da estrutura produtiva (SCOTT&STORPER, 1988 

p.225). 

 

Os pólos tecnológicos, enquanto estruturas produtivas vão 

aparecendo ao passo que as forças produtivas e as relações de produção 

encontram na história momento adequado para sua efetivação, ou seja, a 

concentração espacial se dá pela conjunção de tais forças e relações. 

Se no fordismo a palavra rigidez predominou como essencial para 

constituição do regime de produção predominante nas primeiras décadas do 

século XX, agora emerge o termo flexibilidade. Ou seja, os consumidores já não 

se contentavam mais com a rigidez dos modelos padronizados dos modelos de 

carros Ford e General Motors, a diversidade se torna fundamental no processo 

e no produto.  

O termo flexibilidade assume um caráter amplo e ambíguo ao 

mesmo tempo, pelas maneiras como são trabalhadas pelos autores e, também, 

por sua abrangência não somente ligada às esferas da produção, mas também 

outras dimensões do cotidiano. 

Ela se apresenta na produção, com a criação de novas máquinas e 

equipamentos; na estrutura das empresas, através da ampliação do número de 

empresas de pequeno e médio porte; no capital onde os grupos empresariais 

se destacam; no trabalho onde se amplia a rede de subcontratadas; no 

consumo com ampliação das diferenças de renda e maior diferenciação dos 

produtos e, por fim, na própria estrutura do Estado que se torna cada vez mais 

liberal e refém das privatizações (BENKO, 1996). 

A ambiguidade da flexibilidade estaria associada, segundo Boyer 

(1986) apud Benko (1996), às próprias contradições do capitalismo que se aplica 

com maior efetividade ao sentido microeconômico, entretanto ainda nas 

esferas das nações se constitui como uma panacéia, pois as vantagens 

comparativas trazem para as nações as bases sólidas para sua consolidação 

econômica no cenário político internacional, mesmo que à custa de seu 

desenvolvimento endógeno.  

A partir dos autores citados acima, fica clara a crítica diante dos 

discursos universais acerca das homogeneidades com que a flexibilidade 

atinge o mundo após a crise do fordismo, mesmo nos países desenvolvidos com 
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alto grau de tecnologia aplicada e, obviamente, mais visível nos países 

emergentes e subdesenvolvidos.  

Também adotando uma postura mais ampla na análise da 

flexibilização, Pecqueur e Ternaux (2005) caracterizam este novo regime pela 

ampliação do comércio em nível mundial, proliferação das multinacionais, 

internacionalização dos processos produtivos, explosão dos mercados 

financeiros e profundas mudanças sociais e econômicas nas esferas da 

organização industrial e nas estratégias de localização das empresas. 

Boyer (1994) estabeleceu como alternativa ao fordismo em crise, a 

acumulação flexível. Segundo ele, as estratégias propostas pela flexibilização 

favorecem as pequenas e médias empresas numa tentativa de reorganizar as 

grandes empresas atendendo um modelo da quase integração vertical.  

Ainda segundo Boyer (1994), os pontos fortes da flexibilização 

implicam na geração de empregos nas pequenas e médias empresas com 

decréscimo nas grandes empresas, além da multiplicação das operações de 

parceria e alteração dos modelos de gestão.  

Os pontos fracos estão relacionados com a probabilidade reduzida 

de uma derrocada total de um modelo industrial, ou seja, completa substituição 

do fordismo e a confusão entre flexibilidade em curto prazo com progressão 

cumulativa da produtividade.  

As convergências prováveis entre as forças produtivas e o modo 

produtivo definem uma miríade de empresas extremamente especializadas e 

em interação através do mercado e da cooperação. No que tange os 

aspectos espaciais do modo de regulação supõe o equivalente de distritos 

industriais e a existência de infraestruturas coletivas, além de ampliação de 

fortes disparidades regionais, como aquelas que ocorrem com as indústrias de 

alta tecnologia em São Carlos em relação a sua região administrativa – Central.  

Leborgne & Lipietz (1994 p. 235) discutem a problemática da 

flexibilização na ideia de flexibilização defensiva e ofensiva bem como seus 

discursos e práticas nos mais variados segmentos da economia e sociedade. 

Sendo a defensiva entendida como: 

 

Utiliza a flexibilidade (do trabalho) nos seus aspectos 

negativos, ou impõe a superação dos pontos de rigidez, 

para defender mercados ameaçados. É uma visão em 

curto prazo de adaptação às exigências da concorrência 
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e às novas tecnologias. Visa formação ou a manutenção 

de um bloco de empresários/ proprietários (LEBORGNE & 

LIPIETZ, 1994 p. 236). 

 

E a ofensiva: 

 

Dá origem, pela negociação, à capacidade de 

desenvolver as novas tecnologias em função de 

perspectivas de novos mercados a criar. É uma visão a 

médio/longo prazo dos interesses coletivos de uma ampla 

fracção da comunidade territorial. Visa a formação ou a 

manutenção da hegemonia de um bloco de 

empresários/produtos (LEBORGNE & LIPIETZ, 1994 p. 236). 

 

Nas práticas de relações entre capital e trabalho o primeiro grupo é 

formada pela Grã-Bretanha, França e Estados Unidos, onde a diferença de 

salários entre os ramos da indústria agrava ainda mais os beneficiados dos 

excluídos pela flexibilidade defensiva, além de formas pobres de 

subcontratação e ampliação de atividades terciárias nas metrópoles.  

Por outro lado, o segundo grupo formado por países da 

Escandinávia, Alemanha, Japão e Irlanda do Norte praticaram prioritariamente 

a flexibilidade ofensiva, onde os compromissos assumidos nos locais de trabalho 

se firmaram e consequentemente, novas formas de organização em forma de 

parcerias surgiram entre sindicatos, empresas e administração pública.  

Há um limite quanto à abrangência e eficácia da flexibilização 

ofensiva devido a diferentes formas de organização produtiva e social dentro 

dos próprios países, além de níveis de vida quando comparamos os países 

praticantes desta modalidade, o que faz com que o modelo seja diferente para 

cada realidade. 

Mudando a escala de análise, é importante destacar o regime de 

trabalho nas práticas flexíveis no interior das empresas, visto que as políticas em 

escala nacional refletem diretamente nas jornadas de trabalho com a difusão 

da tecnologia no setor produtivo. 

A figura 1 mostra um exemplo de como funciona a estrutura de uma 

típica empresa flexível. Nela observamos que há um núcleo central composto 

por trabalhadores essenciais para o sucesso dos negócios, com relativa 

segurança e perspectivas de ascensão e promoções. No entanto, é crescente 

o número de empresas que subcontratam empregados deste setor (gerentes 
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ligados à área administrativa, comercial e de marketing) devido aos altos 

salários, mantendo um pequeno grupo. 

Em seguida, vemos dois grupos periféricos que se apoiam no núcleo 

central da empresa. O primeiro é formado por trabalhadores de tempo integral 

da área administrativa e financeira com habilidades facilmente encontradas no 

mercado, o que faz com que este grupo apresente alta taxa de rotatividade. 

O segundo inclui um grande número de trabalhadores em regime parcial, com 

altíssimas taxas de rotatividade e geralmente, são subcontratados por tempo 

determinado e treinado com subsídios públicos.  

 

Figura 1: A empresa flexível 

 

 

Fonte: Atkins (1988) apud Benko (2002, p.121) 

 

 

A partir desta estrutura é possível concluir que há uma tendência 

atual das empresas em reduzir os postos de trabalho no núcleo central, ampliar 

os grupos periféricos e principalmente, reduzir os vínculos afetivo-econômicos 

entre o trabalhador e a empresa, ampliando assim o caráter volátil destas 

atividades. 

Sobre o vínculo entre trabalhador e empresa, Cappelli (apud 

PASTORE, 1999, p. 1), afirma que:  

No modelo do emprego fixo, o trabalho era visto como 

uma espécie de casamento entre o trabalhador e a 

empresa. No modelo emergente, o trabalho se baseia em 

uma sucessão de divórcios e recasamentos. Reduz-se a 

responsabilidade da empresa para manter o emprego e 
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aumenta a dos trabalhadores para avançar na sua 

trajetória profissional (CAPPELLI apud PASTORE, 1999, p.1). 

 

Com o fim do “casamento” entre trabalhador e empresa, as 

consequências foram avassaladoras para a relação entre capital e trabalho 

nas empresas visto que a rigidez e segurança encontrada no fordismo esbarram 

no aparecimento de empresas mais flexíveis quanto à contratação do trabalho.  

A tecnologia funciona como mola propulsora para o 

reposicionamento desta relação, como bem frisa Marx (apud CARLEIAL, 1994, 

p.64), “o trabalhador como vendedor ‘livre’ de sua força de trabalho sucumbe 

sem qualquer resistência a certo nível de desenvolvimento da produção 

capitalista”. O avanço tecnológico contribui diretamente para a diminuição 

dos empregos fixos e requalificação dos trabalhadores para ocupar os novos 

postos de trabalho. 

O discurso da acumulação flexível e suas implicações nas relações 

entre capital x trabalho geram controvérsias e críticas que não recaem somente 

ao pressuposto da flexibilização nas mais variadas esferas, mas também aos 

teóricos da Escola Regulacionista que se debruçam na questão. Dentre as 

principais contribuições cabe destaque para os trabalhos de Martin Boddy 

(1986; 1990), ao apresentar de maneira breve a transição do fordismo, se lança 

à compreensão numa perspectiva contrária aos postulados da escola da 

regulação.  

Para o autor, o sistema fordista não foi dominante dos anos 20 até o 

fim da 2ª Guerra Mundial, pois “[...] foram apresentadas poucas evidências que 

apoiam o argumento de que a produção em série fordista fosse dominante, 

seja em termos de emprego ou de volume de produção” (BODDY, 1990 p. 48). 

Adotando o mesmo princípio, ao interpretar a produção e a acumulação 

flexível faz uma ressalva quanto à tentativa frustrada por parte dos 

regulacionistas em elaborar leis gerais para explicar a dominância deste 

modelo. 

Questiona a falta de trabalhos de campo mais apurados para se 

comprovar a teoria geral da acumulação flexível, sendo estes restritos apenas 

à indústria manufatureira camuflando outros setores econômicos em franca 

expansão na composição de renda destes espaços, como o setor de comércio 

e serviços.  
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Conclui afirmando na necessidade de se ampliar os estudos 

referentes à escala regional em detrimento dos localismos apresentados por 

experiências como aquelas ocorridas na Terceira Itália e Vale do Silício.  Além 

disso, relativiza o papel das pequenas e médias empresas, assim como o papel 

das empresas internacionalizadas, sendo que o papel do Estado e de grandes 

empresas de capital nacional é cada vez mais presente no território.  

Em suma, a era da acumulação flexível se apresenta como uma 

forma de suplantação da crise capitalista evidenciada a partir de 1973, 

representada principalmente pela crise do petróleo. A partir dela, o mercado 

gradativamente passou a não mais comportar a produção massiva do modelo 

fordista, gerando desequilíbrio entre produção e consumo, tornando-se instável. 

A flexibilização na produção, com enfoque para a força de trabalho, explica a 

necessidade de desregulamentação da legislação e ampliação deste abismo 

entre produção e consumo.  

  

1.2.1 Ascensão do Toyotismo 

Quando nos deparamos com a transição do fordismo para a 

acumulação flexível, percebemos que os avanços e retrocessos na economia 

mundial fazem com que ocorram novas adaptações dos setores produtivos a 

fim de melhor lidar com a instabilidade do capitalismo.  

Isto ocorreu no território japonês com o toyotismo. Para Alves (2003, 

p.63) o toyotismo se constituiu como “um momento predominante de um novo 

complexo de reestruturação produtiva sob o regime de acumulação flexível”. 

Com o insucesso do fordismo nos moldes norte-americanos pelos motivos 

apresentados anteriormente, o Japão na década de 1950, através de seu 

ministério do Comércio Internacional e da Indústria declara apoio total e 

irrestrito ao setor automobilístico nacional, creditando assim seu potencial como 

indústria motriz.   

Para isso, o governo estabeleceu objetivos para o setor a fim de 

conter a expansão norte-americana no país. Dentre eles, delimitou barreiras 

alfandegárias, concedeu subsídios, encorajou a concentração de empresas, 

investiu nas indústrias subcontratadas, desenvolveu infraestrutura e por fim, 

investiu no setor de pesquisa e desenvolvimento.  
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Este novo sistema produtivo próprio do Japão descreve os preceitos 

embutidos pelo até então jovem engenheiro Eiji Toyota que fez uma visita de 

três meses a sede da Ford em Detroit e em conjunto com seu especialista em 

produção, Taiichi Ohno, vice-presidente da Toyota descreve este novo modelo 

como: 

Quanto à forma produtiva, tiraremos partido da experiência norte-

americana de produção em série. Mas não o copiaremos. Vamos lançar mão 

de nosso potencial de pesquisa e criatividade para conceber um método 

produtivo adaptado à situação de nosso país. (OHNO, 1989 apud GOUNET, 

1999, p. 25). 

Ainda segundo Gounet (1999, p.26 e 27), este modelo está baseado 

em seis princípios. São eles: 

1) A produção de automóveis dependeria da demanda do mercado 

interno e o crescimento mediado pelo fluxo; 

2) Decomposição das atividades internas da fábrica afim de conter 

o desperdício; 

3) Flexibilização da produção e das relações de trabalho na tentativa 

de conter as oscilações do mercado; 

4) Kanban: Diminuição dos estoques produtivos através da 

manutenção do equilíbrio entre as fases, ou seja, uma linha de montagem sem 

carga excessiva.  

5) Redução do tempo de adaptação de uma máquina para criar 

cada vez mais automóveis diversificados num menor espaço de tempo; 

6) Ampliação das relações de subcontratação para evitar a 

integração vertical. 

As técnicas japonesas fundamentam-se na polivalência, 

identificação e comprometimento do trabalhador para com a empresa, que 

em troca lhe dá maior autonomia na planta fabril e benefícios financeiros que 

lhe davam estabilidade.  Estabilidade esta que só é garantida a partir da 

qualificação do trabalhador. 

É uma via de mão dupla contraditória e problemática para a relação 

trabalho x capital, visto que:  

 

(...) tem-se a ideia de revalorização do trabalho, um 

“humanware” (Fleury, 1988); de outro, o trabalho vivo 
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aparece como residual ante a crescente incorporação de 

processos, habilidades e qualificações pela máquina 

(Coriat, 1988). (BASTOS & SOBRINHO, 1991). 

 

Este modelo colocou o Japão nas décadas posteriores como um dos 

grandes expoentes do capitalismo mundial através do sucesso de sua indústria 

manufatureira na concorrência mundial. Por consequência, as técnicas de 

gestão foram importadas para o ocidente, principalmente Europa e EUA a fim 

de solucionar a crise capitalista dos anos 1970 que assolava até então os países 

industriais mais desenvolvidos.  

Os níveis produtivos alcançados pelos japoneses na década de 1980 

colocam em pauta o sucesso da indústria automobilística na figura das grandes 

montadoras frentes as tradicionais empresas do ramo norte-americanas (Tabela 

2). 

 

Tabela 2 – Relação veículos produzidos x trabalhadores nas montadoras 

americanas e japonesas - 1982-83 

MONTADORAS (Veículos por ano/mil) 

1982 1983 

General Motors  10,0 11,7 

Ford 12,5 14,3 

Chrysler 14,2 16,4 

Toyota 61,0 58,0 

Nissan 48,0 44,0 

Honda 44,0 43,0 

Fonte: TAUILE, José R. (1989). Novos padrões tecnológicos, competitividade industrial e 

bem-estar social: perspectivas brasileiras. Revista de Economia Política, São Paulo, 9 (3): 

43-66, jul./set. 

Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

É notório que as técnicas de produção japonesas se destacam pela 

redução dos custos na cadeia e pelo aumento da eficiência e produtividade 

através da racionalização do trabalho, visto que as montadoras norte-
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americanas (General Motors, Ford e Chrysler) apresentam no ano de 1982/83 

em média 13,2 veículos por trabalhador, enquanto que nas montadoras 

japonesas (Toyota, Nissan e Honda) no mesmo período analisado em média é 

produzido por trabalhador 49,7 mil veículos.  

Fazendo um paralelo com o fordismo, o toyotismo também se baseia 

na racionalização do trabalho com a instituição de políticas coercitivas dentro 

das unidades fabris com o intuito de sua efetivação enquanto modelo 

hegemônico, o mesmo alcançado em um patamar mais amplo com o 

fordismo, no entanto o modo pelo qual seus objetivos são alcançados é 

elaborado de maneira distinta. 

As comparações fazem com que alguns autores, como Aglietta e 

Palloix baseados nesta premissa afirmem que o toyotismo pode ser definido 

como um “neofordismo”. Mas Alves (2003, p. 64) nos adverte:  

 

Entretanto, no campo da gestão da força de trabalho, o 

toyotismo realiza um salto qualitativo na captura da 

subjetividade do trabalho pelo capital, se distinguindo do 

taylorismo e fordismo por promover uma via original de 

racionalização do trabalho; desenvolvendo, sob novas 

condições sócio históricas (e tecnológicas), as 

determinações presentes nas formas tayloristas e fordistas, 

principalmente no que diz respeito à racionalidade 

tecnológica (ALVES, 2003, p. 64). 

 

Baseado na dialética do processo que envolve a acumulação flexiva 

já salientada por Harvey (1989), o toyotismo enquanto “movimento 

predominante” desta lógica também agrega em maior ou menor nível as 

formas mais novas e arcaicas da racionalização do trabalho. 

Ao trabalhar com metáforas sobre os modelos de produção fordista, 

toyotista e volvista7, Wood Jr. (2002) faz um breve ensaio sobre a concepção e 

evolução dos mesmos. Baseado nas escolas da sociologia europeia encara, de 

maneira superficial, o toyotismo como um organismo vivo que se adapta ao 

meio para sua própria sobrevivência. Ou seja, naturaliza um elemento 

historicamente dinâmico.  

                                                 
7 O volvismo trata-se de uma concepção de montagem de automóveis iniciada pela 

Volvo na Suécia a partir da década de 1970, com base em uma linha sócio técnica que 

leva em conta fatores humanos na produção, havendo uma preocupação deliberada 

com a satisfação dos trabalhadores baseada na acumulação flexível. (GRAÇA, 2002).  
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Assim como Harvey, o autor afirma que o toyotismo não se 

reconhece quando aplicado fora de suas fronteiras; ao contrário, pois os 

“transplantes” geográficos parecem levar a caminhos diferentes, ainda que 

mantenham alguns princípios originais intactos, ou seja, as condicionantes 

históricas e econômicas instituídas no Japão são únicas e adotar o toyotismo 

em outras realidades é no mínimo questionável.   

No mesmo caminho, Boddy (1990) é enfático ao criticar o caráter 

hegemônico da acumulação flexível sob os moldes do toyotismo, 

principalmente nos setores automobilísticos e eletromecânicos. Segundo ele:  

 

O traço dominante dos setores automobilístico e 

eletromecânico japoneses pode ser caracterizado melhor 

como “produção em série flexível” – seu sucesso na 

concorrência de preços se baseia no alto volume da 

produção e na conquista de mercados de massa, onde as 

vendas nos mercados externos são um componente-

chave (BODDY, 1990, p. 51).     

 

Em suma, os trabalhos recentes que tratam da acumulação flexível e 

suas adaptações locais (toyotismo, volvismo etc.) procuram estabelecer a 

relação entre a produção e o espaço, majoritariamente sob a escola 

regulacionista tendo um número considerável de observações importantes.  

A administração da força de trabalho pelo método japonês 

ultrapassou a fronteira oriental e se pulverizou pelo ocidente. O toyotismo 

conseguiu viabilizar operacionalmente a adesão dos trabalhadores ao 

processo produtivo na medida em que criou um operário proativo e capaz de 

tomar decisões para a melhoria do processo.  

Comparado à rigidez da organização do trabalho fordista, o 

toyotismo pode parecer um modelo de produção e gerenciamento da força 

de trabalho melhor, e de fato o é. Mas não para os trabalhadores, e sim para o 

capital, pois além das técnicas já experimentadas e desenvolvidas pelos 

modelos de Ford e Taylor, o sistema Toyota de produção aprimorou a 

intensificação do trabalho e ampliou as dimensões da exploração da força de 

trabalho quando sistematizou as técnicas de apropriação da subjetividade.  

É notório que na tentativa de estabelecer teorias hegemônicas 

faltem dados agregados para a justaposição da teoria geral com as 
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especificidades empíricas, no entanto, estudos de caso8 estão sendo feitos para 

compreender a diversidade de processos que ocorrem em diferentes 

localidades e regiões, como por exemplo, no Vale do Silício e a Terceira Itália. 

Neste sentido, iremos avançar em nossos estudos para elucidar as 

particularidades que envolvem a relação entre produção e espaço e o 

processo de reestruturação produtiva num primeiro momento no Brasil e, 

posteriormente, em nosso estudo de caso, o município de São Carlos.  

 

1.3 Reestruturação produtiva e redefinição organizacional da Indústria Brasileira 

 

Para melhor compreensão da participação do processo de 

reestruturação produtiva na atividade industrial brasileira e, principalmente, seu 

papel decisório na instalação das indústrias de alta tecnologia, assim como as 

alterações nas relações de trabalho, fazem-se necessários alguns 

apontamentos sobre definição, difusão e conformação nos territórios.  

A reestruturação produtiva se apresenta como um tema amplo e 

com inúmeras facetas no que diz respeito à sua dinâmica econômica, política, 

social e territorial. A necessidade de uma análise integradora emerge ao passo 

que os impactos no espaço geográfico se tornam cada vez mais evidentes e 

notórios para o cotidiano dos homens. 

Seus arrebatamentos se refletem nas novas configurações do 

território e direcionam a administração pública a tomar novas decisões 

políticas. Devido ao seu caráter generalizante, esta nova maneira de decisão 

no circuito produtivo apresenta alguns pontos em comum quanto a sua origem 

independente da realidade em estudo. 

A generalização se deve ao fato de que a reestruturação produtiva 

é encarada como uma realidade plenamente vigente e como adverte Tumolo 

(2001), sua conformação no Brasil ainda é insatisfatoriamente conhecida e 

aprofundada.  

                                                 
8 Ver melhor em: FILHO, P. Terceirização da produção: Estudo de caso da Mitsubishi 

Motors Company em Catalão/GO. In: IX Jornada do Trabalho Dinâmica Territorial do 

Trabalho no Século XXI: em busca dos sujeitos que podem emancipar a sociedade para 

além do capital. 2008, UFG/Catalão/GO. p.1-10. 
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Dentre alguns pontos em comum, ressalta-se a ampliação do papel 

da tecnologia no processo produtivo e a diversidade produtiva desenvolvida 

por determinada localidade. 

Conforme sua implantação e difusão pelo espaço geográfico, os 

impactos diretos e indiretos emergem num território multifacetado e com 

inúmeras contradições, assim fragmentando e diferenciando o espaço urbano 

ao nível de escala nacional, regional e local.  

Por exemplo, ainda segundo Tumolo (2001), a reestruturação 

produtiva afetou diretamente o Brasil através de indícios claros de agravamento 

da degradação do trabalho no final do século XX, como resultado necessário 

do processo de intensificação da exploração sobre a força de trabalho, que se 

configura como característica determinante do novo padrão de acumulação 

de capital.  

Ou seja, apesar de seu caráter homogeneizador e sua abrangência 

conforme o desenvolvimento do modo de produção capitalista, as 

consequências para os países e regiões se dão de maneira diferenciada 

conforme o tempo e a intensidade dos processos. 

Devemos avançar na compreensão da reestruturação produtiva 

como parte inerente da consolidação do processo de industrialização frente à 

expansão da urbanização como fenômeno em constante expansão. Ou seja, 

não há como demonstrar as mudanças, seja nas esferas econômica, 

organizacional e produtiva, sem nos afastar deste princípio básico.  

Deste modo, ao interpretar a transição do fordismo para a 

acumulação flexível devemos pensar, de maneira heterogênea, num espaço 

urbano cada vez mais denso, complexo e fragmentado. O final do século XX foi 

pautado por esta premissa e o século XXI vem sendo construído e marcado pela 

fluidez dos territórios e pela chamada Era da Informação. 

A reestruturação produtiva é baseada na desintegração vertical das 

empresas flexíveis de forma que os fluxos se tornam ainda mais importantes para 

o sucesso do regime.  

Diversos pensadores, desde o início do século XX, debruçaram-se 

sobre a interpretação de um mundo marcado pela formação de redes e fluxos 

associada ao desenvolvimento urbano. Cabe destaque para o sociólogo 

espanhol Manuel Castells e a obra “Sociedade em Rede”, onde mapeia um 
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novo cenário mundial mediado pelas novas tecnologias de informação e 

comunicação - TICs - e como estas interferem nas estruturas sociais. 

As mudanças geográficas dos espaços de produção coincidem com 

novas formas de mutações maiores da organização da produção, que são, por 

sua vez, provocadas pelas exigências no novo regime de acumulação. Para 

Benko (1996), 

[...] A maior flexibilidade favorece a desintegração vertical 

das relações de proximidade entre dirigente e 

subcontratante, a troca contínua de informações e, 

portanto a proximidade espacial, que permite a interação 

e a regulação final do processo de produção global 

(BENKO, 1996, p. 29). 

 

As sinergias dos espaços de produção se apropriam de mudanças 

ocorridas na organização da produção capitalista, vemos isso na transição 

traumática e não consolidada entre o fordismo e a acumulação flexível em 

escala global.  

Ao trabalhar com a transição em escala global, compreendendo sua 

heterogeneidade, a tecnologia ganha importância não somente por introduzir 

novos métodos de produção nas unidades fabris tradicionais, mas por funcionar 

como uma força motriz para novas tecnologias oriundas destes processos 

produtivos.  

Durante o contexto de Guerra Fria, marcado pelo final da 2ª Guerra 

Mundial até 1989, com a queda do Muro de Berlim, vemos o mundo sendo 

dividido por duas potências: URSS e EUA.  

A Guerra Fria não deixava de ter sua participação de influência em 

tais desdobramentos, à medida que incitava as cúpulas econômicas e políticas 

dos principais países capitalistas a adotarem procedimentos dirigistas 

(investimento em indústrias de base e fortalecimento do mercado consumidor) 

do crescimento econômico e táticas de concessão nas relações do Estado e 

das empresas com os trabalhadores. Estas tinham por objetivo ganhar força 

social na competição com a União Soviética e demais países do campo 

socialista. Mas também estes tiveram taxas elevadas de crescimento 

econômico no período mencionado. Foi uma idade de ouro para o capitalismo, 

conforme tem sido afirmado, também foi uma época brilhante para a 

experiência socialista deste século (Gorender, 1992). 
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O mundo bipolar foi caracterizado pela corrida armamentista e 

espacial, onde as duas grandes potências procuravam criar zonas de influência 

para ampliação de seu regime, de um lado capitalista e de outro, socialista. 

Para a sociedade da época, as décadas de 1960 e 1970 representaram o 

avanço da tecnologia em esferas outrora inimagináveis, vide a chegada do 

homem na lua e a criação de novos armamentos.  

Para Castells (2000), este período da história mundial ficou conhecido 

como Revolução Tecnológica ou Revolução da Tecnologia da informação. 

Nesse novo contexto, é fácil perceber o papel das esferas produtivas, no caso 

a Reestruturação Produtiva como força fundamental para impulsionar a 

criação de novas tecnologias.  

Ora, é de fundamental importância compreender estes processos 

acompanhados pela evolução da própria sociedade, a qual se torna mais 

informatizada e se não totalmente, prioritariamente integrada às novas redes 

intermediadas pelas novas criações do homem. 

Ao trabalhar com as características da acumulação flexível, 

mencionamos o fato de que a tecnologia também redimensiona a relação 

capital x trabalho, visto que os novos empregos gerados através da 

Reestruturação Produtiva indicam com que o trabalhador se torne 

multifuncional e acompanhe as atuais tendências.  

Apresenta-se como um processo traumático e gradativo por conta 

do trabalhador se tornar um elemento altamente dispensável em sua unidade 

produtiva. Ao se deparar com esta realidade, vê duas saídas: procurar 

qualificação para se adequar nas esferas flexíveis emergentes a partir da 

Revolução Tecnológica ou vender sua força de trabalho em empresas nas quais 

sua qualificação é desnecessária ou pouco exigida e, portanto, baseadas no 

fordismo.  

Isso significa uma profunda redução nas possibilidades de 

implementação de propostas alternativas para a classe trabalhadora e para 

aqueles que com ela se identificam. Verifica-se a redefinição das condições 

organizacionais das atividades industriais em escala local, regional e global.  

Esta redefinição se dá a partir da combinação de forças produtivas 

endógenas diante da regulamentação do Estado a fim de ir na contramão da 

ordem vigente.  
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Após um breve panorama acerca da reestruturação produtiva no 

contexto mundial, voltaremos nossas atenções agora para sua aplicação na 

indústria brasileira a fim de compreender a lógica do surgimento dos pólos 

tecnológicos e da indústria de alta tecnologia.  

Ao lado do processo de urbanização e industrialização por 

substituição de importações, a Divisão Internacional do Trabalho consolidada 

após a década de 1970, contribuiu para a reestruturação produtiva nos países 

em desenvolvimento, incluindo o Brasil. 

No entanto, esta transição no caso brasileiro apresenta 

condicionantes complexas e singulares que vão além da Divisão Internacional 

do Trabalho, como por exemplo, a crise do modelo de substituição de 

importações. É um movimento que se consolida somente na década de 1990 

e, mesmo após quarenta anos de sua implantação em território nacional, não 

se apresenta como algo hegemônico e acabado, pelo contrário, onde cada 

vez mais se ressaltam as rugosidades9 do passado que perduram num espaço 

cada vez mais dinâmico e fragmentado.  

As mudanças de fato na estrutura produtiva no setor industrial são 

recentes, no que tange a flexibilização da produção nas empresas, bem como 

as relações de subcontratação e terceirização das atividades.  

Encaremos agora o processo de industrialização como algo 

dinâmico que envolve a mobilidade dos setores produtivos como marco 

referencial a partir dos interesses de grupos empresariais. A industrialização 

brasileira se deu pelos moldes fordistas, onde as atividades produtivas foram 

concentradas em regiões específicas de acordo com interesses de ordem 

pública e privada (SUZIGAN, 1989; NEGRI, 1994). 

Na Era Vargas (1930-1945 e 1950-54) houve um movimento duplo no 

que diz respeito ao processo de industrialização, ao passo que numa tentativa 

de fomentar políticas de integração nacional, cria condições e fornece 

subsídios para o fortalecimento do Sudeste e ao mesmo tempo, cria 

infraestrutura para as outras regiões do país. 

                                                 
9Conceito desenvolvido por Santos (1996) que está associado aos “restos de uma 

divisão internacional, manifestada localmente por combinações particulares do 

capital, das técnicas e do trabalho utilizados”.  
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Em seu governo, foram instaladas usinas siderúrgicas, fábricas de 

aviões, usina hidrelétrica de Paulo Afonso, a Companhia Vale do Rio Doce, e a 

expansão de rodovias e ferrovias. Além disso, foi criada a Companhia 

Siderúrgica Nacional, a CSN, financiada pelo Export-Import Bank, dos EUA, e 

com investimentos do governo brasileiro. Além da instalação da usina de Volta 

Redonda, localizada no estado do Rio de Janeiro, situada entre os pólos 

produtores de carvão e minerais de Minas Gerais e Santa Catarina, próxima ao 

eixo Rio-São Paulo. 

Para Negri (1996), as consequências deste projeto são percebidas ao 

longo da década de 1960, em que as desigualdades regionais se ampliam e, o 

fornecimento de infraestruturas não é suficiente para garantir o 

desenvolvimento, ou melhor, minimizar as contradições regionais evidentes no 

período.  

Ainda segundo Negri (1996), a solução foi dada pelo até então 

presidente da época Juscelino Kubitschek que de maneira mais direcionada 

inicia o processo de desconcentração industrial, com a criação das 

Superintendências de Desenvolvimento Regionais (Sudene, em 1959 durante 

seu governo e Sudam, Sudeco e Sudesul na segunda metade da década de 

1960 já durante o Governo Militar). 

A Reestruturação Produtiva nas décadas de 1960 e 1970 foi marcada 

pela hegemonia do Centro-Sul e integração das outras regiões ao núcleo 

principal. A industrialização por substituição de importações se consolida nos 

moldes fordistas e seus rebatimentos para a sociedade se mostram insuficientes 

para melhoria da qualidade de vida, assim como o que foi visto nas economias 

centrais, marcado pela crise do Bem Estar Social devido a homogeneização dos 

programas de investimentos governamentais ao encarar uma sociedade cada 

vez mais fragmentada e específica, no que diz respeito às necessidades 

econômicas e sociais. 

Em meados da década de 1970 é visível o fracasso do regime fordista 

para os trabalhadores e, ao mesmo tempo, o sucesso para os grandes 

empresários a partir da ampliação da concentração de renda, assim como a 

polarização do mercado de trabalho concentrado nas grandes cidades do 

país, apesar dos esforços no processo de desconcentração industrial por parte 

dos governos.  
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O cenário econômico e político dos anos oitenta é preocupante. 

Segundo Leite (1994), as adaptações/rupturas do regime fordista eram 

fundamentais por três grandes motivos. O primeiro associado ao processo 

recessivo que a economia brasileira apresenta; o segundo ligado a 

democratização política e, por fim, a própria crise do padrão industrial. Esta 

última, em grande parte debatida e questionada pelo movimento operário 

organizado através dos sindicatos cada vez mais insatisfeitos com a realidade 

nas unidades fabris.  

É neste contexto que as empresas vão começar paulatinamente a 

introduzir algumas técnicas japonesas de produção, como os Círculos de 

Controle de Qualidade (CCQ), bem como novos equipamentos de base 

microeletrônica [...] os quais foram sendo acompanhados por inovações de 

produto e processo. (LEITE, 1994, p. 565). 

Pautados no sucesso do toyotismo, as empresas brasileiras, a partir da 

década de 1980, vão introduzir novos métodos desde o chão da fábrica até o 

direcionamento de investimentos estrangeiros. A entrada dos círculos de 

controle de qualidade e de outros preceitos do toyotismo esbarra nas 

adaptações mal sucedidas ou simplesmente inviáveis para a realidade 

brasileira.  

Um bom exemplo diz respeito à autonomia dos trabalhadores nas 

células de produção. As gerências apresentavam resistência em delegar 

funções para o trabalhador nas células de produção, que muitas vezes 

encontrava dificuldade em assimilar as mudanças tecnológicas introduzidas 

pela empresa.  

É notório perceber as falhas da “simples cópia” do toyotismo ao 

passo que houve inúmeras resistências tanto por parte dos trabalhadores e 

sindicatos quanto por parte dos gestores em aceitar algumas ordens pré-

estabelecidas.  

A intensificação das importações direcionadas aos setores de 

pesquisa e desenvolvimento (P&D) se consolidou como foco principal das 

empresas reafirmadas por líderes internacionais, como a primeira-ministra 

britânica (1979-1990) Margareth Thatcher: “Vocês brasileiros não têm que 

inventar nada. Olhem os melhores exemplos e copiem” (Castro, 2001, p. 20). 
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Veremos nos próximos capítulos em nossa dissertação as consequências da 

aplicação deste discurso hegemônico entre o empresariado brasileiro. 

Segundo Castro (2001), no que tange a ordem econômica do país, 

do início dos anos 1980 ao lançamento e consolidação do Plano Real, em 1994, 

o Brasil passou por uma crise inflacionária acentuada (gráfico 2), principalmente 

pela constante variação de preços e solavancos da política econômica, como 

ressaltada anteriormente. A saída encontrada pelos governos de Collor, Itamar 

Franco e posteriormente, Fernando Henrique Cardoso foi uma abertura 

comercial marcada por um contexto de mercados cada vez mais competitivos, 

baseados na produção e qualidade.  

 

Gráfico 2: Inflação acumulada por ano de 1981 a 2011, em porcentagem (%)  

*Projeção 

Fonte: IBGE, 2011. 

Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

As respostas do sistema produtivo dadas ao novo quadro político 

podem ser distribuídas em três grandes planos:  

 

(...) prosseguimento da reestruturação, visando à adoção 

de métodos modernos de gestão e a busca de padrões e 

gabaritos contemporâneos de eficiência; 

modernização/diversificação das linhas de produtos, 

visando acompanhar a renovação em curso no mercado 

doméstico e, por fim, o deslocamento de fábricas para 

áreas com boa infraestrutura e fácil acesso a grandes 

mercados, com mão-de-obra ou matérias-primas baratas, 

e/ou massivos benefícios fiscais. (CASTRO, 2001, pág. 12).  
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Além disso, para Caiado; Ribeiro e Amorim (2004, p.64): 

 

O “padrão sistêmico de riqueza” passou a ser, desde os 

anos 1970, a financeirização, com a supremacia do 

capital financeiro provocando maiores desequilíbrios e 

instabilidades nos países em desenvolvimento, alvos fáceis 

de ataques especulativos. 

  

Os ataques especulativos atingem o país em níveis outrora 

inimagináveis. A abertura econômica, acentuada pelas constantes 

privatizações faz com que a inserção internacional e o crescimento orientado 

pelas grandes potências ampliem a dependência brasileira para com a 

economia internacional.  

Em meio a este contexto político e econômico norteado por 

incertezas políticas e ascensão da acumulação flexível enquanto modo de 

produção, os pólos tecnológicos emergem e, assim como o processo de 

industrialização, vão se concentrar no Centro-Sul. Vão em direção aos espaços 

onde a tecnologia e os setores industriais estão intimamente ligados, onde a 

mão-de-obra consegue melhor adaptação, e por fim, onde as condições 

endógenas se mostram favoráveis a sua difusão. 

Mas no que, de fato, constituem-se os pólos tecnológicos? Qual a 

relação entre as indústrias de alta tecnologia e as transformações 

socioterritoriais em cidades que se apoiam nesta realidade? Esta e outras 

perguntas serão respondidas no próximo capítulo.  

Por ora, podemos concluir que o processo de reestruturação 

produtiva e seus elementos históricos pautados no fordismo e acumulação 

flexível são fundamentais para se compreender o espaço geográfico atual, 

marcado por inúmeras contradições econômicas, políticas e sociais. 
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2 

_______________________ 

Industrialização do interior paulista e a consolidação 

das indústrias de alta tecnologia e pólos tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muitas das economias na utilização de mão-de-obra e maquinaria 

especializada não dependem do tamanho das fábricas individuais. 

Algumas dependem do mesmo gênero de fábricas na vizinhança; 

enquanto outras, especialmente relacionadas com o adiantamento da 

ciência e o progresso das artes, dependem principalmente do volume 

global de produção em todo o mundo civilizado. 
 

Alfred Marshall 
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s discussões a seguir neste trabalho dizem respeito a referências 

fundamentais para uma leitura territorial a partir da dinâmica 

industrial do Estado de São Paulo. Com enfoque maior para o 

processo de industrialização do interior paulista como parte fundamental para 

a conformação espacial das indústrias de alta tecnologia na Região 

Metropolitana e seu entorno num primeiro momento, e posteriormente no 

município de São Carlos.  

 

2.1. Desconcentração industrial no Estado de São Paulo e aspectos gerais da 

industrialização do interior paulista. 

 

Atualmente, o Estado de São Paulo se apresenta como o mais 

populoso e com maior desenvolvimento econômico do país. Com população 

estimada de 41.262.199 milhões de habitantes, segundo dados do IBGE no ano 

de 2010, concentra em seu território uma economia bem diversificada e, 

quando comparada às outras unidades federativas, apresenta maior 

integração territorial muito por conta das infraestruturas construídas ao longo do 

tempo.  

Antes de iniciarmos nossos estudos sobre o processo de 

industrialização do interior do estado de São Paulo, faz-se necessário fazer uma 

análise histórica de um conceito chave inerente à realidade atual, como a 

desconcentração industrial no Estado de São Paulo. 

Para melhor compreensão desse fenômeno, devemos focar nossas 

atenções diante das indústrias localizadas na Grande São Paulo e Região 

Metropolitana de São Paulo. 

Com a expansão do café em solo paulista, no início do Século XX, o 

Estado de São Paulo teve sua economia voltada para o cultivo de tal cultura, 

caracterizada por gerar grandes investimentos na agricultura e na agroindústria. 

A 
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Negri (1996) aponta que a subordinação da indústria ao café se deu 

de três formas: primeiro, o capital cafeeiro gerador de excedente; a segunda 

está na incipiente produção de bens de capital e intermediários que ainda 

necessitavam de importações financiadas através da exportação do café; em 

terceiro, vemos pela incipiência do mercado urbano, sendo a expansão 

cafeeira geradora direta ou indireta para os mercados da indústria limitando a 

atuação das mesmas e finalmente, a mão-de-obra formada a partir de 

imigrantes oriundos dos cafezais.   

Além disso, o processo de industrialização está intimamente ligado 

com a consolidação dos primeiros núcleos urbanos formados a partir da 

economia cafeeira exportadora que ao redor das estações ferroviárias, cada 

vez mais foi tecendo e ampliando a rede urbana paulista. 

A respeito disso, como observamos na tabela a seguir, São Carlos já 

aparecia no quadro das dez cidades mais populosas do Interior Paulista e 

Baixada Santista, sendo mais uma marca da ampliação e adensamento da 

rede urbana.  

Além disso, verifica-se que ao lado de Araraquara e Ribeirão Preto, 

São Carlos se apresentava como sendo uma das cidades mais distantes em 

relação à capital paulista, fator que consideramos importante para a 

reafirmação de posição de destaque ainda hoje para estas cidades de porte 

médio paulistas. Tal importância se deve ao fato de que, a distância reforça a 

autonomia dos núcleos urbanos diante da incipiente malha ferroviária, o que 

contribui para os estudos do processo de industrialização do interior paulista.  
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Tabela 3 – Municípios do Interior Paulista e Baixada Santista mais populosos – 

1920 

Município População (em 

mil habitantes) 

Distância em 

km de São 

Paulo 

Campinas 115 99 

Santos 102 72 

Piracicaba 78 180 

Ribeirão Preto  68 319 

Bragança Paulista 55 89 

São Carlos 54 244 

São João da Boa Vista 52 234 

Rio Claro 50 179 

Araraquara 48 282 

Taubaté 45 134 

     Fonte: IBGE – Censo Demográfico de 1920. IN: BARJAS, Negri. p.43 

     Organização: Alex Marighetti. 

 

Concomitantemente, nas primeiras décadas do século XX, as 

indústrias de base e de bens duráveis foram se desenvolvendo nesses primeiros 

núcleos, que, mais tarde, alguns deles se tornariam grandes centros regionais no 

Estado de São Paulo, como ocorreu em São Carlos. 

A região Sudeste foi se alterando a partir da década de 1950 devido 

ao intenso processo de urbanização, o que culminou com a mecanização do 

campo e concentração de terras ligadas a formação dos latifúndios 

expulsando os trabalhadores rurais do campo para as áreas urbanas. 

Consequentemente, o Estado de São Paulo, como principal 

expoente da Região Sudeste, consolidou-se nas décadas subsequentes em 

áreas próximas à Região Metropolitana e, paralelamente, as cidades do interior 

paulista se formavam enquanto aglomerações urbanas e intensificavam o 

processo de industrialização.  

Não podemos nos esquecer das políticas adotadas pelo governo 

federal com impacto direto no território paulista, ou seja, o processo de 
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desconcentração industrial encontra raízes históricas em políticas adotadas a 

partir da Ditadura Militar, colocada em prática no ano de 1964. 

A fim de conter uma forte recessão econômica oriunda de 

empréstimos internacionais contraídos nos anos anteriores, o governo militar 

incentivou à construção de indústrias de base sob sua tutela e adotou uma 

postura desenvolvimentista para o país, período da história conhecido como 

“milagre econômico”. Na tabela a seguir, observamos alguns indicadores 

econômicos que comprovam a postura desenvolvimentista durante o Governo 

Militar.  

O “milagre econômico” se inicia, de fato, em 1968 e, apenas cinco 

anos depois, é interrompido por conta da primeira grande crise do petróleo. 

Crise essa que, num contexto mais amplo de análise, contesta o sucesso 

adquirido pelo fordismo e pela intervenção estatal na economia, mas que no 

Brasil, num primeiro momento, somente afeta as importações de petróleo.  

 

Tabela 4 - Comportamento da Economia Brasileira, 1964 - 1973 

Indicadores Macroeconômicos Média 

1964-1967 

Média 

1968-1973 

Crescimento de PIB (% ao ano) 4,2 11,1 

Inflação (IGP,dez./dez, % ao ano) 45,5 19,1 

Formação bruta de capital fixo (% ao ano) 15,5 19,5 

Taxa de crescimento das exportações (% a.a, US$) 4,1 24,6 

Taxa de crescimento das importações (% a.a, US$) 2,7 27,5 

Balança Comercial (US$ milhões) 412 - 

Saldo em conta corrente (US$ milhões) 15 -1,198 

Dívida externa líquida/Exportações de bens 2,0 1,8 

Fonte: Dados do IBGE, elaborados por Jennifer Herman10. 

Organização: Alex Marighetti, 2013. 

 

Posteriormente, para resolver os problemas relacionados à 

disponibilidade do recurso natural, o governo federal criou, no ano de 1974, o 

                                                 
10 Ver Jennifer Hermann, "Reformas, Endividamento Externo e o 'Milagre' Econômico 

(1964-1973)" in Fabio Giambiagi, Jennifer Hermann et alii (orgs.), Economia Brasileira 

Contemporânea, op. cit., p. 69-92, cf. 79. 
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Programa Nacional do Álcool (Pró-Álcool) com o intuito de incentivar a 

produção no Brasil e consequentemente, no Estado de São Paulo.  

Para o interior paulista, representou um crescimento industrial 

significativo em dois aspectos:  

 

[...] o primeiro, porque a indústria brasileira produtora de 

equipamentos para o parque sucro-alcooleiro tinha 

condições de atender a toda demanda nacional sem 

precisar recorrer às importações e, mais do que isso, 

localiza-se no interior de São Paulo, mais precisamente, nas 

regiões açucareiras de Piracicaba e Ribeirão Preto; e o 

segundo porque a dinâmica agricultura paulista 

respondeu mais prontamente que os demais estados ao 

Programa Nacional do Álcool. (NEGRI, 1996, p. 187). 

 

Segundo Negri (1996), o processo de desconcentração industrial se 

deu na década de 1970 com intensificação na década de 1980 a partir da 

dispersão das indústrias para o interior paulista, com destaque para os 

municípios localizados ao longo dos eixos rodoviários (Anhanguera, 

Bandeirantes, Raposo Tavares e Washington Luiz). Procuramos dividir os motivos 

pelos quais aconteceu esse processo no que diz respeito às ordens: 

econômicas, políticas e sociais. 

Em relação à ordem econômica, o alto preço dos solos urbanos da 

capital paulista incentivado pelo aumento da demanda, provoca a 

valorização das áreas de maneira mais intensa, ampliando as contradições 

urbanas da metrópole com a criação de bolsões de pobreza, favelas e 

habitações de risco, bem como o “boom” da construção civil que no período 

atingiu níveis altíssimos seja na criação de grandes prédios (processo de 

verticalização) e condomínios fechados justificados pela insegurança urbana. 

Com relação à ordem política, observamos as dificuldades na 

administração pública que, com o intenso processo de “inchaço” da capital 

paulista, o poder público voltou-se na tentativa de garantir o mínimo necessário 

para seus habitantes, seja através da criação de infraestrutura (saneamento 

básico, escolas, hospitais dentre outros) até garantir a presença das empresas 

no município, mesmo com as grandes isenções de ICMS garantido pelas 

prefeituras das cidades do interior paulista.  

Em seguida, na ordem social, o que observamos mais claramente 

seria a deterioração das condições de vida paulistana, que como mencionado 
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acima é caracterizada pela formação dos grandes bolsões de pobreza, além 

da precarização da mão-de-obra devido aos altos custos de se viver numa 

grande metrópole, e de fatos mais imediatos do quotidiano paulistano como os 

grandes congestionamentos das principais vias que tanto afligem todos que 

dele necessitam. 

Diante do debate teórico acerca dos novos papéis urbano-industriais 

das cidades do interior paulista, Negri (1996) afirma que a interiorização da 

indústria paulista está ligada com a modernização e o desenvolvimento do 

modo de vida urbana no interior paulista. Em contra partida, diante da 

utilização do termo “interiorização”, Lencioni (2003) discorda de Negri (1996), 

pois segundo ela, a interiorização da indústria paulista não ocorre porque a 

indústria desde sua gênese esteve presente no interior. 

Para justificar a afirmação, Negri (1996) afirma que: 

Em 1907, o interior contava ainda com a presença de 

unidades fabris de couros e peles, metalurgia, produtos 

químicos e material de transportes, as quais, embora 

dispersas, apresentavam forte presença na região de 

Sorocaba (têxtil, em Sorocaba, Salto, Itu e Tatuí), 

aparecendo num segundo plano Campinas, cuja 

estrutura era mais diversificada (têxtil, alimentício-açúcar, 

vestuário e calçados, metalurgia, mecânica, e minerais 

não metálicos). (NEGRI, 1996, p. 44). 

 

Com isso, as cidades do interior paulista, principalmente as cidades 

médias a partir da desconcentração industrial assumiram novos papeis na rede 

urbana paulista, outrora designados à capital paulista, seja através da 

diversificação de sua economia até a formação de grandes centros 

polarizadores de atividades industriais. Sobre isso Lencioni (2003) afirma: 

 

O novo está na importância industrial que assume o interior 

paulista e que o coloca como segundo espaço industrial 

do país, superado apenas pela Região Metropolitana de 

São Paulo. (LENCIONI, 2003, p. 466). 

 

No debate sobre a industrialização do interior paulista, concordamos 

com o posicionamento de Lencioni (2003), pelo fato de que o termo 

“interiorização da indústria” delega um papel secundário aos núcleos urbanos 

pulverizados pelo Estado de São Paulo diante do favorecimento indiscriminado 

da capital paulista no que diz respeito ao desenvolvimento industrial. Ou seja, 
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tratar a temática através de causa e consequência prejudica o debate e 

ignora os processos históricos dos municípios do Interior Paulista.  

Em suma, para melhor ilustrar essa série de acontecimentos, abaixo 

colocamos dois gráficos com o objetivo de demonstrar a importância no 

emprego e na produção industrial adquirida ao longo das décadas por parte 

do interior paulista com relação à Grande São Paulo. 

 

Gráfico 3: Indústria Paulista: Metrópole X Interior – Participação em porcentagem 

do emprego industrial. 

Fonte: ASSIS, M. de. 1992. A indústria em São Paulo: sua evolução e distribuição Espacial. 

São Paulo: SENAI/ Diretoria de Pesquisas, Estudos e Avaliação. 198p. il. 

Organização: Alex Marighetti, 2011.   

 

No gráfico, observamos que durante o período entre 1959 e 1988, a 

participação em empregos industriais no interior foi cada vez mais aumentando 

em detrimento da diminuição da participação na Grande São Paulo afirmando 

o caráter de transferência da força de trabalho para os novos pólos regionais. 
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Gráfico 4: Indústria Paulista: Metrópole X Interior – Participação em porcentagem 

da produção industrial. 

Fonte: ASSIS, M. de. 1992. A indústria em São Paulo: sua evolução e distribuição Espacial. 

São Paulo: SENAI/ Diretoria de Pesquisas, Estudos e Avaliação. 198p. il. 

Organização: Alex Marighetti, 2011.   

 

O mesmo acontece com o gráfico 3, com exceção do período de 

1959 e 1970, houve um aumento significativo de 24,7% em 1970 para 40,1% no 

final da década de 80 no estado de São Paulo, reafirmando também, que além 

do aumento de empregos, ocorre também uma ampliação na participação da 

produção industrial. 

Como nos adverte Bordo (2006) a respeito dos investimentos públicos 

para promover a desconcentração industrial, podemos destacar a criação de 

setores produtivos em municípios do Interior Paulista, como as refinarias de 

petróleo em Paulínia, o pólo petroquímico de Cubatão, a Embraer em São José 

dos Campos, dentre outros.   

Além da atuação do governo federal, não podemos nos esquecer 

da participação dos governos estaduais a partir dos anos 1970 para a 

descentralização das atividades industriais visto que os efeitos da concentração 

industrial na metrópole paulistana eram sentidos pelos órgãos de planejamento 

urbano. Negri (1996) enfatiza a contribuição dos governos estaduais para 

solução dos problemas enfrentados. Podemos destacar os governos de Abreu 
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Sodré (1967-1971), Laudo Natel (1971-1975), Egydio Martins (1975-1978) e Orestes 

Quércia (1987-1990).  

No governo de Abreu Sodré, a questão da desconcentração 

industrial foi enfatizada por sua equipe de trabalho, tanto que no ano de 1968 

houve a criação do Grupo de Descentralização Industrial (GDI). O grupo de 

trabalho teria como principal objetivo diminuir as desigualdades regionais a 

partir de incentivos dados aos municípios do interior paulista para ampliação 

dos parques e distritos industriais.  

Acompanhando ao GDI, surge posteriormente o Grupo de Análise 

Territorial (GAT). Concentrava suas atenções para minimizar os problemas 

relacionados ao congestionamento da região metropolitana de São Paulo. Só 

para frisar, o primeiro e único distrito industrial do município de São Carlos 

denominado Miguel Abdelnur surge no ano de 1972 dentro desta lógica política 

do governo federal e estadual.  

Egydio Martins, em seu governo, também contribui para as políticas 

de desconcentração industrial ao criar o projeto denominado “Política de 

Desenvolvimento Urbano e Regional do Estado de São Paulo”. Dentro deste 

projeto foram criados programas com focos diferenciados, porém com os 

mesmo objetivos, dentre eles se destacam: Programa de Cidades Médias e o 

Programa do Macroeixo Rio – São Paulo, sendo o primeiro fundamental para 

ampliação dos papéis exercidos para o município de São Carlos, entre outros 

como Araraquara, São José do Rio Preto e Sorocaba. 

O Programa de Cidades Médias criado no ano de 1976 perdurou por 

10 anos e foi responsável por beneficiar as cidades médias conciliando os 

objetivos traçados pelo PND (Plano Nacional de Desenvolvimento) 

desenvolvidos pelo governo federal.  

Em balanço feito pelo IPEA, Steinberger & Bruna (2001) fazem uma 

análise crítica acerca dos objetivos alcançados ou pretendidos pelos criadores 

do programa. Os objetivos do programa consistiriam em: 

 

[...] localizar equipamentos terciários de alcance regional 

e oferecer incentivos, a fim de atrair capitais industriais 

para as cidades selecionadas. Ao mesmo tempo, previa-

se uma atuação intraurbana nas áreas carentes de tais 

cidades, supondo-se que essa seria uma maneira de 

redistribuir renda. Além disso, a assistência técnica, a ser 

fornecida às prefeituras, visava preparar as administrações 
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locais para orientar o crescimento físico- territorial e ser 

mais eficiente na prestação de serviços urbanos, 

garantindo- lhes, portanto, condições de se auto 

gerenciar. (STEINBERGER & BRUNA, 2001, p. 52). 

 

Por fim, destaca-se o governo de Orestes Quércia que procurou 

manter as iniciativas dos governadores anteriores além de ampliar a 

industrialização do interior, os financiamentos privados na atividade industrial e 

criação de infraestruturas para ampliar a integração territorial no estado como 

um todo.  

O Governo Quércia (período 1987/1991) explicitou uma política de 

interiorização da indústria, através de três importantes documentos da 

Secretaria da Indústria e Comércio e do BADESP – Banco de Desenvolvimento 

do Estado de São Paulo: “A Interiorização da Indústria no Estado de São Paulo”, 

“Política de Industrialização do Estado de São Paulo – Financiamento ao Setor 

Privado” e “Política de Industrialização do Estado de São Paulo – Coordenação 

Financeira”. (NEGRI, 1996, p.174). 

Além disso, concluiu a hidrovia Tietê-Paraná, pavimentou mais de 

cinco mil quilômetros de estradas vicinais e duplicou e estendeu os trechos das 

rodovias Castelo Branco, Anhanguera, Dom Pedro I e Washington Luiz. Esta 

última, principal via de transporte da Região Administrativa Central – no qual faz 

parte o município de São Carlos e Araraquara. A rodovia tem seu trajeto do 

município de Cordeirópolis à Mirassol.  

Vale ressaltar que a participação do Governo Federal contribui de 

maneira significativa para o desenvolvimento industrial do Estado de São Paulo, 

segundo Negri (2006):  

O governo federal participou direta e indiretamente das 

políticas de interiorização da indústria em São Paulo. 

Indiretamente através dos investimentos em 

comunicações, resolvendo questões relativas à telefonia 

(...). Diretamente, mediante alocação de recursos, a 

fundo perdido, para o Programa de Cidades Médias, com 

alocação de recursos de financiamento para a 

ampliação da malha viária estadual, através do BNDES e 

de aval para financiamentos internacionais nas áreas de 

transporte e energia. (NEGRI, Barjas; 1996 p. 184). 

 

Posto isso, é preciso realizar uma ressalva no trabalho. Corresponde à 

eficácia dos programas adotados pelos diferentes governos ao longo dos anos. 
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É inegável que o crescimento da industrialização do interior paulista se deve 

muito ao fato dessas políticas, no entanto não podemos ter uma visão 

romântica do processo, que privilegiou muito mais os municípios próximos à 

metrópole paulistana e não alcançou todos os seus objetivos postulados. 

Com relação ao processo de descentralização11 industrial do Estado 

de São Paulo, abordado em livros didáticos de Geografia de maneira errônea, 

Matushima (2002), Lencioni (2003) e Sposito (2004), dentre outros afirmam que a 

descentralização não ocorre porque na grande maioria dos casos somente as 

unidades produtivas/ plantas fabris são transferidas para o interior do estado, 

sendo que o comando gestor e decisório ainda continuam concentrados na 

metrópole, além dos setores tecnológicos mais avançados da empresa o que 

justifica o alto grau de concentração da indústria de alta tecnologia ainda na 

metrópole paulista e região metropolitana. 

Ao se trabalhar com a ideia de descentralização industrial emerge a 

noção de “reversão da polarização”. A noção apresentada por Azzoni (1986) 

baseado na literatura estrangeira diz respeito à alteração da polarização das 

atividades desenvolvidas pela metrópole paulistana a partir das deseconomias 

de aglomeração, sendo que em outros centros urbanos emergiram novas 

economias de aglomeração a partir da reversão da polarização.  

Segundo esta noção, o Estado de São Paulo passa por um processo 

de transição da polarização demarcada pelo município de São Paulo em 

detrimento da ampliação do papel de Campinas, enquanto metrópole 

regional.  

Posto isso, podemos concluir que o desenvolvimento industrial 

encontra no Interior Paulista um cenário propício para a ampliação das 

atividades econômicas, visto que a criação de infraestruturas básicas e a oferta 

de serviços tem se ampliado graças às políticas estaduais e federais ao longo 

dos anos. Por isso hoje, nos estudos geográficos faz-se necessário um novo 

                                                 
11 Para Sandroni (1996) o termo descentralização significa: Política governamental de 

estímulo ao desenvolvimento de regiões menos desenvolvidas, por meio de 

relocalização de setores empresariais nessas áreas. Em geral, utilizam-se diversos tipos 

de incentivos (fiscais, creditícios) e subsídios, pois de outra forma as empresas não se 

instalariam por conta própria. Considerando que um sistema geral de incentivos tende 

a ser ineficiente e improdutivo, os governos se inclinam a uma política de 

descentralização seletiva (escolhendo tanto os locais como as empresas que recebem 

os benefícios) e a um sistema de incentivos temporários, eliminando-os depois, 

progressivamente. 
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aporte teórico para compreender os resultados materializados através desse 

processo de desconcentração industrial no estado de São Paulo. 

 

2.2. Indústrias de alta tecnologia – Conceito e características 

 

Apesar do projeto de reestruturação produtiva da indústria brasileira 

ter sido desempenhado por agentes endógenos, dentre eles pequenos grupos 

de empresários sob a ideologia liberal acompanhado por investimentos 

técnicos por parte do poder público, que também atuou no sentido de 

fomentar a entrada de capitais externos, a instalação e consolidação das 

indústrias de alta tecnologia do país são acompanhadas pela conjuntura 

político-econômica em escala global. Por exemplo, um dado produtor afeta 

uma dada quantidade de recursos à produção de conhecimento novo, tendo 

em vista a produção de um dado bem. Para produzir um bem, ele necessitará, 

para além dos recursos gastos novas formas de obtenção de conhecimento, 

oriundos de capitais externos.  

É nessa transposição de escalas geográficas no qual podemos 

compreender a indústria de alta tecnologia no município de São Carlos 

enquanto conceito e prática espacial. No entanto, num primeiro momento, 

iremos analisar como a indústria de alta tecnologia é abordada pela literatura 

estrangeira e, posteriormente, pela literatura nacional.  

Pertencentes à escola californiana12, a indústria de alta tecnologia 

para Scott&Storper (1988), tem por característica sua dependência (direta ou 

indireta) da ciência avançada e da ciência da engenharia, além de sua 

inserção dentro das relações capitalistas de produção já sob a lógica do 

capitalismo financeiro. Além disso, ressaltam sua posição na atualidade com 

um “novo” regime de acumulação e um modo de regulação social específico. 

No Brasil, a maioria das experiências brasileiras no que diz respeito às 

indústrias de alta tecnologia, teve início em meados da década de 1980, 

                                                 
12 A escola californiana tem como referência os estudiosos Allen J. Scott e Michael 

Storper têm por objetivo esclarecer quais são as condições ideais para a existência de 

aglomerações de atividades produtivas, tendo como exemplo a atividade artesanal 

baseada na perícia; a indústria de alta tecnologia; os serviços focados na produção e 

os serviços financeiros, embasados no crescimento vertiginoso alcançado por essas 

aglomerações nos anos 1980. (Scott, 1994, apud Miglino, 2003).   
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ganhando velocidade nesta década. Em meados da década de 80, haviam 

sido criados fundações ou órgãos gestores que conferiram uma estrutura formal 

a alguns pólos e diversos parques tecnológicos. O CNPq criou fundações em 

Campina Grande (PB), Manaus (AM), São Carlos (SP), Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina (Rosa Júnior, 1995). Foram também criados parques em Campina 

Grande, Petrópolis, Joinville, Santa Maria e Manaus, dentro do Programa de 

Implantação de Parques Tecnológicos do CNPq (Medeiros et al,1990; 1992). 

A partir da inserção cada vez mais incisiva de tecnologias em grande 

escala nos países centrais, a realidade brasileira é influenciada posteriormente 

pelo acirramento e competição entre as regiões, ou seja, uma nova 

reorganização produtiva emerge ao passo, que alguns ramos industriais se 

moldam para acompanhar os novos padrões internacionais. Segundo Smith 

(1988, p. 213) o desenvolvimento nos países subdesenvolvidos é marcado pelo 

vaivém do capital, caracterizado pela seletividade e concentração, 

ampliando-se assim as desigualdades regionais. 

Por se tratarem de setores industriais mais dinâmicos que se adaptam 

com maior facilidade ao território, são muitas vezes, de maneira errônea, 

atribuída as soluções para as crises do capitalismo atual. Também lhes é 

atribuído o declínio dos setores industriais mais antigos e a sua própria solução, 

ou seja, emerge inicialmente como um grande desafio para os 

empreendedores que, após a reorganização produtiva se transforma em 

sinônimo de sucesso e progresso.  

O “motor” desta nova realidade é caracterizado pelas inovações 

tecnológicas que, segundo Lemos (1999, p. 124), podem ser entendidos 

segundo dois pontos: radical e incremental. A primeira se refere ao 

desenvolvimento e introdução de um novo produto, processo ou forma de 

organização da produção inteiramente nova e a segunda, refere-se à 

introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou 

organização da produção dentro de uma empresa, sem alteração na estrutura 

industrial (FREEMAN, 1988 apud LEMOS, 1999, p. 124). 

A partir dessa afirmação, encarar as indústrias de alta tecnologia 

como aquelas em que a técnica incorporada no produto final é resultado de 

constantes pesquisas científicas e investimentos em P&D é a base para sua 

conceituação.  
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No entanto, o problema encontrado para definição da indústria de 

alta tecnologia partindo das inovações decorre do fato de que as variáveis são 

muitas vezes imensuráveis e abrangentes, por exemplo, a simples soma de robôs 

utilizados na linha de montagem não afirma se determinada indústria é de fato 

considerada de alta tecnologia, são necessários estudos relativos à inovação 

no processo e no produto para melhor definição das indústrias de alta 

tecnologia. 

Por isso, elaboramos no subitem 2.5 a metodologia para melhor 

explicitar o que consideramos de fato uma indústria inovadora e de alta 

tecnologia adaptada à realidade brasileira de acordo com as fontes de dados 

sistematizadas pelos órgãos responsáveis pelo assunto. 

 

2.3. Os Estudos sobre os Pólos Tecnológicos  

 

A discussão dos pólos tecnológicos13 ganha força nas ciências 

geográficas a partir da década de 1970 do século passado, acompanhado 

pelo desenvolvimento de novas tecnologias e consolidação do capitalismo 

financeiro caracterizado pela formação de grandes conglomerados e novas 

territorialidades. 

Para os países desenvolvidos, os pólos tecnológicos enquanto 

realidades produzidas no espaço geográfico estão, de maneira geral, 

associados aos novos espaços industriais formados a partir da reestruturação 

produtiva encadeada pela crise capitalista na década de 1970. No entanto, 

contrariando o contexto geral de análise, alguns pólos tecnológicos surgiram 

anteriormente ao período caracterizado pela reestruturação produtiva, através 

de iniciativas endógenas como o ocorrido no início da década de 1950 em Palo 

Alto, no estado da Califórnia nas proximidades da Universidade de Stanford. 

                                                 
13 A ANPROTEC (Associação Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos 

de Tecnologias Avançadas) define os pólos tecnológicos como sendo: [...] grandes 

áreas com infraestrutura necessária para unidades produtivas que realizam atividades 

de baixa ou grande escala, baseadas em pesquisa e desenvolvimento tecnológico. 

Nestas áreas, são oferecidos serviços que facilitam a obtenção de recursos tecnológicos 

e humanos de alto nível, acesso a centros de investigações, bibliotecas e serviços de 

documentação especializada e de contratação de projetos tecnológicos. 

(CASSIOLATO; LASTRES, 2003, p. 21). 
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A experiência de Palo Alto no Estado da Califórnia foi tema de estudo 

para Scott (1988) e este batizou a região como “Silicon Valley” devido à alta 

concentração de indústrias de alta tecnologia ligadas ao setor de eletrônicos 

em sinergia com as universidades e os centros de pesquisa. Este fato se afirmou 

como sendo um embrião para as demais experiências adotadas 

posteriormente em universidades norte-americanas, como a MIT, Princeton e 

Harvard, dentre outras. 

Ainda referente à realidade norte-americana foi à consolidação do 

pólo criado na Rota 128 nas proximidades do MIT. Ao trabalhar com a Rota 128, 

Saxenian (1994, p. 25) procura diferenciar a experiência do Vale do Silício pelo 

fato de que “[...] As comunidades em que as empresas high-tech surgiram, 

cidades como Burlington, Lexington e Cambridge criaram raízes no leste de 

Massachusetts que remontam há séculos”, o que não ocorre no Silicon Valley. 

Complementa afirmando que “[...] as estruturas da sociedade em Boston 

resultaram em manter relativamente estável e conservadora em certos 

aspectos da vida de seus moradores”. (idem). 

Apesar de serem tratadas de maneira homogênea pela literatura, as 

primeiras experiências dos pólos tecnológicos no mundo apresentam diferenças 

no que tange a sua difusão pelo espaço geográfico, visto que este é uma 

construção da sociedade que apresenta seus próprios desafios e estruturas 

historicamente construídas ao longo do tempo.  

Ao se valer da comparação feita entre o Silicon Valley e a Rota 128 

veremos mais para frente que o conceito é de suma importância para delimitar 

o trabalho realizado, mas que como a realidade se apresenta cada vez mais 

dinâmica é necessário a todo o momento trabalhar com o movimento dialético 

do sistema capitalista que cria e recria o espaço geográfico, salientando os 

limites do conceito. 

No continente asiático, cabe destaque para o Japão que na 

década de 1980, através de seu governo cria cidades tecnológicas ao longo 

da megalópole Tóquio – Nagoya – Osaka para difusão de tecnologia. As 

cidades foram sendo planejadas para funcionar em cooperação com as 

cidades de porte médio já existente ao longo do eixo. 

Em estudo realizado, Sternberg (1995) pontua que este projeto criado 

pelo MITI, principal órgão governamental responsável pela ideia foi um sucesso 
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no que tange a integração entre as cidades envolvidas, mas que acentuou as 

diferenças entre a região concentrada e as outras parcelas do território 

japonês.  

Na França, os primeiros tecnopólos surgem em Sophia-Antipolis 

(Costa Azul), nas proximidades de Nice, sul do país no ano de 1969, mas só se 

efetivam enquanto ambiente devidamente estruturado a partir da década de 

1980. Posteriormente, ampliam-se as regiões, como em Grenoble (1973), Nancy-

Brabois (1977) e Montpellier (1980).  

Na Grã-Bretanha, os primeiros Science parks surgem no eixo Londres-

Bristol. Lima (1992) ressalta que houve um boon de Science parks por todo Reino 

Unido graças à postura conservadora de seu governo que encontrou na 

criação de zonas econômicas uma saída para a crise identificada no país na 

década 1980.  

Joia (1992) também ressalta experiências adotadas na Escócia e 

Canadá como importantes para consolidação do fenômeno. Vale ressaltar que 

a criação de pólos tecnológicos não se restringe aos países analisados, mas 

também abrange outros países como Alemanha e Itália, dentre outros.   

Algumas condicionantes são fundamentais para a constituição dos 

chamados pólos tecnológicos. Segundo Benko, os pólos tecnológicos estão 

associados a: “[...] centro marcado pelas atividades industriais de alta 

tecnologia.” (BENKO, 1996, p.153). Ou seja, já fica claro em nossas análises 

preliminares que não se altera apenas o modo de composição da cadeia 

produtiva (técnica), mas também o conhecimento empregado nela seja 

através de análises científicas ou especializadas, alcançando de fato novas 

tecnologias empregadas na indústria. 

Do ponto de vista geográfico, o autor em suas análises procurou 

enfatizar o papel do pólo tecnológico não apenas do ponto de vista 

econômico, mas também levantando questões relacionadas ao território e 

como ele se articula estabelecendo novas territorialidades a fim de receber 

essa nova tendência do novo modelo produtivo ligado à acumulação flexível. 

Sobre isso, o autor pontua: 

 

Os tecnopólos são realizações utilizadas por cidades cujas 

estratégias de desenvolvimento econômico se apoiam na 

valorização de seu potencial universitário e de pesquisa, 
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esperando-se que este provoque uma industrialização 

nova por iniciativa de empresas de alta tecnologia, 

criadas no local ou para lá atraídas. (BENKO, 1996, p. 153). 

 

 

Complementando a definição da ANPROTEC sobre os pólos 

tecnológicos, Benko (1996), ao trabalhar com o termo “tecnopólo”, desenvolver 

a ideia de simbiose entre a universidade e o setor produtivo.  

Fazendo as devidas proporções, em seus estudos de caso 

envolvendo cidades francesas, dentre elas Paris e a região de Côte d’Azur, 

podemos fazer algumas relações com nosso estudo de caso, o município de 

São Carlos. Nesse caso, observamos a construção de novos aparatos técnico-

científicos, como por exemplo, a fundação ParqTec, criada em 1984 com o 

patrocínio de empreendedores e apoio do CNPq, afim de complementar as 

instituições de ensino já vigentes, USP (1957) e UFSCar (1967) mais recentemente.  

Posteriormente, Benko (1991) recoloca os pólos tecnológicos na 

transformação dos lugares em fluxos, através da transformação do modo de 

produção que cada vez mais alimenta a dependência das unidades territoriais 

produtivas em relação aos fluxos informacionais.  

Este movimento de dependência das unidades territoriais aos fluxos 

informacionais são garantidas por alguns fatores nos quais consideramos 

fundamentais para a constituição de pólos tecnológicos, como as parcerias 

universidade-empresa e a participação do Estado na garantia de criação de 

infraestrutura necessária para efetivação dos empreendimentos. 

Complementando, o economista José Adelino Medeiros (1995), 

baseado em diversos geógrafos como Becker (1988), Santos (1992) e Lima 

(1992), define os pólos tecnológicos baseado em quatro componentes, são eles:  

[...] universidades ou instituto de pesquisa que se 

especializaram em pelo menos em uma das novas 

tecnologias; aglomerado, espacialmente localizado, de 

empresas envolvidas nessas áreas; projetos de inovação 

tecnológica conjuntos, na maioria dos casos fortemente 

apoiados pelo governo; e estrutura organizacional, 

mesmo informal, que facilita a interação e a troca de 

informações entre três parceiros: empresas, academia e 

governo. (MEDEIROS, 1995, p. 82). 
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Montalli (1994, p. 189) baseada nos preceitos de Medeiros propõe 

características da configuração do polo tecnológico que se aplicam melhor a 

realidade brasileira, mas que podem servir de estudo para aqueles formados 

em outras regiões espalhadas pelo mundo. A primeira corresponde à:  

1 - Pólo com estrutura informal: No caso brasileiro, os exemplos desse 

tipo de formatação são os pólos de Campinas, Santa Rita do Sapucaí e São 

José dos Campos. Esse tipo de pólo pode eventualmente abrigar incubadoras 

para as novas empresas, porém não tem local único, as empresas dispersam-se 

pela cidade.  O que as torna um pólo são as ações conjuntas e sistematizadas, 

concebidas para facilitar a vinculação entre elas. 

2 - Pólo com estrutura formal. Embora as empresas permaneçam 

dispersas pela cidade, existe uma organização coordenadora formalmente 

constituída com objetivos de criar empresas, facilitar seu funcionamento e 

promover sua interação — tudo com o propósito de inovação. Esse tipo de pólo 

pode eventualmente abrigar incubadoras, e, como exemplo no Brasil, temos os 

pólos de Campina Grande, Curitiba, Florianópolis, Manaus e São Carlos.  

3 - Parques Tecnológicos14. No Brasil estão localizados no Rio de 

Janeiro e São Paulo (Campinas, São José dos Campos e São Carlos) caracteriza-

se por se constituírem de empresas que se localizam no parque industrial a elas 

destinado, que se situa a menos de cinco quilômetros do campus universitário. 

Esses parques também dispõem de terrenos ou prédios para locação ou venda, 

com a finalidade de abrigar incubadoras de empresas ou condomínios. 

Posteriormente, quando apresentarmos a metodologia utilizada para 

interpretar os pólos tecnológicos no Brasil e especificamente, o município de São 

Carlos se pontuará os principais elementos nos quais consideramos 

fundamentais para formação e consolidação desse fenômeno.  

Por ora, podemos afirmar que devido a sua realidade ainda recente 

no espaço geográfico, os pólos tecnológicos ainda carecem de estudos na 

                                                 
14 Segundo a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do 

Estado de São Paulo, Parques Tecnológicos são: empreendimentos para a promoção 

de ciência, tecnologia e inovação. São espaços que oferecem oportunidade para as 

empresas do transformarem pesquisa em produto, aproximando os centros de 

conhecimento (universidades, centros de pesquisas e escolas) do setor produtivo 

(empresas em geral). Esses ambientes propícios para o desenvolvimento de Empresas 

de Base Tecnológica (EBTs) e para a difusão da Ciência, Tecnologia e Inovação 

transformam-se em locais que estimulam a sinergia de experiências entre as empresas, 

tornando-as mais competitivas. 
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área de geografia, principalmente de pesquisadores nacionais que se 

debruçam sobre a questão tão fundamental para interpretação da indústria no 

estado de São Paulo no início do século XXI.  

Na figura 2, procuramos ressaltar a localização geográfica dos pólos 

e parques tecnológicos a fim de demonstrar ao leitor, um panorama geral das 

manifestações no espaço geográfico, mesmo que, estas não apresentam o 

mesmo status. O critério adotado segue a literatura internacional e materiais 

produzidos ao longo dos estudos da escola Californiana adotado ao longo do 

presente trabalho.  
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Figura 2 - Localização Geográfica dos principais pólos tecnológicos no mundo. 
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2.4 Os Novos Papéis do Território e Fatores de localização para as Indústrias de 

Alta Tecnologia e Pólos Tecnológicos 

 

Na discussão teórica acerca das indústrias de alta tecnologia e dos 

pólos tecnológicos, não podemos nos esquecer do território enquanto 

conceito, este sendo compreendido como espaço de relações de poder 

disputados entre diversos atores sociais. 

Recentemente, os estudos sobre os fatores de localização industrial 

revelam a incorporação cada vez mais incisiva do território, principalmente pela 

escola americana, nos estudos de Amsden (1989) sobre a Coréia do Sul, 

europeia com trabalhos sobre as indústrias automobilísticas de Dicken (2006) e 

asiática nos trabalhos de Kim (2005). Nestes trabalhos, o território não é tratado 

apenas como “substrato” para as relações econômicas, mas como elemento 

diferencial para a consolidação de práticas introduzidas pelas indústrias de alta 

tecnologia.  

A necessidade de respostas acerca destas novas materialidades 

promovidas pelo processo de acumulação flexível emerge em meio à própria 

absorção destas economias numa escala global.  

Entretanto, o conceito de território caiu em desuso durante a 

geografia teorética quantitativa e agora, diante do processo de globalização 

econômica associada à acumulação flexível ganha importância não só para a 

geografia, mas também para as estratégias locacionais das empresas. 

O debate acerca das consequências para o território diante do 

processo de globalização leva a diversas interpretações diante da autonomia 

e desenvolvimento local muito mais como possibilidade do que uma realidade 

possível.  

Ao mesmo tempo em que nega, o processo de globalização 

econômica traz a dimensão do local ao passo que em cada região diversos 

processos de maior amplitude incorporam algo da realidade local. 

Sendo assim, com o desenvolvimento do chamado pós-fordismo, 

algumas parcelas do espaço geográfico se especializam e se tornam não 
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apenas substrato físico para a instalação de novas empresas, mas verdadeiras 

“pontes” entre o local e o global. 

Partindo dessa premissa, podemos afirmar que o espaço geográfico 

é marcado pela diferenciação espacial trabalhada por Brunet (1980) ou 

diferenciação geográfica por Vallaux (1914), contribuindo assim para análise 

das causas e consequências para o território revelando assim a importância da 

geografia. 

Para Girardi (2008), a diferenciação espacial apresenta outras 

dimensões:  

[...] a diferenciação espacial também é social, contudo, o 

espaço desempenha papel importante para o processo. 

Toda diferenciação espacial também é social, mas nem 

toda diferenciação social é necessariamente espacial, já 

que em um mesmo espaço ocorre a diferenciação social. 

(GIRARDI, 2008, p. 165). 

 

As relações desenvolvidas pela sociedade no espaço geográfico 

fazem com que novos territórios sejam construídos ou velhos sejam reformulados 

para atender as novas demandas do capital que faz com que se amplie cada 

vez mais a diferenciação entre os lugares. 

As empresas fundamentam suas escolhas no espaço geográfico por 

diversas razões, desde a posição geográfica do município ou região em 

questão, até o mercado consumidor e mão-de-obra especializada, sendo que: 

Com efeito, a presença de infraestruturas de 

telecomunicação tende a constituir uma vantagem 

específica para os territórios particularmente bem 

equipados (MAILLAT, 2002, p. 10). 

 

Segundo Benko (1996), os fatores de localização das indústrias de alta 

tecnologia podem ser resumidos em alguns pontos: 

1) Força de trabalho: também reconhecido como capital humano, 

fundamental para o sucesso das empresas de alta tecnologia. No processo 

produtivo é necessário que cada vez mais o profissional se mantenha atualizado 

e procure exercer a criatividade e a rapidez no raciocínio lógico. 

2) Universidades e institutos de pesquisa: elas criam e potencializam 

recursos humanos que serão fundamentais para se tornarem mão-de-obra 

qualificada nas indústrias de alta tecnologia. 
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3) Atrativo da paisagem: é necessário que o território seja carregado 

de fluxos e fixos com infraestrutura adequada, principalmente no que tange a 

cultura e o ensino. 

4) Transportes: intimamente ligado aos espaços industriais como um 

todo, os meios de transporte e as vias de acesso são fundamentais para a 

circulação e distribuição das mercadorias.  

5) Serviços e clima político e de negócios: a presença de consultores 

econômicos bem como uma administração pública favorável é fundamental 

para ampliação das indústrias de alta tecnologia, principalmente aquelas de 

capital privado. 

6) Economia de aglomeração: a fim de ampliar o papel de 

determinado município ou região em escala nacional ou até internacional, faz-

se necessário que haja uma economia intimamente ligada ao processo de 

urbanização fazendo com que amplie as demandas por infraestrutura e 

políticas públicas. 

O estabelecimento de redes de informação é fundamental para a 

difusão de novas tecnologias já que aproxima e integra no espaço urbano, 

diversos agentes econômicos (poder público, empresas, população local etc.). 

Outra proposta que emerge a partir de uma extensa bibliografia de 

Geografia e áreas afins é o estudo do meio inovador, também chamado de 

Tecnópolis. Este ganha destaque nas análises urbanas e regionais no Brasil para 

se compreender as novas localizações industriais, de gestão e serviços.  

Os estudos dos meios inovadores se tornam fundamentais para se 

compreender os fatores de localização das indústrias de alta tecnologia no 

Brasil, no qual faz emergir o debate acerca do papel do território. O território, na 

atualidade, se tornou indispensável para se analisar os processos de 

globalização e o papel da tecnologia, bem como as sinergias necessárias para 

um meio ser considerado inovador, como corrobora Maillat (1994, p. 25), ao 

definir meio inovador: 

Conjunto territorial nos quais as interações entre os agentes 

econômicos desenvolvem-se não só pela aprendizagem 

que fazem das transações multilaterais as geradoras de 

externalidades específicas à inovação, como pela 

convergência das aprendizagens para formas cada vez 

mais aperfeiçoadas de gestão em comum dos recursos 

(MAILLAT, 1994, p. 25). 
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Ou seja, o meio inovador deve conciliar interesse endógeno e 

preservar também interesses externos, sem que haja a perda de identidade 

territorial. No entanto, o que percebemos ao longo de experiências vivenciadas 

por municípios brasileiros, há muito mais lucratividade, pelo ganho de 

competitividade, por parte um pequeno grupo social em detrimento do 

desenvolvimento local. 

O estabelecimento de redes de informação entre os múltiplos 

agentes econômicos – poder público, empresas, população local etc., é 

fundamental para a difusão de novas tecnologias, já que os espaços urbanos 

os aproximam e integram. O que requer, também, justiça social na distribuição 

da riqueza produzida coletivamente. Embora, sabemos que as inovações 

produzidas com recursos financeiros públicos, são apropriadas, patenteadas 

em nome de poucos, isto quando estes poucos não são meros “empregados” 

de empresas multinacionais. 

A partir dos fatores de localização industrial apontados por Benko 

(1996) e Maillat (2004) percebemos que a Teoria Clássica de Localização 

Industrial ainda predomina na literatura estrangeira e nacional, muito por conta 

do caráter recente das experiências das indústrias de alta tecnologia no 

território.  

Para relembrar os principais fatores tradicionais de localização o 

administrador Steal Barquette (2002) baseada em economistas, como Johann 

H. Von Thünen, Alfred Weber, François Perroux e August Losch aponta:  

 

Os principais fatores tradicionais de localização industrial 

podem ser resumidos em termos de custo de transporte de 

matérias-primas e produtos acabados, custo da mão-de-

obra e fatores aglomerativos e desaglomerativos. Uma vez 

que os dois primeiros elementos tenham definido a 

localização de uma empresa, os fatores aglomerativos – 

economias externas, como aproveitamento de operários 

já treinados por outras firmas, ou acesso ao know-how na 

utilização e na manutenção de equipamentos, entre 

outros – e desaglomerativos – por exemplo, renda da terra, 

congestionamentos, poluição – passam a atuar, 

determinando o grau de proximidade de tais empresas 

entre si. (BARQUETTE, 2002, p. 102). 

 

É inegável a contribuição da Teoria Clássica para explicar os fatores 

de localização das indústrias, não pretendemos de maneira alguma negá-los, 
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visto que as regiões apresentam vantagens e desvantagens de acordo com 

algumas de suas prerrogativas. Mas o intuito é tentar avançar nas discussões 

para abarcar uma nova realidade presente no território, ou seja, reconsiderar 

os fatores acima demonstrados e verificar seus limites. 

Posto isso, as indústrias de alta tecnologia avançam no território na 

medida em que a própria tecnologia se difunde pelo espaço geográfico, 

intensificado pela globalização. A integração dos mercados, a participação do 

Estado, a iniciativa do empresário e a proximidade dos centros de pesquisa e 

desenvolvimento se tornam novos elementos para se compreender os fatores 

locacionais. 

Um bom exemplo de readaptação de fatores locacionais diz respeito 

à mão-de-obra. As empresas buscavam minimizar os gastos relativos a 

contratação de trabalhadores alocando suas unidades fabris para territórios 

onde a mão-de-obra fosse abundante e, muitas vezes barata.  

Atualmente, com a dispersão das indústrias de alta tecnologia este 

fator salta para um nível mais qualitativo de análise, o número de trabalhadores 

se torna relativo, o que passa a valer é o nível de qualificação, ou seja, o 

território que apresentar profissionais mais qualificados adquirem vantagens 

quando comparadas com aqueles que não a possuem.  

Além disso, o papel das universidades e centros de pesquisa se 

tornam fatores atrativos para os empreendimentos visto que o desenvolvimento 

ou aprimoramento de tecnologias necessita de infraestrutura adequada para 

sucesso das atividades industriais.  

 

2.5 Metodologia de análise – Indústrias de Alta Tecnologia e Pólos Tecnológicos  

 

Foram utilizados como fontes para esse trabalho alguns documentos, 

papers, artigos publicados em eventos internacionais, relatórios de pesquisa, 

livros, artigos de periódicos especializados, etc. 

O caminho metodológico utilizado foi baseado em estudos das 

indústrias de alta tecnologia e pólos tecnológicos norte-americanos, europeus 

e asiáticos num primeiro momento e, posteriormente de algumas experiências 

adotadas no Brasil, principalmente no estado de São Paulo. Vale frisar a 
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dificuldade de se encontrar obras relacionadas à temática no país, visto que 

ainda se apresentam como realidades recentes no território. 

Para complementar as ideias postuladas pelo referencial teórico 

utilizado, agregou-se a pesquisa o levantamento de dados secundários 

utilizando os sítios eletrônicos do IBGE e fundação SEADE, dentre outros.  

Nosso objeto de estudo se concentra no processo de formação e 

consolidação do pólo tecnológico de São Carlos, relacionado às 

transformações no setor industrial, oriundas da Reestruturação Produtiva, bem 

como das particularidades históricas e espaciais dos primeiros segmentos 

industriais consolidados já nas primeiras décadas do século XX.  

Para melhor compreender a estruturação das indústrias de alta 

tecnologia e consolidação do pólo tecnológico de São Carlos, assim como a 

diferença deste para outras experiências adotadas no Brasil e mundo, nos 

pautamos em elementos conceituais comuns a algumas dessas fontes, em 

consonância com o referencial teórico desenvolvido ao longo do trabalho.  

Não temos como pretensão nessa dissertação nos aprofundar nas 

especificidades das indústrias de alta tecnologia pelo mundo visto a 

complexidade da temática, por se tratar de um estudo verticalizado, pretende-

se aprofundar nas questões que envolvem os agentes promovedores do pólo 

tecnológico consolidado no município de São Carlos. 

O enfoque está voltado para o fenômeno em sua evolução histórica 

e espacial, estabelecendo marcos para delimitação, periodização e extensão 

territorial no Estado de São Paulo num primeiro momento e, posteriormente em 

nosso município de análise. 

Com a definição do conceito de indústria de alta tecnologia, assim 

como conceitos geográficos fundamentais para sua interpretação, é 

fundamental para verticalizar nosso enfoque de análise e avançar na 

dissertação realizar a distinção entre os ramos industriais que poderiam ser 

caracterizados como inovadores e de alta tecnologia.  

Diante da dificuldade de se mensurar e elaborar uma lista sobre os 

possíveis estabelecimentos industriais considerados de alta tecnologia em São 

Carlos, levando em consideração apenas a tecnologia empregada e o grau 

de inovação e modernização do produto final, a classificação que será utilizada 

nesse trabalho será a mesma utilizada por Regina Tunes (2004) e Lencioni (2009). 



 

83 

 

Baseia-se nos diversos ramos da indústria de transformação definidos pela CNAE 

de 1995. 

Os dados foram obtidos através da RAIS vinculada ao Ministério do 

Trabalho, com o objetivo de definir os ramos industriais considerados inovadores 

e de alta tecnologia e separá-los do restante. A separação deu-se pela 

classificação dos subsetores elaborada pelo IBGE, no qual a tabela nos mostra, 

onde contamos com 12 subsetores considerados de padrões tradicionais 

enquanto que 9 setores são definidos como sendo pertencentes a setores 

inovadores e de alta tecnologia.  

O critério utilizado pelas autoras se refere aos setores que apresentam 

maior taxa de inovação no processo produtivo. Daí deriva-se os subsetores do 

IBGE, a fim de torná-los mais claros para as análises futuras. 

Para tanto, foram consideradas apenas as empresas que possuem 

pelo menos um vínculo empregatício no ano de estudo e aquelas 

correspondentes aos subsetores apresentados abaixo sem considerar outros 

ramos como, por exemplo, comércio e serviços e despesas da administração 

pública. 

 

Quadro 1 - Divisão entre os ramos da Indústria de Transformação – Indústrias 

Tradicionais e Indústrias Inovadoras e de Alta Tecnologia 

Indústrias de padrão tradicional Indústrias inovadoras e de Alta 

Tecnologia 

Artigos de Vestuário e Acessórios. Coque, Refino de Petróleo, 

elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de álcool. 

Borracha e Plástico. Equipamentos de Instrumentação 

médico-hospitalar, instrumentos de 

precisão e ópticos, equipamentos 

para automação industrial, 

cronômetros e relógios. 

Celulose, Papel e Produtos de Papel. Máquinas, Aparelhos e Materiais 

Elétricos. 
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Couros, Artefatos de Couro, Artigo 

de Viagem e Calçados. 

Máquinas e Equipamentos 

Edição, Impressão e Reprodução de 

Gravações. 

Máquinas para Escritório e 

Equipamentos de Informática. 

Fabricação de Produtos de Metal. Material Eletrônico e de Aparelhos e 

Equipamentos de comunicações. 

Fumo. Outros equipamentos de Transporte. 

Metalurgia Básica. Produtos Químicos. 

Móveis e Indústrias diversas. Veículos Automotores, Reboques e 

Carroceria. 

Produtos Alimentícios e Bebidas.  

Produtos Minerais Não-Metálicos.  

Têxtil.  

Fonte: Tunes, 2004; CNAE, 1995. 

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

A classificação adotada pelas autoras já referidas faz a distinção 

entre os ramos industriais tradicionais e de inovação e alta tecnologia levando 

em consideração a taxa média de inovação tecnológica considerando-se, 

ainda,  

[...] a presença de trabalhadores relacionados à 

produção que possuem curso superior, mestrado, 

doutorado, tais como os químicos, biólogos, físicos, 

engenheiros, etc. É importante assinalar que aqueles 

profissionais, tais como administradores de empresas, 

advogados e outros similares não foram considerados 

porque não estão vinculados diretamente ao processo 

produtivo. (LENCIONI, 2009, p. 5). 

 

Após a divisão dos setores industriais considerados de alta tecnologia, 

nosso campo de análise se restringe para os ramos acima descritos onde 

realizamos a pesquisa no Brasil e posteriormente, no estado de São Paulo onde 

está concentrada maior parte destes estabelecimentos em território nacional, 

a fim de se compreender melhor o papel de São Carlos no contexto regional, 

estadual e Nacional.  

Como nos adverte Joia (1992), as indústrias de alta tecnologia 

podem ser divididas e interpretadas de maneira individual (de estabelecimento 

industrial) ou de maneira agregada (ramo industrial). Pautado em Dorfman 

(1983), salienta a dificuldade em se trabalhar com ramos industriais, pelo fato 
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de que cada estabelecimento industrial apresenta desníveis tecnológicos 

dentro de um mesmo ramo. Por exemplo, dentro do ramo industrial relacionado 

a produtos químicos, ocorre diferença entre os estabelecimentos, no que tange 

a tecnologia, mão-de-obra empregada e inovação apresentada no produto 

final.  

Outra proposta de divisão industrial crítica aos postulados de Tunes 

(2004) emerge nos trabalhos de Rodrigues (2009), utilizando dados da PINTEC 

(Pesquisa de Inovação Tecnológica) e FIESP (Federação da Indústria do Estado 

de São Paulo), trazem para o debate a questão da inovação tecnológica no 

processo e no produto, ou seja, alavanca a discussão não somente para os 

setores industriais e sim, para uma discussão sobre os “sistemas de inovação”.  

Segundo Cassiolato, Lastres e Arroio (2005) os “sistemas de inovação” 

dos lugares trata-se de todo um aparato de instituições que contribuem para o 

desenvolvimento da “capacidade de inovação e aprendizado” de uma 

localidade ou região; daí a importância das pré-disposições territoriais, que são 

de grande valor para a construção desse sistema inovativo. 

A fim de minimizar tais diferenças, colocamos em evidência o 

trabalho de campo como ferramenta fundamental para desvendar as possíveis 

lacunas encontradas nos mais variados ramos industriais, além da sobreposição 

de teorias e definições específicas adaptando para nossa realidade de estudo.  

Sobre os pólos tecnológicos, anteriormente mostramos a posição 

teórica de alguns autores que se debruçam sobre a questão, mas que é 

complexa pelo fato de tratar de realidades diversas com formas e processos 

específicos, as nomenclaturas variam conforme o país, objetivos e extensão dos 

projetos. Podemos encontrar nomes como: tecnopólos, Science parks, pólos 

tecnológicos, aglomeração de empresas de alta tecnologia, parques 

tecnológicos, cidades tecnológicas, dentre outros.  

Para efeito metodológico, procuramos trabalhar com o termo pólo 

tecnológico pautado na literatura nacional e por entendê-la como sendo a 

mais propícia para explicar nossa realidade de estudo. Mas, o que de fato se 

constituem os pólos tecnológicos? Qual sua relação com a dinâmica territorial?  

A fim de responder estas e outras perguntas, procuramos demonstrar 

na figura 3 o resultado de algumas reflexões que tenha como objetivo analisar 

o processo de formação dos pólos tecnológicos. O pólo tecnológico é resultado 
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de processos de ordem mais geral, como reestruturação produtiva, estratégias 

de desenvolvimento econômico e gestão do território.   

 Vale lembrar que o esquema não deve ser visto como uma 

fórmula estática e que se aplica a outras realidades, sendo apenas um recurso 

utilizado para fins metodológicos para melhor explicitar nosso objeto de estudo.  

A construção do pólo se dá num espaço urbano marcado pelos 

objetos técnicos aqui caracterizados pelas indústrias de alta tecnologia, 

universidades e centros de pesquisa. Além de fluxos materiais e imateriais ao 

longo do movimento espaço-tempo. Além disso, colocamos alguns temas que 

norteiam o discurso formador dos pólos, como o desenvolvimento econômico, 

reestruturação produtiva, gestão e dinâmica territorial.  

A simbiose entre os três principais agentes formadores dos pólos 

tecnológicos geram os chamados “spin-off”, que nada mais são do que 

empresas oriundas das universidades, dos centros de pesquisa e/ou de 

estabelecimentos industriais que investem em P&D.  

Não há como dissociar a relação interescolar representada na figura 

através da relação local-global, pois sem ela os objetivos destes projetos não 

são concretizados com êxito tanto por parte do gestor público, assim como dos 

empresários que se apoiam na exportação como fator preponderante para a 

ampliação do lucro.  

Nos trabalhos de campo realizados ao longo da pesquisa, 

percebemos a ascensão dos grupos de pesquisa ligados à química bem como 

a preocupação dos empresários em ampliar as relações através das empresas 

com outras partes do mundo, como a Europa e o incipiente mercado do 

Oriente Médio através da exportação de matéria-prima para a indústria 

química.  

Os trabalhos de campo ocorreram entre os anos de 2011 e 2013, em 

diversos momentos distintos da pesquisa. Foram realizados inicialmente através 

de visitas a órgãos públicos, como a Prefeitura Municipal de São Carlos, USP, 

UFSCar e o CIESP de São Carlos, bem como em instituições privadas, como a 

Fundação ParqTec e Indústrias de Alta Tecnologia.  

De maneira geral, os trabalhos de campo foram proveitosos para a 

coleta de dados, no entanto a inserção nas empresas foi dificultosa e algumas 
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perguntas do questionário não foram respondidas sob alegação de informação 

sigilosa.  

            

               Foto 1 – Grupo de Pesquisa – Química USP São Carlos. 

 

   Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

                Organização: Alex Marighetti. 

 

Para finalizar, os dados e informações obtidas ao longo da 

dissertação foram sistematizados para comprovar os objetivos relacionados à 

pesquisa, como: compreender o processo de urbanização relacionado à 

formação dos pólos tecnológicos; analisar as novas territorialidades formadas 

no município a partir do pólo tecnológico; comparar as experiências adotadas 

no município, ressaltando as semelhanças e diferenças no que tange a 

inserção, consolidação e perspectivas das indústrias de alta tecnologia; 

pontuar o papel do Estado na figura de planejador e gestor diante da atuação 

cada vez mais incisiva da iniciativa privada ligada às industrias de alta 

tecnologia e finalmente, levantar  possíveis  contradições  inerentes  ao  

processo  de  desenvolvimento econômico atrelado a instalação destes pólos 

tecnológicos. 
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      Figura 3 - Matriz Metodológica 
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2.6 A Espacialidade da Indústria de Alta Tecnologia no Brasil 

 

No levantamento realizado utilizando dados do Ministério do Trabalho 

podemos indicar que o Brasil possui no ano de 2010 um total de mais de cinquenta 

mil estabelecimentos industriais considerados inovadores e de alta tecnologia, 

segundo a perspectiva de Tunes (2004) conforme nos mostra a tabela a seguir. Há 

uma distribuição desigual entre as regiões, sendo que a região Sudeste apresenta o 

maior número de estabelecimentos (26.596) e o Norte, respectivamente com o menor 

número (1.130). 

 

Tabela 5 – Número de Estabelecimentos Industriais de Alta Tecnologia segundo 

regiões do Brasil, 2010. 

Regiões 

 

Número de Estabelecimentos Industriais 

de Alta Tecnologia 

Norte 1.130 

Nordeste 3.947 

Sudeste 26.596 

Sul 12.686 

Centro-Oeste 2.378 

Total: 46.737 

Fonte: RAIS, MTE, 2010. 

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

Verifica-se também a concentração territorial destes estabelecimentos no 

Sul e Sudeste (gráfico), que somadas apresentam cerca de 84% da totalidade 

brasileira, o que consideramos um número expressivo para delimitar esta região 

concentrada como polarizadora das indústrias de alta tecnologia. 
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Gráfico 5 – Distribuição da Indústria de Alta Tecnologia em porcentagem, segundo 

regiões do Brasil, 2010. 

Fonte: RAIS, MTE, 2010.  

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

Como nosso enfoque de análise se restringe por ora nas atividades 

industriais desenvolvidas no Estado de São Paulo, ampliamos a escala geográfica, no 

entanto o resultado é o mesmo indicando que no Sudeste apresenta distribuição 

desigual entre os estados, sendo que São Paulo apresenta o maior número de 

estabelecimentos (18.830) e o Espírito Santo, respectivamente com o menor número 

(716). 

Tabela 6 – Número de Estabelecimentos Industriais de Alta Tecnologia 

segundo Estados da Região Sudeste, 2010. 

Estados Número de Estabelecimentos 

Industriais de Alta Tecnologia 

Minas Gerais 4.517 

Espírito Santo 716 

Rio de Janeiro 2.533 

São Paulo 18.830 

Total 28.191 

              Fonte: RAIS, MTE, 2010. 

              Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

Verifica-se também a concentração territorial destes estabelecimentos no 

Estado de São Paulo (gráfico 6), onde apresenta cerca de 70% da totalidade da 
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região Sudeste, o que também consideramos um número expressivo para delimitar 

que o território paulista se torna o mais atrativo para difusão das atividades industriais 

consideradas de alta tecnologia. 

 

Gráfico 6 – Distribuição da Indústria de Alta Tecnologia em porcentagem, segundo 

Estados da Região Sudeste, 2010. 

Fonte: RAIS, MTE, 2010.  

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

 

Por fim, fizemos uma seleção de mapas a fim de verificar a distribuição 

espacial da indústria de alta tecnologia no Brasil e, respectivamente no Estado de 

São Paulo. Nestes mapas, fica clara a distribuição irregular da indústria de alta 

tecnologia, com destaque para as capitais e região sudeste.   
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Figura 4 - As principais concentrações da Indústria de Alta Tecnologia no Brasil, 2010. 
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Figura 5 - São Paulo. Distribuição geográfica das Indústrias de Alta Tecnologia. 2010
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_________________________ 
Desenvolvimento econômico de São Carlos e a 

consolidação dos Pólos Tecnológicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A pior forma de desigualdade é tentar fazer duas coisas diferentes iguais 

Aristóteles 
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3.1. Formação histórica e o processo de urbanização em São Carlos 

 

Localizada a uma distância rodoviária de 234 quilômetros da capital e 

próximo do centro geométrico do Estado de São Paulo, o município escolhido para a 

pesquisa de acordo com o SEADE faz parte da 10ª Região Administrativa Central, 

região esta que abarca além do município de São Carlos outros 25 municípios 

distribuídos em duas regiões de governo (Araraquara e São Carlos) abrangendo uma 

área total de 11.018 km². 

Segundo dados do IBGE do ano de 2010, compreende uma população em 

torno de 270 mil habitantes, englobando as áreas urbanas mais próximas e seus distritos 

(Água Vermelha e Santa Eudoxia). 

A Região Central se interliga às demais através de rodovias federais, 

estaduais e municipais. As principais são: Anhanguera, Bandeirantes e Washington Luiz 

(SP-315). Sua posição central no Estado de São Paulo favorece a integração com as 

demais regiões administrativas. Além disso, está próxima da hidrovia Tietê-Paraná pela 

ligação com as rodovias SP-255 e SP-369.  

A história de São Carlos tem início a partir do processo de apropriação de 

terras no final do século XVIII através das cartas de sesmarias. Segundo Truzzi (1986), 

baseado em documentos históricos, as primeiras concessões foram outorgadas para 

o até então secretário do governador João Ignácio Ribeiro Ferreira. 

Pelo fato das terras exigirem melhoramentos para a criação de 

infraestruturas básicas, como pontes e aberturas de pequenas estradas ligando as 

regiões de Brotas, São Carlos e Rio Claro, o secretário autorizou a doação de suas terras 

mediante o compromisso de valorizá-las. 

Foi um período da história de São Carlos de intensa especulação de terras, 

visto que a alternância de donatários e o aumento das benfeitorias fizeram com que 

a disputa atingisse níveis outrora imagináveis. 

O desenvolvimento urbano do município é similar ao de outras cidades do 

interior paulista que se apoiaram no modo de produção capitalista sob os moldes da 

economia cafeeira. Monbeig (1984) pontua que aproximadamente a partir de 1825 o 

café penetrou no solo paulista e após 1850 passou a ocupar o interior do estado. Sendo 
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assim, foram criadas as primeiras condições para a formação dos primeiros núcleos 

urbanos formados pelos herdeiros dos fazendeiros15 ali instalados. 

A partir de 1831, um destes fazendeiros oriundos da aristocracia rural Carlos 

José Botelho fundou a sesmaria do Pinhal e apenas nove anos depois introduziu a 

cultura do café na região que corresponde atualmente ao município de São Carlos. 

Com a sua morte, seu filho (Antônio Carlos – O Conde do Pinhal) iniciou a 

construção de uma capela que nucleou a população. São Carlos recebeu o status de 

freguesia (1858), Vila (1865) e por fim, Cidade (1880). A data que permeou a fundação 

oficial do município de São Carlos se dá no dia 4 de novembro de 1857 (TOKOMIAN, 

1996). 

A fundação do município se deu a partir de um sítio urbano marcado por 

pequenas casas de madeira em torno de uma capela construída pela família Botelho 

e Arruda, ambas com destaque na oligarquia rural em Araraquara. 

O nome escolhido para a recém-cidade foi o de São Carlos do Pinhal. Isto 

se deve ao fato da igreja invocar o prefixo são para invocar a Santíssima Trindade, 

Carlos em homenagem ao primogênito da família Monteiro e, Pinhal, pelo fato da 

região ter a cobertura vegetal original caracterizada pela presença de pinheiros.  

Em meados do século XIX, a vila de São Carlos do Pinhal amplia sua posição 

de destaque regional muito por conta da ampliação das atividades da igreja e 

construção de infraestruturas no espaço intra-urbano, como o cemitério e a câmara. 

Posteriormente, com a construção de uma estrada de ferro ligando Araraquara e Rio 

Claro, São Carlos se torna um importante nó espacial. 

Truzzi (1986) salienta que o ano de fundação de São Carlos coincide com o 

fim do tráfico negreiro no país através da Lei Eusébio de Queirós. Os altos preços dos 

escravos bem como a fiscalização pública por parte do Império fizeram com que a 

mão-de-obra das fazendas fosse alterada lentamente, ou seja, os escravos foram 

substituídos pelos imigrantes. 

No entanto, de 1856 até 1888, ano em que é promulgada no Brasil a 

abolição da escravatura, os fazendeiros da região adquiriram escravos a altos preços 

e a população escrava se manteve inalterada neste período.  

Antecipados as condições históricas do país, antes mesmo de 1888 alguns 

destes fazendeiros libertaram seus escravos e foi considerado pela população local 

                                                 
15 A principal fazenda voltada para a economia cafeeira no município foi a Fazenda do Pinhal, 

que por volta de 1840 começou a expansão de suas lavouras. 
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como ícones do progresso e desenvolvimento, o que facilitaria a manutenção do 

status quo. 

No final do século XIX, as cidades paulistas vão recebendo os primeiros 

imigrantes estrangeiros no país. Vindos das mais variadas partes da Europa, muitos 

deles saem de seus países por conta da Primeira Guerra Mundial e escassez de 

alimentos. Em São Carlos, os primeiros imigrantes que se tem notícia, foram trazidos em 

1876 por iniciativa particular de Antônio Carlos de Arruda Botelho (Truzzi, p. 59, 1986). 

A participação dos imigrantes foi fundamental para a formação 

populacional do município sendo que estes foram utilizados como mão-de-obra para 

trabalhar nas lavouras cafeeiras. Oriundos em sua grande maioria de regiões 

setentrionais da Itália, inclusive tendo um vice-consulado italiano nas primeiras 

décadas do século XX no município contribuíram para o crescimento populacional. 

Sobre esse processo migratório, Melo (1975) pontua: 

 

A crescente importância das fazendas de café, o aumento da 

mão-de-obra rural e a necessidade de trocas com outras 

cidades, criaram elementos para o aparecimento de um novo 

núcleo urbano no território do município para dar autonomia 

econômica e espiritual à população. (MELO, 1975, p.87.) 

 

Posteriormente, o lucro obtido pelos fazendeiros era revertido para criar a 

infraestrutura necessária para uma cidade recém-formada, como pequenos 

mercados, bondes, telefones dentre outros.  

Podemos dizer que o café foi se não a principal, uma das principais 

atividades econômicas desenvolvidas no município, tendo a ferrovia um papel 

fundamental para o escoamento de sua produção no início do século XX. Assim como 

as rodovias apresentam esse papel no final do século XX e início do século XXI, o que 

difere seriam os produtos por ela transportados, se antes predominantemente se 

transportava café, hoje existe uma infinidade de produtos, sejam semi-industrializados 

ou oriundos das indústrias localizadas em seu entorno.  

Com a chegada dos trilhos da estrada de ferro até a atual cidade de Rio 

Claro (1876), fazendeiros da região organizaram-se para criar a Companhia Rio Claro 

de Estradas de Ferro, que seria a responsável pela expansão da ferrovia até São Carlos 

(1884) e Araraquara (1885). Em 1889, a Companhia Rio Claro foi vendida a uma 

empresa inglesa, sendo em 1892 revendida à Companhia Paulista (DEVESCOVI, 1985, 

p.34-35). Este processo representou a ligação do município à capital paulista, 



 

98 

 

fundamental para o escoamento da produção cafeeira e, ao mesmo tempo, o 

fortalecimento do núcleo urbano.  

No final do século XIX e na primeira década do século XX, o café atingiu seu 

período de apogeu colocando o município como terceiro maior produtor do país, 

perdendo o posto nas décadas subseqüentes por conta da crise de 1929 e grandes 

geadas na região.  

Segundo Devescovi (1985), vale frisar que o sucesso da economia cafeeira 

predominou até a década de 1930, mas que durante o período em que o café se 

instalou em solo paulista (1825) e seu lento declínio (1930) não foi o único produto 

desenvolvido no município, tendo as lavouras de cana-de-açúcar, arroz, milho, setor 

pecuário e pequenos comércios como atividades datadas já das primeiras décadas 

do século XX. 

 

Quadro 2 – Evolução da Taxa de Urbanização no Brasil, Estado de São Paulo e São 

Carlos, em porcentagem (%) de 1940 a 2010.  

Ano Brasil Estado de São Paulo São Carlos 

1940 31,2 44,1 - 

1950 36,1 52,5 - 

1960 44,6 62,6 81,9 

1970 55,9 80,3 - 

1980 67,5 88,6 92,2 

1990 74,0 92,4 93,6 

2000 81,2 93,4 95,0 

2010 84,3 95,3 95,9 

                  - Dado não encontrado. 

Fonte: IBGE, 2012. 

Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

Sobre o desenvolvimento urbano, São Carlos amplia o número de 

infraestruturas criadas para satisfazer as necessidades da população local. Nos 

transportes cabe destaque para as ferrovias na integração regional e os bondes 

movidos à tração animal e, posteriormente à energia elétrica em escala local. 

Com relação ao setor terciário, linhas telefônicas, bancos, escolas e 

policiamento urbano passam a fazer parte do cotidiano dos citadinos. Em meio a 
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diversificação comercial e a estrutura social, as bases materiais são criadas para o 

avanço da produção industrial. 

 

Gráfico 7: Crescimento Populacional em Porcentagem (%) dos municípios da Região 

Central entre os anos de 1940 e 2010/11. 
 

Fonte: SEADE, 2011.  

Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

Comparado com os outros municípios da Região Central, ao longo da 

historia de São Carlos, este município apresentou um crescimento na ordem de 795%, 

atrás somente do município de Porto Ferreira, que no mesmo período apresentou uma 

evolução populacional de 994%. 
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Gráfico 8 – População Total do município de São Carlos – Evolução de 1900 a 2011. 

 
Fonte: SEADE, 2011.  

Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

Para compreender mais especificamente sobre a dinâmica industrial do 

município de São Carlos, descrevemos sobre a evolução do processo de urbanização 

e procuramos relacionar com o gráfico acima, que mostra o aumento populacional 

ao longo dos anos, que a partir da década de 50 atinge níveis crescentes, 

acompanhando a diversidade das indústrias são-carlenses, reafirmando novamente a 

ligação entre os processos de urbanização e industrialização. 

 

3.2. Origem e Evolução da atividade industrial em São Carlos 

 

A industrialização do município de São Carlos teve sua origem atrelada à 

demanda de produtos manufaturados por parte da população local e 

principalmente, pela acumulação de capital oriunda da produção agrícola, 

principalmente pela cultura do café nas primeiras décadas do século XX. 

Lembrando que a estrutura econômica não se baseia somente no setor 

industrial, mas também no comércio e serviços. Sendo assim, a atividade agrícola 

também estabeleceu vínculos sólidos com a expansão lenta e gradativa dos primeiros 

estabelecimentos comerciais e serviços prestados, como hospitais, delegacias etc.  

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

1
9
0

0

1
9
2

0

1
9
4

0

1
9
5

0

1
9
6

0

1
9
7

0

1
9
8

0

1
9
9
0

2
0
0

0

2
0
0

8

2
0
1

1

5
7
.7

2
9

5
4
.2

2
5

4
8
.6

0
9

4
7
.7

3
1

6
1
.2

8
7

8
4
.8

9
9

1
1
9
.0

1
2

1
5
3
.7

6
2

1
9
2
.5

6
5

2
2
3
.2

2
6

2
2
4
.8

2
8

P
o

p
u

la
ç

ã
o

Anos

População Total



 

101 

 

Segundo Lorenzo (1979) alguns municípios da Região Central, dentre eles 

São Carlos começam a surgir a partir da década de 30 e 40 as primeiras empresas 

voltadas a transformação da matéria-prima para atender a demanda local. Já havia 

neste período seis fábricas de pães e macarrão, três oficinas mecânicas, duas 

alfaiatarias, duas mercearias e uma fábrica de cerveja. 

A maquinofatura ainda aparecia lentamente na unidade produtiva, sendo 

até então muitas vezes conduzida no sistema artesanal com baixa produção e 

equipamentos rudimentares adquiridos em segunda mão. O comando das empresas 

era ainda em sua grande maioria por parte dos fazendeiros da região e, em menor 

proporção de imigrantes europeus. 

Uma curiosidade ressalta já o caráter inovador da cidade de São Carlos, 

sendo ela a primeira cidade da América do Sul a ser iluminada por luz elétrica. 

Segundo um dos jornais da época "O Diocesano" - ed. especial - 1961 - pg. 16 coloca: 

(...) A energia produzida era arco voltaico e não hidroelétrica, e sua capacidade de 

produção era de 200 lâmpadas de 16 watts cada. A energia elétrica surge no ano de 

1907 no município e a partir daí ocorre o aumento de indústrias de transformação no 

espaço urbano. 

A partir das décadas de 1930 e 1940, as indústrias ganham um novo papel 

e despontam como solução econômica para o município após a crise do café em 

1929, sendo elas as principais catalisadoras de recursos. Também não podemos nos 

limitar a dizer que as indústrias surgiram apenas após esse período, mas sim que apenas 

após esse período passaram a exercer um maior papel econômico no município. 

Dentre as indústrias podemos destacar as fábricas de pães e macarrão, oficinas 

mecânicas e alfaiatarias. 

É importante ressaltar que esse quadro não se apresenta apenas como uma 

situação isolada do município de São Carlos, mais que se reflete também em outras 

cidades do interior paulista, que sofreram igualmente para recuperar sua economia 

diante da crise da superprodução americana de 1929, baseada na diversificação 

e/ou substituição da cultura do café tendo a indústria o pilar sustentador dessa 

solução. 

O setor industrial do município desenvolveu-se a partir de oficinas que 

serviam às plantações de café. A fabricação de máquinas de beneficiamento, 

sapatos, adubos, ferragens, móveis, macarrão e charutos, assim como as alfaiatarias, 
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cervejarias, fundições, serrarias, tecelagem, uma indústria de lápis e olarias marcam a 

economia de São Carlos nos anos 30.  

A partir da década de 1940, os setores industriais de maior destaque no 

município são: mecânico, metalúrgico e material elétrico e comunicações. O primeiro 

sendo responsável por 3,67% do valor da produção industrial em 1957 e 41,7% no ano 

de 1970; o segundo com 5 a 6% do total da produção e por fim, o terceiro com 

produção estimada nos anos de 1956, 1960 e 1967 por aproximadamente 23% do total 

da produção industrial. (TORKOMIAN apud LORENZO, 1979:88). 

Nas décadas de 1950 e 1960 a indústria se amplia com a instalação de 

fábricas de geladeiras, compressores, tratores e uma grande quantidade de empresas 

pequenas e médias, fornecedoras de produtos e serviços. Na segunda metade do 

século XX, o município recebe um grande impulso para o seu desenvolvimento 

tecnológico e educacional com a implantação, em abril de 1953, da Escola de 

Engenharia de São Carlos, vinculada à USP e com a criação da UFSCar no ano de 

1967. 

Lima (1994) afirma que a criação das instituições de ensino criada neste 

período procede de investimentos e parcerias desenvolvidas entre poder público e 

iniciativa privada na figura de empresários, dentre eles cabe destaque para Germano 

Fehr e Ernesto Pereira Lopes. Estes foram pioneiros na criação da CIESP de São Carlos, 

fundada em 19 de junho de 1949 em reunião realizada na sede da Associação 

Comercial e Industrial de São Carlos e instalada no dia 6 de novembro do mesmo ano. 

Segundo informações obtidas em campo, Entre os fatos importantes na 

história da diretoria regional do CIESP estão a aquisição da Sede Própria em abril de 

1966. (Edifício Conde do Pinhal), doação recebida da  Lápis Johann Faber S/A, para 

construção do SESI (1968) e promulgação da Lei Municipal 7517 de 19/novembro/1975, 

instituindo o “Dia da Indústria” homenagem ao “Industrial do Ano. 

Como abordado no Capítulo 2, a desconcentração industrial teve 

rebatimentos diretos para a indústria no interior paulista. O município de São Carlos não 

foge a esta realidade e encontrou nas décadas de 1970 e 1980 um período de 

crescimento econômico atrelado a instalação de novas plantas industriais (criação da 

Fundação ParqTec e ampliação do Distrito Industrial Miguel Abdelnur). A 

desconcentração se aproveitou da estrutura criada no município nas décadas 

anteriores para ampliar a produção. (FERNANDEZ 1999 apud DOZENA 2001). 
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Atualmente, como consequência da instalação dessas instituições, São 

Carlos é conhecida nacional e internacionalmente como a Capital da Tecnologia do 

Estado de São Paulo. 

Podemos concluir neste subitem que São Carlos é um bom exemplo para 

explicar a industrialização do interior paulista, visto que a origem e a evolução da 

indústria surgem bem antes do processo de desconcentração industrial acentuado na 

década de 1970. Foi beneficiada por sua posição geográfica, dinamismo da 

agricultura, oferta de energia elétrica e principalmente, por iniciativa de imigrantes 

europeus e empresários que encontraram na indústria solução para o 

desenvolvimento econômico do município. 

 

3.2.1 Distrito Industrial Miguel Abdelnur 

 

O Distrito Industrial Miguel Abdelnur foi criado e regulamentado em 20 de 

março de 1974 (34 anos de existência) pela Lei Municipal nº 7294, que autorizou o 

poder executivo desapropriar áreas de terras de propriedade da Fábrica de Lápis 

Johann Faber, hoje Faber Castells S/A, destinada a instalação de zona industrial e dá 

outras providências.  

Posteriormente essa Lei foi modificada pela Lei Municipal nº 7359 de 20 de 

agosto de 1974 que fornece nova redação ao parágrafo único do artigo 1º da Lei 

7294: O Distrito Industrial Miguel Abdelnur foi criado com a intenção de reunir em um 

mesmo espaço diversas empresas industriais a fim de alavancar e consolidar a 

vocação industrial e tecnológica do município de São Carlos. 

Abaixo podemos observar uma foto do Distrito, o principal pólo das 

indústrias tradicionais do município: 
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Foto 2 - Distrito Industrial Miguel Abdelnur 

 

      Imagem Nasa, Europa. TechnologiaDMapas, Tele Atlas, 2008.Google 

      Earth: Imagem retirada em 24/06/2012. 

     Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

 

O Distrito possui três quadras que se encontram ocupado por 12 empresas, 

distribuídas por 282 lotes, cujas áreas variam de 782,63 m² a 1.742,75 m². 

 

Tabela 7 – Área Total do Distrito Industrial Miguel Abdelnur. 

Disposição da Área  Distribuição em m² Distribuição em % 

Área útil dos lotes 268.030,00 73,82% 

Área das ruas  60.540,00 16,67% 

Área da SAAE 10.400,00 2,86% 

Área da PMSC 24.098,50 6,63% 

Fonte: Prefeitura Municipal de São Carlos. 

Organização: Alex Marighetti, 2012.  

 

Na tabela 7, observamos a distribuição dos 363.068 m2 dispostos em áreas 

destinadas aos lotes empresariais, arruamentos, à prefeitura municipal de São Carlos 

e, finalmente, ao S. A. A. E. (Serviço Autônomo de Água e Esgoto). 



 

105 

 

Quanto às atividades das empresas instaladas encontram-se componentes 

plásticos, máquinas, ferramentas industriais, componentes elétricos, usinagem e 

fundição. Grande parte pertence aos setores de indústrias tradicionais, cabe destaque 

para as seguintes empresas: Cardinali e Latina. 

A Cardinali, empresa ligada a fabricação de tubos e conexões de PVC está 

no mercado há mais de 45 anos, o que a torna tradicional no ramo de encanamentos. 

Além disso, a empresa atua no setor imobiliário e localiza-se no centro da cidade.       

 

 Foto 3 - Cardinali Tubos e Conexões LTDA 

 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011. 

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

A Latina S.A, empresa ligada a fabricação de bebedouros, centrífugas, 

lavadoras, purificadoras e ventiladores inaugurou sua unidade fabril em São Carlos no 

ano de 2002. Segundo dados do trabalho de campo fornecidas pela empresa conta 

com 17 mil m² e capacidade inicial para produzir 600.000 produtos por ano, 

atualmente está localizada na Av. Getúlio Vargas, uma das principais vias de 

circulação da cidade. 

 

3.3. A Espacialidade dos pólos tecnológicos no Brasil 

 

No Brasil, a partir da década de 1980 ampliou-se o número de empresas, 

geralmente de pequeno porte que investem em P&D através de tecnologias 

empregadas no produto final ou na linha de montagem. Este movimento foi uma 
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tentativa de acompanhar as mudanças ocorridas nos países desenvolvidos na 

década anterior, logicamente que em menores proporções e com objetivos distintos. 

O investimento nas indústrias de alta tecnologia seja no produto final ou na 

linha de montagem, reforça a formação dos polos tecnológicos, estes que serão mais 

bem apontados nos itens subsequentes. O papel do Estado foi fundamental para 

consolidação dos pólos tecnológicos, visto que através de convênios de organismos 

federais, dentre eles o CNPq com instituições privadas municipais em diversas regiões 

promoveram a criação de empresas de base tecnológica.  

Os acordos datados do ano de 1984 previam esforços financeiros, 

fornecimento de equipamentos e capacitação de mão-de-obra em diversos setores 

industriais, como aeroespacial, biotecnologia, mecânica fina e telecomunicações, 

este último trabalhado por Vieira (1999) de maneira detalhada. Os municípios do país 

selecionados num primeiro momento foram: Santa Maria – RS, Joinville –SC, Manaus – 

AM, Campina Grande – PB, São Carlos – SP, dentre outros.  

Os locais onde ocorreram tais investimentos passaram a ser tratados como 

pólos tecnológicos – empreendimentos criados com o intuito de promover o 

desenvolvimento tecnológico apoiado na cooperação de empresas, instituições de 

pesquisa e universidades sob olhar cuidadoso do governo (MEDEIROS, 1995). 

A ANPROTEC utiliza o termo parque tecnológico para designar as 

experiências recentes adotadas em empresas no país. No entanto, vale salientar que 

entendemos o termo parque e pólo de maneira distinta. O termo parque é 

compreendido como sendo algo restrito a formação de novos espaços dispostos de 

maneira concentrada criados no espaço urbano para suplantar os empreendimentos 

que se apoiam na tecnologia.  

Já o termo pólo diz respeito à relação dos parques com o espaço 

intraurbano num primeiro momento e posteriormente, em escala regional. Há também 

de se observar que as empresas não precisam estar dispostas no interior de um parque 

para fazer parte de um pólo tecnológico.  

A explicação do sucesso ou insucesso dos pólos tecnológicos não se 

responde se analisarmos apenas os parques, mas também se deslocarmos as 

discussões para as relações que as empresas, universidades e centros de pesquisa 

desenvolvem no território como parte fundamental para consolidação ou não do 

desenvolvimento econômico. 
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Os dados da ANPROTEC indicam que o Brasil possuía, no ano de 2008, 74 

Parques Tecnológicos distribuídos por todas as regiões do país. No entanto, eles se 

encontram em variados estágios de desenvolvimento (Projeto, Implantação e 

Operação). 

Segundo a disposição espacial dos parques tecnológicos apresentadas no 

gráfico, há uma concentração maior nas regiões Sul e Sudeste por ser dotado de 

infraestrutura mínima e apresentar um setor industrial mais complexo e diversificado, 

no entanto cabe frisar que é necessário o estudo específico de cada uma destas 

regiões para melhores detalhamentos. 

 

Gráfico 9 – Distribuição dos pólos tecnológicos em porcentagem segundo regiões do 

Brasil, 2008. 

Fonte: ANPROTEC, 2008.  

Organização: Alex Marighetti, 2011. 
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Tabela 8 – Parques Tecnológicos em Operação no Brasil, 2008. 

N.F – Não Fornecido. 

Fonte: ANPROTEC, 2008. 

Organização: Alex Marighetti, 2011.

Nome do Parque Município - UF Data de 

Início 

Nº de 

empresas 

Nº de 

empregados 

Impostos (R$ 

mil) 

Investimentos Públicos 

(R$ mil) 

Investimentos Privados 

(R$ mil) 

Parque Tecnológico do NUTEC Fortaleza - CE 01/10/1998 14 46 N.F 6.000 N.F 

Parque Tecnológico do Bodocongó Campina Grande – 

PB 

01/03/1993 95 900 12.000 60.000 15.000 

Núcleo de Gestão do Porto Digital Recife - PE 20/04/2001 117 4.000 76.500 60.000 60.000 

Parque Tecnológico de 

Eletroeletrônica de Pernambuco 

Recife - PE  6 500 1.500 24.000 45.000 

Programa Curitiba Tecnoparque Curitiba-PR 17/04/2008 0 5.650 N.F N.F N.F 

Parque Tecnológico Itaipu Foz do Iguaçu - PR 09/12/2003 12 69 60 35.000 90.859 

Parque Tecnológico de Pato Branco Pato Branco - PR 01/03/1998 12 859 N.F N.F N.F 

Movimento Petrópolis Tecnópolis Petrópolis - RJ 22/10/1999 74 644 N.F 17.500 N.F 

Pólo de Biotecnologia Bio-Rio Rio de Janeiro - RJ 06/12/1995 16 674 3.200 50.000 150.000 

Parque Tecnológico do Rio/UFRJ Rio de Janeiro - RJ 30/04/2003 17 500 N.F 30.000 70.000 

Parque Tecnológico do Vale dos Sinos Campo Bom - RS 02/01/2005 22 300 3.600 20.000 35.000 

Pólo Tecnológico do Noroeste 

Gaúcho 

Ijuí – RS 22/08/2005 7 70 972 10.000 2.000 

Parque Científico e Tecnológico da 

PUC/RS 

Porto Alegre – RS 25/08/2003 0 2.500 N.F 20.000 20.000 

Parque Tecnológico de Blumenau Blumenau - SC 02/01/2005 0 N.F N.F N.F 35.000 

Parque Tecnológico Alfa Florianópolis – SC 18/08/1995 62 3.000 50 N.F 10.000 

Sapiens Parque S/A Florianópolis – SC 01/04/2006 10 90 2.000 150.000 300.000 

Sergipe Parque Tecnológico Aracajú – SE 12/12/2003 13 190 5.767 45.000 12.500 

Parque Tecnológico – Ciatec Campinas – SP 10/03/1985 0 4.080 N.F N.F N.F 

Parque Tecnológico Science Park São Carlos - SP 18/07/2008 0 N.F N.F 15.000 5.000 

Parque Tecnológico UNIVAP São José dos 

Campos - SP 

01/04/2005 23 585 12.000 30.000 65.000 

Parque Tecnológico de SJ. dos 

Campos 

São José dos 

Campos - SP 

04/12/2006 0 300 N.F N.F N.F 
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Posto isso, a tabela 816 nos mostra os parques tecnológicos em operação no 

Brasil. Observamos que a grande maioria deles tem o início das suas atividades na 

década de 1990 e anos 2000, com exceção do Parque Tecnológico Ciatec de 

Campinas – SP que teve seu início no ano de 1985. 

No que diz respeito ao número e vínculos empregatícios nas empresas 

inseridas nos parques, percebemos a padronização de empresas de pequeno e médio 

porte, visto que a robotização das atividades industriais desenvolvidas nestes espaços 

contribui para a diminuição da força de trabalho. 

 

Tabela 9 - Média de Vínculo Empregatícios das Empresas nos parques tecnológicos do 

Brasil, no ano de 2008.  

Número de Vínculos 

Empregatícios 
Número de empresas  Média de Vínculos  

24.957 500  49,91 

Fonte: ANPROTEC, 2008. 

Organização: Alex Marighetti, 2012.  

 

Segundo o critério utilizado pelo SEBRAE, o porte das empresas no setor 

industrial é: Micro: com até 19 empregados; Pequena: de 20 a 99 empregados; Média: 

100 a 499 empregados e, finalmente, Grande: mais de 500 empregados. 

Os investimentos públicos e privados mostrados na tabela são aqueles que 

foram anunciados pelas empresas, ou seja, novos investimentos. Investimentos que já 

foram realizados para implantação dos negócios, mas vale frisar que em alguns deles 

predomina investimentos públicos (Campina Grande – PB, Ijuí – RS, Aracaju – SE e São 

Carlos – SP) e em outros, investimentos privados (Recife – PE, Foz do Iguaçu – PR, Rio de 

Janeiro – RJ, Campo Bom – RS, Florianópolis – SC e São José dos Campos – SP). 

                                                 
16A tabela é resultado de estudos elaborados pela ANPROTEC. Nela constam 21 dos 25 parques 

tecnológicos em operação no Brasil, segundo dados de 2008.  Quatro deles se recusaram a 

responder a pesquisa, são eles: Parque Tecnológico de Uberaba - MG, Parque Tecnológico 

Agroindustrial de Cascavel – PR, Parque Tecnológico do Pólo de Informática de São Leopoldo 

– RS e Techno Park de Campinas – SP. Para detalhes, consultar o endereço eletrônico: 

http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/portfolio_versao_resumida_pdf_53.pdf. Acesso em: 26 

de novembro de 2011. 

http://www.anprotec.org.br/ArquivosDin/portfolio_versao_resumida_pdf_53.pdf
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Optamos por trabalhar com aqueles que se encontram em operação por 

conta de seus resultados serem mais claros para a pesquisa, além do fato de estarem 

em níveis avançados de estabilização econômica e territorial.  

Torkomian (1996) faz uma importante ressalva sobre os estudos elaborados 

pela ANPROTEC e fundamental para essa dissertação, no qual não foi mencionado o 

município de São Paulo nessa classificação por considerá-la como já antiga e 

consolidada em relação à ciência e tecnologia, sendo inquestionável seu papel de 

liderança no que diz respeito à difusão e capacitação de tecnologia oriundas de P&D. 

Não concordamos com tal postura da autora, pois desconsiderar o 

município de São Paulo pelo critério mencionado é, no mínimo, relativizar o papel de 

outras realidades e apresentar uma visão pessimista da difusão espacial dos parques 

tecnológicos no Brasil.  

Sobre a análise dos pólos tecnológicos no Estado de São Paulo, são 

consideradas três experiências que cabem destaque no cenário nacional, são elas: 

Campinas, São José dos Campos e São Carlos.  

Campinas é um município localizado a 96 quilômetros da capital paulista, 

com população estimada em 1.080.113 milhões, segundo dados do IBGE no ano de 

2010. Pode ser considerado um típico exemplo de pólo tecnológico segundo Joia 

(1992), Torkomian (1996) pela posição de destaque no setor tecnológico que possui o 

município. 

O município conta com universidades de renome como a UNICAMP e 

PUCCAMP; instituições de pesquisa, como o CTI e EMBRAPA, dentre outros além de um 

setor industrial consolidado graças ao desenvolvimento econômico acompanhado e 

não determinado somente pelo processo de desconcentração industrial iniciado no 

estado de São Paulo a partir dos anos 1970.  

Em franca expansão, posteriormente surge no ano 1999 o Techno Park, novo 

empreendimento para acomodar as empresas de alta tecnologia no município. 

Atualmente, as empresas de alta tecnologia localizadas em Campinas atuam 

principalmente na área de informática, microeletrônica e química fina.  

São José dos Campos é um município localizado a 94 quilômetros da capital 

paulista, com população estimada em 629.921 mil habitantes, segundo dados do IBGE 

no ano de 2010. A cidade conta com importantes universidades, como UNESP e ITA, 

além de centros de pesquisa, como o CTA vinculada ao ministério da Aeronáutica e o 

INPE, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia. 
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Segundo a tipologia adotada por Montalli (1994) baseada em Medeiros 

(1992) verifica-se que o pólo de São José dos Campos se encaixa como sendo um pólo 

com estrutura informal, ou seja, as instituições estão dispersas pelo município. Com 

investimentos públicos na criação do INPE e CTA, as empresas foram surgindo se 

identificando com um novo mercado incipiente ligado ao setor tecnológico.  

 

Tabela 10 – Indicadores Econômicos dos pólos tecnológicos de São Paulo. 

 

Município 
Balança 

Comercial¹ 

 

 
PIB Municipal²  

Investimentos PIESP 

– Indústria³ 

Campinas 2.746.404.563  91.400,00  127,53 

São José dos Campos 2.684.295.790  24.117,14  32,77 

São Carlos 89.797.926  5.132,24  17,9 

1 – Fonte: CACEX, 2012. 

2 – Fonte: SEADE, 2010. 

3 – Fonte: Fundação Seade; Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São 

Paulo – PIESP, 2011-2012. 

 

Na tabela 10, observamos o destaque de Campinas e São José dos Campos 

quando comparados a São Carlos. No entanto, o grau de sucesso dos pólos 

tecnológicos não deve ser medido somente por tais indicadores, sendo necessários 

outros elementos para uma análise mais profunda. Para tanto, voltaremos nossos 

estudos para o município de São Carlos.  

Para concluir, compactuamos das opiniões de Medeiros, Mattedi e Marchi 

(1989) no qual afirmam que as experiências adotadas no Brasil demonstram que a 

iniciativa é eficaz no sentido de que cria uma estrutura organizacional para estimular 

a interação entre centros de pesquisa, universidades e empresas de base tecnológica. 

No entanto, fazemos uma ressalva no fato de que o sucesso alcançado ainda está 

muito aquém do ideal quando comparamos com as realidades em outras partes do 

mundo.  
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3.4. Contexto histórico e origem do Pólo Tecnológico de São Carlos 

 

No início da década de 1960, São Carlos já se apresentava como sendo um 

dos municípios com maior diversidade econômica e crescimento populacional em sua 

região administrativa. Segundo Miyazaki (2008), ao lado de Araraquara, São Carlos se 

configura como aglomeração urbana não metropolitana.  

O destaque se deve também a ampliação da malha urbana em direção 

as zonas periféricas, mercado de trabalho, oferecimento de serviços e proximidade 

com o município de São Paulo, principal pilar da economia urbano-industrial do país.  

Sobre a expansão da malha urbana, Dozena (2001), aponta:  

Diferentemente do que ocorreu em outras cidades do Interior 

Paulista, que funcionavam como verdadeiros “imãs” de atração 

de mão-de-obra rural, São Carlos recebeu este contingente de 

trabalhadores em proporções bem menores. Deste modo, a 

formação de bolsões periféricos se deu pela expansão 

desordenada e não planejada do tecido urbano, e como em 

outras localidades do próprio Estado de São Paulo, onde os 

trabalhadores volantes da agricultura foram o motivo principal 

do inchaço dos espaços periféricos nas cidades. (DOZENA, 2001, 

p. 98).  

 

Sendo assim, segundo Firmino (2000) e Dozena (2001), estes fatores 

contribuíram de maneira fundamental para a escolha de São Carlos para instalação 

de duas universidades públicas no estado de São Paulo: USP e UFSCar. Como dito 

anteriormente, a influência de determinados empresários locais também contribuíram 

para tal iniciativa, visto que na região careciam de trabalhadores para a ainda 

incipiente indústria de transformação. 

As transformações que se iniciaram a partir da década de 1970 e se 

ampliaram para as décadas subsequentes, nas quais o setor produtivo, apoiado na 

ciência e tecnologia apresenta-se como diferencial na escolha de territórios 

“reforçou” a implantação e consolidação do pólo tecnológico de São Carlos, bem 

como de outras regiões já tradicionais neste quesito, como São José dos Campos e 

Campinas.  

Para caracterizar a mobilização de lideranças locais ligadas a universidade 

se deve ao fato que, ao longo da história de São Carlos, muitos prefeitos eleitos eram 

antigos professores e reitores da USP e UFSCar, como os dois últimos prefeitos, Newton 

Lima Neto e Oswaldo Barba ambos filiados ao PT. 
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O governo federal e estadual entre as décadas de 1960 e 1970 se apoiou 

nas políticas científicas e tecnológicas desenvolvidas nestas universidades para 

diminuir sua dependência industrial, ou seja, a política de substituição de importações. 

Em contrapartida, oferecia uma série de recursos para as áreas de P&D.  

Para vias de exemplo da intervenção do Governo Federal, no ano de 1968, 

através de decreto assinado pelo até então presidente da república, Costa e Silva, 

cria a UFSCar sob o lema: "Produzir internamente tudo aquilo que antes era importado 

ou aquilo que iriámos importar". 

Além disso, ao promover o desenvolvimento tecnológico do país, 

indiretamente as políticas de desconcentração industrial fizeram com que novas áreas 

industriais surgissem com gradativo potencial de inovação para aplicação de 

infraestruturas em escala local.  

Segundo Ruckert (2004), a ideia não era disseminar os recursos federais 

ainda escassos na geração de numerosas áreas com pretensa potencialidade 

científica e tecnológica, mas sim de fortalecer os espaços onde a indústria de 

transformação e a mão-de-obra especializada se fazem mais presentes, este fator 

explica por que os principais polos tecnológicos se concentram no centro-sul do país.  

Não podemos nos esquecer do papel exercido pela iniciativa privada 

presente em São Carlos em diferentes épocas, seja na implantação de empresas 

multinacionais inovadoras num primeiro momento, e de pequenas empresas de base 

tecnológica num segundo favorecendo a inserção do município em escala nacional 

e global.  

Através do trabalho de campo, podemos exemplificar esta intervenção da 

iniciativa privada através da Pereira Lopes, cuja fundação é datada do ano de 1942 

que anos mais tarde foi adquirida pela multinacional sueca Electrolux com mais de 

1.200 funcionários e a MMOptics, empresa fundada no ano de 1998 pioneira na 

fabricação de equipamento para o tratamento fotodinâmico de câncer no país com 

cerca de 60 funcionários.  

 Concomitantemente, associado às bases científico-tecnológicas e 

industriais, São Carlos apresenta uma infraestrutura no sistema de transportes e serviços 

a nível urbano e regional, o que favorece a sustentação de um pólo tecnológico. 

Sobre isso, Firmino (2000), aponta que esta estrutura:  

 

[...] convida os lugares a participar da integração do meio-

técnico-cientifico informacional. Vem desta integração a ideia 
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de que existem alguns locais onde a tecnologia participa 

ativamente de sua própria organização, nos levando a noção de 

regiões dinâmicas em inovação, de cidades da inteligência e de 

espaços de inteligência. (FIRMINO, 2000, p. 71). 

   

No setor educacional, o município é servido por duas universidades e um 

instituto de administração pública, a USP, UFSCar e o IFSP que oferecem juntas grande 

parcela da mão-de-obra especializada, principalmente no que diz respeito à pós-

graduação (mestres e doutores) na área das exatas. Além disso, conta com duas 

instituições privadas de ensino superior:  a UNICEP e a FADISC, e centros de formação 

profissional do SENAI, SESI, SESC, SENAC, Atheneu e Escola Técnica Estadual Paulino 

Botelho.  

Em relação aos institutos de pesquisa, o município conta com duas unidades 

da Embrapa: o CNPDIA voltado para instrumentalização agropecuária e o CPPSE 

responsável pela pecuária na região Sudeste. O CNPq desenvolve desde 1984 

pesquisas na área de informática através da implantação de parques tecnológicos. 

Sobre os investimentos do CNPq em São Carlos no ano de 1984, Periotto 

(2010) apud Torkomian (1992), complementa: 

 

Criado através de parceria entre diversas instituições e órgãos 

governamentais federais, estaduais e municipais, o Pólo conta 

com diversos mecanismos de apoio a atividade empreendedora 

e é considerado um dos mais bem sucedidos do Brasil em função 

do número de empresas de base tecnológica que foram criadas 

a partir daquele ano, bem como pelas várias ações que tem sido 

desenvolvidas em favor da melhoria do relacionamento 

universidade-empresa e destas com o governo municipal. 

Periotto (2010, p.27) apud Torkomian (1992). 

 

Na área da saúde, o município conta com1 Hospital Municipal, 3 pronto-

socorros, 14 UBS e 2 UPAS17 abertas 24 horas por dia. Além disso, 2 hospitais privados: 

Casa de Saúde-Hospital e Maternidade e Irmandade Santa Casa Misericordiosa de 

São Carlos. 

A administração pública se destaca por sua capacidade de distribuir os 

recursos e firmar parcerias em prol da criação de infraestruturas (ampliação do 

terminal rodoviário e duplicação da Rodovia Washington Luiz) necessárias para a 

                                                 
17 Fonte: Secretaria Municipal de Saúde, 2012. 
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implantação do pólo tecnológico, ou seja, em investimentos diretos e indiretos nas 

universidades, centros de pesquisa e indústrias de alta tecnologia.   

Em suma, o pólo tecnológico emerge em um território fértil para as 

inovações, quando comparamos a situação geográfica com outras realidades em 

nosso país, principalmente no que diz respeito à combinação dos fatores acima 

descritos. Posteriormente, iremos analisar os setores de alta tecnologia no município de 

São Carlos.  

 

3.4. Pólo Tecnológico de São Carlos – consolidação e sua inserção interescalar 

 

Antes de analisarmos detalhadamente os elementos que sustentam o polo 

tecnológico de São Carlos, é necessário compreender sua dinâmica ao longo das 

últimas décadas do século XX e início do século XXI. Além disso, como esta realidade 

se relaciona em outras escalas. Por isso, tomamos como exemplo a atuação de 

algumas indústrias de alta tecnologia procurando avaliar como estas se relacionam, 

desde a escala local até sua totalidade num parâmetro global. 

Partindo do pressuposto que se trata de um processo em emergência que 

se amplia em distintas escalas geográficas, preocupamo-nos em demonstrar e analisar 

a difusão das universidades, centros de pesquisa e principalmente, das indústrias de 

alta tecnologia que se manifestam em escala local.  

Em trabalho de campo realizado na UFSCar, segundo pesquisa da própria 

universidade e sua assessoria estatística sob o comando de Jorge Oishi datada de 

2006, o município conta com um doutor para cada 180 habitantes, enquanto que no 

Brasil a relação é de um doutor para cada 5.423 habitantes.  

A simbiose entre os elementos estruturantes do pólo tecnológico em São 

Carlos e a consolidação do spin-off18 se dá basicamente em dois momentos. O 

primeiro diz respeito a parcerias entre empresários locais e universidades, e 

posteriormente, num segundo a formação de novos empreendimentos a partir de 

professores destas universidades. 

Não são poucas as empresas que nasceram a partir de pesquisas iniciadas 

na USP ou UFSCar para criar um novo produto ou melhorar algum serviço apoiado na 

                                                 
18 Corresponde as empresas oriundas de laboratórios e resultante de pesquisa acadêmica e 

industrial; Empresa impulsionada por outra já estabelecida no mercado, para atuar na mesma 

área de negócio, mas com um produto ou serviço diferente daquele que a empresa original 

comercializa. 
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tecnologia. Este é o caso da primeira empresa do parque tecnológico: Coss 

Consulting.  Em 2005, dois ex-alunos da USP de São Carlos, formados em engenharia 

elétrica, abriram uma empresa especializada na adoção de etiquetas inteligentes 

para uso em diversos estabelecimentos comerciais, na tentativa de ampliar a fluidez 

neste serviço e facilitar a aquisição de produtos por parte dos consumidores, em 

substituição aos antigos códigos de barras.  

Segundo um de seus fundadores, o engenheiro Fredy João Valente, com a 

adoção da etiqueta inteligente o consumidor não precisará retirar o produto do 

carrinho na hora de pagar. O sistema, baseado na tecnologia de identificação por 

radiofrequência, passará todas as informações a um terminal instalado no caixa que, 

equipado com uma antena, calculará o valor da compra. Outros exemplos serão mais 

bem explicados nos itens subsequentes.  

A ampliação do número de indústrias consideradas de alta tecnologia fez 

com que o poder público desenvolvesse vantagens comparativas19 frente às novas 

necessidades do novo paradigma tecnológico.  

Sobre as vantagens comparativas, em entrevista com assessores da 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Sustentável, Ciência e Tecnologia do 

governo de Oswaldo Barba (2009-2012), cabe destaque para a criação de 

infraestruturas (rodovias, rotatórias, revitalização de praças públicas etc.), incentivos 

fiscais às indústrias localizadas no distrito industrial e, por fim, a criação da Comciti 

(Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação) com o intuito de realizar o 

planejamento adequado para a instalação e consolidação das empresas de base 

tecnológica.  

A consolidação tecnológica é apoiada pela Fundação ParqTec (1985) e 

pelo CEAT (1988), organizações não governamentais fundadas por empreendedores 

locais formados na USP e UFSCar, por gestores de pequenas empresas de base 

tecnológica existentes até o momento e da participação industrial nos ramos da 

indústria metalúrgica e mecânica. Têm, por objetivo, fundar um parque tecnológico 

                                                 
19 A teoria das vantagens comparativas foi formulada por David Ricardo, que criou uma 

explicação sistemática no seu livro The Principles of Political Economy and Taxation, publicado 

na Inglaterra em 1817, usando um exemplo envolvendo Inglaterra e Portugal. Já na segunda 

metade do século XX, Michael Porter se reporta à análise dos padrões de concorrência 

empresarial e às estratégias adotadas pelas empresas para atuação no mercado e para 

obtenção de vantagem competitiva. Sobre o tema, ver duas obras do autor, das muitas 

publicadas no Brasil: Porter (1989; 1991). 
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voltado para as indústrias de alta tecnologia, estes dois empreendimentos serão mais 

bem detalhados nos itens subsequentes.   

A finalidade da iniciativa local era fomentar a pesquisa e o 

desenvolvimento a fim de alavancar o setor industrial do município que havia perdido 

espaço diante da atual crise econômica enfrentada pelo país no final da década de 

1980 e início da década de 1990, pela queda na geração de empregos devido à 

expansão do setor de comércio e serviços. 

 

Quadro 3 – Distribuição dos estabelecimentos industriais de alta tecnologia em São 

Carlos no ano de 2012  

 

Ramo 

Número de 

Indústrias 

Número 

de 

Empregos 

 

 

 

Número de 

empregados – 

jan. 2012 a jan. 

2013. 

Coque, Refino de Petróleo, 

elaboração de combustíveis 

nucleares e produção de 

álcool. 

0 0  0 

     

Equipamentos de 

Instrumentação médico-

hospitalar, instrumentos de 

precisão e ópticos, 

equipamentos para 

automação industrial, 

cronômetros e relógios. 

77 814  356 

     

Máquinas, Aparelhos e 

Materiais Elétricos. 
32 1093  329 

  7986  1170 

Máquinas e Equipamentos 153    

Máquinas para Escritório e 

Equipamentos de 

Informática. 

6 95  3 

     

Material Eletrônico e de 

Aparelhos e Equipamentos 

de comunicações. 

24 410  22 

     

Outros equipamentos de 

Transporte. 
5 59  17 

    82 

Produtos Químicos. 40 548   

     



 

118 

 

Veículos Automotores, 

Reboques e Carroceria. 
13 422  75 

     

Total 350 11427  2054 

Fonte: RAIS, 2012. 

Organização: Alex Marighetti, 2013. 

 

Nos dados do quadro, cabe destaque para o número elevado de 

desempregados relativo ao total. Com um grau de detalhamento maior focado na 

distribuição das indústrias de alta tecnologia, percebemos a concentração delas em 

torno das universidades e centros de pesquisa. Cabe salientar o fato de que a maioria 

destas empresas (184 no total) está incubada e a proximidade geográfica é notória. 

 

3.5. Estrutura Organizacional do Pólo  

 

3.5.1 As universidades e instituições de ensino superior 

 

A partir da descentralização política herdada da constituição de 1988, a 

gestão em ciência e tecnologia passa a trabalhar com uma nova parceria a partir das 

universidades públicas e privadas em relação ao setor produtivo nas esferas locais e 

regionais, apoiadas por órgãos federais (CNPq) e estaduais (SPTec). 

As universidades e instituições de ensino superior em São Carlos passam a 

exercer um papel importante na estruturação do Polo Tecnológico, bem como fazer 

parte das estratégias de desenvolvimento local. 

Entendemos que a universidade, a partir do processo de 

internacionalização da economia, passa a exercer um novo papel no Brasil e 

consequentemente, no município, já que o ensino vem acompanhado da ampliação 

do número de grupos de pesquisa, principalmente voltados às ciências aplicadas.  

A ampliação do número de financiamentos públicos e privados 

direcionados a P&D fizeram com que professores universitários agregassem duas novas 

funções outrora pouco comuns na realidade brasileira, a de pesquisadores e 

empreendedores.  

A proximidade entre o setor produtivo e a universidade emerge a tal ponto 

que, na realidade são-carlense, as universidades se tornam fundamentais para o 

desenvolvimento econômico visto que agregam valores que vão além do processo 

de ensino e aprendizagem.  
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Sobre o papel da universidade na produção de conhecimento no mundo 

contemporâneo, Santos (1996) aponta que:  

Uma nova dinâmica de diferenciação se instala no território. Em 

primeiro lugar, distinguem-se zonas servidas pelos meios de 

conhecimento e áreas desprovidas dessa vantagem. E dentro 

das próprias áreas “conhecidas” as empresas se distinguirão pela 

sua maior ou menor capacidade de utilização das informações. 

(SANTOS, 1996, p. 163). 

 

Além disso, nesta obra, Santos ressalta a importância da universidade como 

elemento fundamental para a diferenciação territorial e consequentemente, como 

parte das vantagens comparativas para as regiões que possuem este recurso, ou seja, 

à universidade é atribuído valor por fazer parte direta ou indiretamente do processo 

produtivo. É óbvio que, de acordo com a realidade vigente, a universidade e o setor 

produtivo se aproximam mais ou menos deixando clara esta relação de valor. 

Em relação ao município de São Carlos, em sua dissertação de mestrado, 

Dozena (2001) associa a importância da USP e UFSCar não somente atrelada ao 

desenvolvimento econômico e cultural, mas também social. Não se restringindo à 

formação de mão-de-obra qualificada para o mercado de trabalho, mas também 

como importante nó territorial, visto que se constitui numa área de lazer e de 

convivência para parte dos moradores, além dos serviços prestados a comunidade.  

 

3.5.1.1 USP São Carlos  

 

A USP de São Carlos tem sua origem a partir da criação da Lei Estadual nº 

161, de 1948 e implantada em dezembro de 1952, a Escola de Engenharia de São 

Carlos da Universidade de São Paulo, instalou-se no prédio cedido em caráter 

provisório pela Sociedade "Casa d'Itália", atualmente em processo de tombamento 

pelo CONDEPHAAT. 
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           Foto 4 – USP Campus 1 

 

                         Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

                         Organização: Alex Marighetti, 2012. 

 

Foi criada no governo municipal de Antônio Massei (1952-1956) e, ao longo 

dos anos, se especializou na formação de estudantes ligados à área de exatas, 

principalmente as Engenharias e, posteriormente, no curso de Arquitetura e Urbanismo.   

Os cursos e habilitações que compõem as atividades de graduação da 

Escola caracterizam-se por uma forte interligação com as pesquisas desenvolvidas 

pelos docentes, em programas de pós-graduação, projetos individuais ou integrados 

e prestação de serviços.  

Atualmente, a USP de São Carlos figura como um nicho de engenheiros 

voltados para ensino e pesquisa das ciências exatas no interior do Estado de São Paulo, 

envolta de dezenas de pequenas empresas de tecnologia de ponta ligadas 

ao Parqtec, fundadas - em grande parte - por ex-alunos da EESC. Segundo dados do 

sítio eletrônico da USP, a Escola de Engenharia desponta, há vários anos, com notas 

máximas nos rankings nacionais governamentais (CAPES, antigo "Provão") e de 

iniciativa privada, como o Prêmio Guia do Estudante e Banco Real - Melhores 

Universidades, do qual tem recebido por seguidos anos a condecoração 5 estrelas - 

nota máxima - em todos os cursos avaliados. 

Sua estrutura física se encontra dividida em quatro departamentos ou 

unidades de ensino: Instituto de Física de São Carlos, responsável pelo curso de Física; 

Instituto de Química de São Carlos, responsável pelo curso de Química; Instituto de 

Ciências Matemáticas de São Carlos, responsável pelos cursos de Matemática e 
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Ciência da Computação e por fim, a Escola de Engenharia de São Carlos, responsável 

pelos cursos de Engenharia (Civil, Mecânica, Elétrica, Produção Mecânica, Hidráulica 

e Saneamento, Transportes, Ambiental e Metalurgia), Arquitetura e Geotecnia.  

 

Tabela 11 – Cronologia Histórica da USP – São Carlos.  

Ano Acontecimento 

1948 Aprovação da Lei Estadual nº 601 para criação da USP de São Carlos. 

1952 Implantação do campus da USP. 

1953 Primeiro vestibular para seleção de 50 (cinquenta) vagas nos cursos de 

Engenharia, com habilitação em Engenharia Mecânica e Civil. 

1956 Oferta dos primeiros cursos de especialização e pós-graduação. 

1970 Criação dos cursos de Engenharia de Produção e Engenharia 

Eletrotécnica. 

1985 Criação do curso de Arquitetura. 

2002 Criação do curso de Engenharia Aeronáutica 

2003 Criação dos cursos de Engenharia Ambiental, Engenharia 

Mecatrônica, Engenharia de Computação e Engenharia 

Elétrica/Sistemas de Energia e Automação. 

2011 Criação do Campus II. 

Fonte: USP, 2011 

Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

O campus da USP em São Carlos possui segundo dados da própria 

universidade cerca de 7.000 alunos em cursos de graduação e pós-graduação, 1.104 

funcionários e 512 docentes. No ano de 2005, foi criado o campus II da USP a noroeste 

do município próximo a uma nova área com permissão de criação de condomínios 

residenciais, dentre eles o Damha e o Parque Faber-Castells.  

 

3.5.1.2 UFSCar  

 

Fundada em 1968, a UFSCar foi a primeira, e até hoje é a única, 

Universidade Federal do interior do Estado de São Paulo. A Prefeitura Municipal 

delimitou a Fazenda Trancham como área para instalação do Campus.  
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Foi criada, também, no governo municipal de Antônio Massei (1964-1969) e, 

ao longo dos anos, ela se especializou na formação de estudantes ligados à área de 

exatas, humanas e biológicas.  

Atendendo uma política do governo federal, a UFSCar ao longo dos anos 

ampliou suas vagas e acessibilidade de maneira significativa quando comparada a 

USP. Atualmente conta com trinta e dois departamentos distribuídos em quatro 

grandes centros: Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, Centro de Ciências Exatas 

e de Tecnologia, Centro de Ciências Agrárias e Centro de Educação e Ciências 

Humanas.  

 

     Tabela 12 – Cronologia Histórica da UFSCar.  

Ano Acontecimento 

1968 Aprovação da Lei Federal para criação da UFSCar.  

1970 Primeiro vestibular para seleção de 96 (noventa e seis) vagas nos 

cursos de Ciências- Licenciatura e Engenharia de Materiais.  

1991 Criação do Campus de Araras.  

2005 Criação do Campus Sorocaba e implantação em São Carlos do 

curso de Medicina. 

2008 Adesão ao REUNI e ampliação dos cursos e vagas.  

2010 Adesão ao SISU, facilitando o acesso por meio do ENEM.  

       Fonte: UFSCar, 2011. 

       Organização: Alex Marighetti, 2011. 

 

O campus da UFSCar possui, segundo dados da própria universidade, cerca 

de 1.780 funcionários, 650 docentes 2.776 alunos matriculados no ano de 2012 e está 

localizada ao norte do município próximo a Rodovia Washington Luiz (SP-310). 

 

3.5.1.3 Instituições privadas de Ensino Superior  

 

Atualmente, no município de São Carlos existem duas instituições privadas 

de ensino superior, são elas: UNICEP e FADISC. 

A UNICEP é atualmente mantida pela Associação de Escolas Reunidas, o 

Centro Universitário Central Paulista – UNICEP iniciou suas atividades no ano de 1972, 

oferece cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu (cursos de especialização 

e MBA), Capacitação Gerencial e Extensão Universitária. 
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Hoje, a UNICEP possui dois campi localizados na cidade de São Carlos, o 

campus Vila Alpes (Zona Leste) e o campus Miguel Petroni (Zona Norte). 

A FADISC iniciou suas atividades no ano de 1968 e ofereceu, até meados de 

2011, cursos de graduação e pós-graduação Lato Sensu. Devido a problemas de 

administração, a instituição foi proibida de realizar vestibular para o ano de 2012 e seus 

alunos foram relocados para outras instituições de ensino superior particular. 

 

3.5.2 Institutos de Pesquisa e Desenvolvimento 

 

Os institutos de pesquisa e desenvolvimento que estruturam o Pólo 

Tecnológico de São Carlos são: EMBRAPA, CEDIN e CNPq. Para vias de análise não 

consideramos os parques tecnológicos como institutos de pesquisa e desenvolvimento 

e, sim, como indústrias de alta tecnologia já que o investimento em pesquisa e 

desenvolvimento é materializado nestes parques e voltado para o circuito produtivo, 

merecendo atenção especial no capítulo posterior.  

As universidades também apresentam um comportamento à parte em 

relação aos institutos de pesquisa. Apesar de apresentar um caráter muito próximo de 

instituto de pesquisa, em sua excelência devemos considerá-la como uma unidade 

eminentemente de ensino.  

Feitas as devidas observações, na composição destes institutos inclui-se a 

participação dos setores públicos nas esferas federais (EMBRAPA e CNPq) e estaduais 

(CEDIN). Sua importância na composição do polo tecnológico se deve ao fato de 

aproximar a universidade e as indústrias de alta tecnologia, bem como de fato 

promover a pesquisa e o desenvolvimento no município. 

A EMBRAPA, em São Carlos, apresenta duas unidades de P&D. A primeira 

(CNPDIA) está instalada na zona central desde 1984 e tem como principal finalidade 

promover o desenvolvimento tecnológico na agropecuária, pautado no agronegócio 

e suas interfaces.  

A segunda unidade da Embrapa (CPPSE) está localizada às margens da 

Rodovia Washington Luiz, na zona norte, desde 1975 e tem, por especialidade, 

trabalhar com biotecnologia animal e vegetal, aspectos ambientais da pecuária, 

agricultura de precisão, nutrição e saúde animal. 
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O CEDIN foi criado em 1984 e, atualmente, está localizado na zona norte do 

município; tem, como pauta geral de suas atividades, o apoio institucional, normativo, 

técnico e operativo para criação de novas indústrias de alta tecnologia.  

A partir de 2008, firmou parceria com o Instituto Inova, responsável pelo 

parque tecnológico Damha e ampliou o número de empresas atendidas (36 no total). 

Além disso, conta com parcerias formadas com a Prefeitura Municipal, o SEBRAE e o 

Governo do Estado de São Paulo. Seus recursos advêm da FAPESP, do CNPq e da 

FINEP. 

O CNPq é um órgão de financiamento a pesquisa científica de 

abrangência nacional que a partir da década de 1990 passou a se interessar pela 

temática dos pólos tecnológicos assinando convênios para a criação do primeiro 

parque tecnológico de São Carlos – Parqtec. Não possui sede fixa no município e sua 

importância se deve ao fato de fomentar a pesquisa e o desenvolvimento de maneira 

pioneira em relação à efetivação dos pólos no país. 

 

3.5.3 Indústrias de Alta Tecnologia  

  

As indústrias de alta tecnologia completam o pilar estruturante dos pólos 

tecnológicos. Suas unidades de P&D constituem um novo elemento para o processo 

produtivo. É difícil mensurar exatamente qual a primeira indústria de alta tecnologia a 

se instalar no município de São Carlos. No entanto, sua matriz histórica se estende a 

partir da década de 1980 com as primeiras iniciativas públicas e privadas para a 

criação do pólo tecnológico.  

As unidades de P&D estão localizadas na Fundação ParqTec, principal 

incubadora de empresas de base tecnológica do município de São Carlos. Os 

questionários foram aplicados em empresas localizadas em seu interior, segundo 

dados oficiais cedidos pelo órgão, existem atualmente no município 180 empresas de 

base tecnológica.  

No entanto, nas atividades de trabalho de campo, foram aplicados 

questionários e entrevistas nas indústrias de maior relevância do município. Foram 

selecionadas dezessete realidades distintas dentro das três incubadoras pertencentes 

à Fundação ParqTec – CINET, SOFTNET e Design Inn. 

A dificuldade encontrada para concretização de entrevistas mais longas 

encontrou no questionário, uma solução viável para a falta de tempo por parte dos 
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gestores e/ou proprietários que assumem várias funções e apresentam um grande 

acúmulo de tarefas. 

 

Gráfico 10 : Divisão das empresas entrevistadas por setores econômicos, 

2012. 
Fonte: Trabalho de Campo, 2011 a 2013.   

Organização: Alex Marighetti, 2013. 

 

No que diz respeito aos setores econômicos das indústrias participantes, 

constatou-se que 72% dos estabelecimentos atuam na indústria de transformação, 22% 

na prestação de serviços e consultorias e, por fim, apenas 6% estão ligadas ao setor 

primário (agropecuária e extrativismo).  

 

Gráfico 11: Origem do capital das empresas entrevistadas, ano de 2012. 
 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 a 2013.   

Organização: Alex Marighetti, 2013. 
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Sobre o faturamento anual, não conseguimos maiores informações por 

conta do sigilo solicitado pelas empresas, no entanto, no que diz respeito a origem do 

capital, ocorre predominância de capital privado nacional (61%), seguido pelo capital 

privado estrangeiro (22%) e, por fim, capital misto (17%).  

 

Gráfico 12: Processo tecnológico empregado na empresa, ano de 2012. 
 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 a 2013.   

Organização: Alex Marighetti, 2013. 

 

No quesito destinado ao processo tecnológico empregado na empresa, a 

maioria delas se encaixa no item “média tecnologia” (61%), são aquelas que 

apresentam computadores usados no processo de produção (excluindo dispositivos 

de controle numérico computadorizado) e máquinas automáticas controladas por 

computador ou equipamento de controle do produto seguido por “alta tecnologia” 

(33%), são aquelas que apresentam uso de microprocessadores, micro ou 

minicomputadores no processo final, computadores usados para desenvolvimento de 

produto e/ou projeto e sistemas programáveis para manipulação de materiais e 

subcomponentes, incluindo dispositivos do tipo “pick-up and place”, controlados 

numericamente e robôs programáveis simples. 

Esta informação é de suma importância para o trabalho, visto que a P&D 

no processo ainda não alcança níveis excelentes, através da visita técnica 

observamos tal realidade e foram confirmadas pelos questionários. No entanto, no que 

diz respeito ao produto, houve a pergunta qualitativa: O processo e/ou o produto 

desta indústria, que a caracterizam como de alta tecnologia, foi obtido 88% das 

respostas foram afirmativas em detrimento de 12 % negativas.  
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Gráfico 13: Qualificação dos gestores/proprietários das empresas 

entrevistadas, ano de 2012. 
 

Fonte: Trabalho de Campo, 2011 a 2013.   

Organização: Alex Marighetti, 2013. 

 

Por fim, o perfil dos gestores é marcado por uma formação na área de 

exatas com domínio de graduados (41%), seguidos por doutores (17%) e, por fim, os 

pós-doutores, mestres e Tecnólogos, todos estes com 12%.  

Tomando por base o fato de que a primeira tentativa de criação de um 

parque tecnológico ou incubadora no município ocorreu com a criação da Fundação 

Parqtec datada de 1987. Portanto, a primeira indústria de base tecnológica no 

município é a Opto Eletrônica.  

A Opto é uma empresa de tecnologia no ramo de eletrônica, com atuação 

nas áreas médica, industrial, de componentes ópticos, aeroespacial e de defesa. Ela 

surge através de dois pesquisadores e técnicos do Instituto de Física do Campus da 

USP em São Carlos.  

Entre 1988 e 1992, a Opto se dedicou a desenvolver aplicações industriais 

para os lasers que fabricava. A partir de 1992, entraram no mercado de equipamentos 

médicos-oftálmicos, Inúmeras etapas e avanços da OPTO tiveram apoio da FINEP – 

Financiadora de Estudos e Projetos. 

A partir de 2006, com a experiência em equipamentos militares e de alta 

tecnologia, a OPTO foi convidada a participar das licitações para o desenvolvimento 

e fabricação das câmeras dos satélites sino-brasileiros CBERS 3, CBERS 4 e Amazônia 1.                      
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        Foto 5 - Sede da Opto Eletrônica em São Carlos. 

 

                Fonte: Opto Eletrônica. 

                            Organização: Alex Marighetti. 

 

Vale salientar que, não se pode ignorar a incorporação de tecnologia no 

setor industrial anterior a data prescrita visto que grandes empresas tradicionais no 

município já estavam ali instaladas, como a Tapetes São Carlos, Faber Castells e 

Electrolux. 

                       Foto 6 – Sede da Electrolux em São Carlos 

 

              Fonte: Trabalho de Campo, 2012. 

                         Organização: Alex Marighetti, 2012. 
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Com base nos trabalhos de campo e divisão dos portes de empresas, 

segundo o SEBRAE, o que se pode afirmar é que, prioritariamente, as indústrias que se 

apoiam na tecnologia são de pequeno e médio porte, aproveitando-se da 

infraestrutura local, como as universidades e institutos de pesquisa.  

A expansão das indústrias em São Carlos foi estimulada pelos institutos de 

pesquisa, pelas universidades e principalmente, pela prefeitura municipal que 

ofereceu incentivos fiscais, doação de terrenos, ampliação das infraestruturas urbanas 

bem como capacitação de pessoal. 

Por fim, as “velhas” indústrias tradicionais se articulam com as consideradas 

de alta tecnologia num espaço intraurbano cada vez mais fluído e condicionadas a 

fatores de localização industriais distintas, ou seja, o mais tradicional voltado ao 

mercado consumidor e infraestruturas básicas (rodovias, ferrovias etc) e, o novo 

caracterizado pela aproximação com a mão-de-obra qualificada e infraestruturas 

mais complexas (fibra óptica, aeroportos etc).  
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Figura 6 - Equipamentos Urbanos no município de São Carlos. 

 

 

3.6. Difusões de parcerias em ciência e tecnologia em São Carlos 

 

 Após uma breve discussão sobre crescimento x desenvolvimento 

econômico, faz-se necessário alimentar a ideia de desenvolvimento local a partir das 
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estratégias de competitividade sob a luz da ciência e tecnologia associada ao setor 

produtivo visto que atualmente se figuram como vetores fundamentais para a (re) 

produção do espaço urbano. 

 No caso do município de São Carlos, a descentralização da gestão da 

ciência e tecnologia se torna evidente a partir da aproximação das universidades 

públicas e privadas ao setor produtivo local/regional, apoiadas pelo Sistema Paulista 

de Parques Tecnológicos e consequentemente o decreto estadual nº53. 826, de 

dezembro de 2008 no qual diz:  

Artigo 1º - As empresas integrantes de parques tecnológicos que 

compõem o Sistema Paulista de Parques Tecnológicos, a serem 

relacionadas por resolução conjunta dos Secretários de Estado 

da Fazenda, da Economia e Planejamento e do 

Desenvolvimento,poderão utilizar o crédito acumulado do ICMS 

(...) para: I - pagamento de bens e mercadorias adquiridos, 

inclusive energia elétrica (...)II - pagamento do ICMS relativo à 

importação de bens destinados ao seu ativo imobilizado (...). (Art. 

1§ 2 3° , I, II DECRETO N° 53.826). 

 

 A relação entre as universidades e o setor produtivo ocorre de maneira 

orgânica desde a década de 1990; no entanto, o apoio estadual confere um caráter 

incipiente da atuação das multiescalas na consolidação da vocação tecnológica do 

município.  

 A intenção desta parceria era de criar ambientes articuladores e 

facilitadores a fim de promover maior competitividade da economia do Estado de São 

Paulo frente às outras regiões, mas que conferem ao município um caráter endógeno 

na administração dos recursos, bem como sua inserção em escala global.  

 Ao observar in loco, consideramos que essa nova estratégia de 

desenvolvimento baseada em parcerias passa a desempenhar um papel significativo 

na dinamização do município. No Brasil as políticas voltadas à aplicação de ciência e 

tecnologia são elaboradas, mas lentamente consolidadas o que se revela numa 

realidade distante para destaque internacional na produção em grande escala de 

produtos de alta tecnologia, embora seja inquestionável a difusão territorial das 

indústrias de alta tecnologia no município com a absorção de mão-de-obra 

qualificada formada eminentemente pelas universidades locais.   

Segundo dados do trabalho de campo , para demonstrar as parcerias entre 

o público e o privado, voltemos ao exemplo do Parque de Tecnologia de São Carlos 

e à distribuição de seus orçamentos: sua receita anual já chega a R$ 600 mil (dados 
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de fevereiro de 2011) incluindo prestação de serviços, consultorias e os recursos 

repassados pela Financiadora de Estudos e Projetos (FINEP), empresa vinculada ao 

Ministério de Ciência e Tecnologia; Fundos Setoriais; Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq); e pelo SEBRAE.  Como podemos observar, as empresas incubadas recebem 

recursos públicos e privados justificadas por leis e órgãos de variadas escalas 

geográficas.  

Outro caso emblemático é o instituto Inova, que tem como slogan a frase 

“inovação como base para o desenvolvimento do país”, onde se abrigam 64 

empresas de base tecnológica e é responsável pela implementação e gestão do 

Parque Eco Tecnológico Damha localizado as margens da Rodovia Tales de Lorena 

Peixoto Filho SP-318 que liga São Carlos a Ribeirão Preto, próximo ao campus da 

UFSCar.  

Ela apresenta parceria com diversos órgãos públicos e privados. Segundo 

um dos gestores entrevistados, no início do ano de 2009 um grupo de trabalho da Inova 

voltou-se a promover alternativas energéticas para até então viabilizar a candidatura 

do Rio de Janeiro as Olimpíadas de 2016. 

Em complementação, as alternativas energéticas têm voltado seus 

interesses para o etanol com a instalação de um laboratório que funciona como uma 

pequena usina piloto de fabricação de etanol, com capacidade para operar até 10 

toneladas de cana-de-açúcar por hora, produzindo cerca de mil litros de etanol por 

hora ou, aproximadamente, 20 mil litros diários do bicombustível.  

Segundo o gestor, os recursos para a implantação dos projetos advêm, em 

grande parte, do CNPq que aprovou no ano passado um montante no valor de R$ 

1.086.787,00 em capital (Equipamentos e Material Permanente). 

Recentemente, encabeça o projeto de Criação do CITESC ao lado do 

Centro de Inovação do Parque Eco Tecnológico Damha. O Centro se transformará 

num dos mais importantes de inovação tecnológica do país na área da Saúde.  Em 

parceria com a FINEP, teve R$ 4.800.000,00 liberados para efetivação da obra. 

Atualmente, o Inova aguarda uma resposta da FINEP para assinatura do Contrato para 

a execução das obras e serviços de engenharia civil. 

Em suma, as parcerias desenvolvidas entre o poder público e iniciativa 

privada emergem num espaço cada vez mais integrado no sistema de redes urbanas 

paulista e, garantem o sucesso das incubadoras de base tecnológica. 
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4. 

 

_______________________ 

Desenvolvimento Local e as Transformações 

Socioterritoriais em São Carlos/SP 

 

 

 

Na ausência de leis e de instrumentos para o controle do crescimento urbano, 

a situação tem se tornado caótico. O crescimento espacial tem sido 

acompanhado pela segregação socioespacial, proliferando bolsões de 

pobreza. Isto faz o cotidiano da população mais pobre ser marcado pela 

diferença da qualidade de vida em relação aos habitantes das áreas mais 

nobres. 

 

 

 

Alessandro Dozena 
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desenvolvimento local/regional é norteado por novos desafios no que diz 

respeito à produção e à difusão da ciência e da tecnologia como elementos 

fundamentais para a integração em múltiplas escalas. Neste sentido, 

buscamos neste capítulo analisar o caso das indústrias de alta tecnologia e o Pólo 

Tecnológico de São Carlos, resultantes das políticas públicas e iniciativa privada que 

se aproximam com o setor produtivo local/regional. 

 

 

4.1 Estudos sobre desenvolvimento local/regional 

 

A partir da década de 1980, profundas mudanças econômicas, políticas e 

sociais passam a exercer um papel preponderante no Brasil e respectivamente, em 

escala global. A abertura econômica acompanhada por uma onda de privatizações 

contribui para um novo papel do Estado a fim de atender às demandas do mercado 

internacional. 

Segundo Brandão (2007), os estudos sobre desenvolvimento local/regional 

também serão redefinidos na medida em que ocorre uma descentralização e 

consequentemente, um desestímulo ao Estado do Bem Estar Social (Welfare State) que 

figurava como centralizador e/ou repressor em alguns casos – Cuba e Coréia do Norte. 

Neste período, os conceitos de lugar e região associado ao controle do Estado 

sofrerão uma profunda reestruturação. 

Antes de tudo, vale frisar que o conceito de região é uma construção 

política mediada pelas relações humanas eminentemente contraditórias e que 

acompanham o contexto histórico que se desenvolvem em espaços geográficos 

cada vez mais distintos entre si. 

Atualmente, as dificuldades se manifestam nos estudos sobre região em 

virtude do processo de globalização. Roberto Lobato Correa (1997) fala em 

“particularidade dinâmica” referindo-se a região e “fragmentação articulada” para 

se falar em globalização.  

Ocorre um redimensionamento do mundo a partir da globalização e 

articulação entre as escalas dificulta as delimitações. Partindo desta premissa, o 

caráter dinâmico justifica as intensas mudanças ocorridas em São Carlos, bem como 

sua inserção em escala global.  

O 
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A noção de desenvolvimento local/regional enquanto prática espacial 

surge com maior evidência em nosso país a partir da Constituição de 1988, no qual se 

estabelecem novos papéis para a dimensão da escala local através da ampliação 

do poder para os municípios.  

A ampliação da autonomia na distribuição de capital aos municípios, 

confere ao Estado um papel meramente institucional e espacial, limitando seu caráter 

político, coletivo e centralizador. Agrava-se a esta peculiaridade o fato de que as 

políticas regionais vão se tornando cada vez mais distantes do Estado. Daí surgem os 

novos desafios para as escalas de análise, onde algumas contradições se manifestam 

nesta relação (Estado x Região). 

Os fenômenos geográficos outrora atribuídos somente à escala local se 

manifestam em escala global e os limites entre estes se tornam cada vez mais tênues. 

Segundo Lencioni (1999), o conceito de região a partir da escala só é valido a 

contextos posteriores ao século XVII, porque só a partir daí que a escala graduada 

surge através do plano cartesiano. Para Milton Santos (1996), a questão da escala 

geográfica está atribuída à totalidade do mundo e que nos deve conduzir a estudos 

do espaço geográfico em dimensão local, regional, nacional e global, enquanto um 

sistema indissociável de sistema objetos e sistema de ações.  

Aos atores sociais cabe um destaque fundamental para compreender a 

lógica escalar na medida em que os fenômenos geográficos se manifestam em escala 

local muitas vezes são pensados a partir de atores que não necessariamente vivem ou 

se relacionam neste local, ou seja, as ações podem ser dadas a partir de atores 

multiescalares. Podemos citar como exemplos o caso de algumas ONGs, instituições 

privadas e estatais.  

O desenvolvimento local/regional deve ser apreendido segundo o contexto 

em que são produzidas as ações por diversos atores que se relacionam num espaço e 

tempo definidos. Não podemos conferir aos fenômenos geográficos endógenos um 

caráter individualizado distante do Estado.  

Compactuamos da perspectiva de Hartshorne (1978) sobre a compreensão 

das multiescalas, que não devem ser definidas a partir da quantidade de 

aglomeração de fenômenos e sim, quanto maior for à complexidade dos fenômenos, 

menor deverá ser a área da pesquisa.  

Compreender a “particularidade dinâmica” e a “fragmentação 

articulada” é fundamental para nosso trabalho sem correr riscos na interpretação da 



 

136 

 

realidade, ao passo que compreender as multiescalas contidas no local facilitam a 

compreensão dos fragmentos da realidade manifestada na construção do Pólo 

Tecnológico de São Carlos.  

 

4.2. Crescimento x Desenvolvimento Econômico 

 

O debate acerca dos conceitos ligados ao crescimento e desenvolvimento 

para a Geografia, exige uma linha de raciocínio que consiga transpor dos elementos 

abstratos, com viés mais econômico para o espaço, território, lugar e outros conceitos 

já trabalhados na ciência geográfica afim de que se possam compreender as 

materialidades que os mesmos carregam dentro de si. 

Entendemos que a dificuldade está antes de tudo na maneira como são 

colocados esses conceitos no senso comum, tratando-os como sinônimos e muitas 

vezes, assimilados pelos gestores públicos e privados como algo a ser perseguido sem 

ao menos haver a preocupação em tratá-las em gabinete. 

Podemos iniciar o debate fazendo uma breve diferenciação entre 

crescimento e desenvolvimento econômico. Pode-se dizer que não existe 

desenvolvimento sem crescimento e ao mesmo tempo há crescimento sem 

desenvolvimento. Neste jogo de palavras, observamos que a variável crescimento 

seria um dos elementos que compõem o desenvolvimento, a partir daí observamos 

que entender como se dá o desenvolvimento de uma região não se explica somente 

pelo aumento quantitativo de algumas infraestruturas e alguns índices, mas também 

exigem outras complexidades.  

Na geografia econômica, o conceito de desenvolvimento foi trabalhado 

em diversas perspectivas teórico-metodológicas perpassando pelo positivismo 

estabelecendo leis gerais para a explicação do termo até o materialismo histórico 

baseado nas contradições geradas pelo sistema capitalista.  

Contradições estas que se materializam no espaço através de teorias como 

a do desenvolvimento desigual combinado, em que apesar de fato existir o 

desenvolvimento regional, eles também revelam regiões atrasadas ainda pela falta de 

apoio estatal e privado.  

Nestas condições, entendemos que a teoria de Smith (1988) se aplica bem 

para a realidade brasileira, pois o autor trabalha com a diferenciação do espaço a 

partir da concentração de capital para ampliação da divisão do trabalho e, 
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consequentemente, como geradora de concentração de renda aumentando as 

desigualdades regionais. 

Matushima afirma, sobre a realidade presente no estado de São Paulo: 

Isto também está presente no Estado de São Paulo, onde as áreas 

mais próximas à Capital, e as cortadas por determinados eixos 

rodoviários atraem mais investimentos públicos e privados do que 

aquelas áreas mais afastadas ou que não apresentam 

vantagens ao capital, como o Vale do Ribeira e o Pontal do 

Paranapanema. (MATUSHIMA, 2001 p. 22) 

 

Diante desta realidade, esta pesquisa visa entender o desenvolvimento a 

partir da formação do Pólo Tecnológico de São Carlos, verificando além de seus 

sucessos, suas possíveis contradições internas. 

 

 

4.3. Transformações socioterritoriais no município de São Carlos 

 

 Para análise das transformações ocorridas no município de São Carlos, 

partir-se-á dos dados coletados em gabinete e empíricos coletados em 3 trabalhos de 

campo realizados além dos referenciais teóricos supracitados ao longo da dissertação. 

 A partir das informações coletadas, procuramos ampliar os horizontes da 

pesquisa através de entrevistas realizadas com gestores de dezessete indústrias de alta 

tecnologia e grupos de pesquisa em universidades a fim de apresentar alguns projetos 

desenvolvidos. Em mãos destas informações, buscou-se analisar o discurso 

desenvolvimentista e efetivamente suas transformações no espaço.  

Para isso, foram feitos dois questionários que foram aplicados aos gestores 

de indústrias de alta tecnologia e grupos de pesquisa considerando como critérios as 

respostas mais relevantes e representativas quanto à pertinência de nossa pesquisa.  

Diante das respostas, verificamos a tentativa, por parte dos gestores, em 

desafogar o centro de São Carlos. Devido à proximidade da USP Campus 1, além do 

Instituto Inova, verifica-se o trânsito como elemento dificultador para o escoamento 

da produção industrial do município. 

A primeira grande transformação socioterritorial é a inversão do papel do 

centro de São Carlos, outrora tradicional e com um valor venal mais em alta, hoje é 

marcado pela verticalização, deterioração e um empecilho para o setor industrial por 

conta do trânsito e falta de segurança.   
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Apesar das vantagens comparativas consolidadas ao longo do tempo, o 

trânsito é um problema crônico desta região da cidade. Segundo dados do DETRAN, 

o município passou de uma frota de veículos de 83.133 em 2004, para 111.134, em 2008, 

ou seja, quase um carro para dois habitantes.  

A segunda grande transformação é a ampliação do número de 

condomínios fechados e as parcerias traçadas com as indústrias de alta tecnologia. A 

ampliação do número de indústrias de alta tecnologia para os arrebaldes da cidade 

revela esta tendência.  

No contexto das transformações socioterritoriais decorrentes da 

Constituição de 1988 está a construção de infraestruturas locais/regionais, como é o 

caso da Fundação ParqTec, criação do campus 2 da USP e ampliação do número 

quantitativo de indústrias de alta tecnologia bem como evolução dos elementos 

qualitativos das inovações tecnológicas. Vale frisar que tais ações são resultado do 

apoio do Governo Federal, Estadual e principalmente, dos gestores empresariais 

oriundos do município.   

 

4.4. Contradições do Pólo Tecnológico de São Carlos 

  

As discussões neste item refletem os desafios a serem enfrentados por parte 

dos gestores públicos e iniciativa privada no que diz respeito ao desenvolvimento 

econômico e social. Procuramos trabalhar com as contradições inerentes a realidade 

são-carlense, mas que alguns elementos norteadores podem se manifestar em outras 

territorialidades. 

É inegável a vocação tecnológica frente à realidade estadual ao lado de 

São José dos Campos, Campinas e a própria capital paulista. A propaganda e o 

marketing reforçam e reafirma tal tendência.  

Acompanhada de um diversificado parque industrial graças a seu 

tradicional Distrito Industrial Miguel Abdelnur, empresas incubadas na fundação 

ParqTec e Inova o município exerce papel preponderante na Região Administrativa 

Central juntamente com Araraquara.  

Aliado ao setor industrial soma-se o potencial científico/tecnológico 

agregado à educação em nível técnico e universitário, já que possui duas 

universidades públicas de gabarito internacional – USP e UFSCar assim como 
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instituições de ensino técnico profissionalizante com relativo destaque nacional – 

SEBRAE e FATEC. 

No entanto, com o início do século XXI a “capital da tecnologia” se defronta 

com inúmeras contradições no espaço urbano e rural (áreas de marginalização social 

e problemas ambientais) além de problemas típicos de grandes áreas urbanas, como 

o trânsito, acesso à saúde e transportes públicos de qualidade.  

Ampla maioria das discussões internacionais e nacionais acerca dos pólos 

tecnológicos é relegada aos campos de administração e engenharia de produção, o 

que dificulta numa concepção mais ampla da discussão do espaço urbano por ele 

(pólo tecnológico) norteado. 

Os poucos trabalhos de geografia ressaltam suas qualidades, bem como 

sua distribuição no sítio urbano justificando o discurso hegemônico a partir da 

concepção de desenvolvimento endógeno atrelado ao crescimento econômico. 

A tentativa de mensurar a qualidade de vida de uma realidade baseada 

em indicadores quantitativos pode nos trazer uma falsa interpretação, embora 

consideramos esta perspectiva como um meio e não um fim, foi necessário o trabalho 

de campo como parte fundamental para ilustrar ou não a tabulação de dados 

primários.  

No ano de 2010, foi lançado no município o Eco Parque Tecnológico sob 

aval do Instituto Inova que tem como função não somente abrigar empresas 

tecnológicas, mas também de adotar tecnologias que possam reduzir o uso de 

recursos naturais e energia das unidades fabris. 

Segundo sua assessoria, o empreendimento, estimado em R$28 milhões, 

apresenta um parque de 400 mil metros quadrados já aprovado no sistema paulista 

de parques tecnológicos. O investimento para pesquisas tecnológicas na área da 

saúde estão estimados na ordem de R$12 milhões. 

Das empresas entrevistadas que já compraram ou reservaram 70% dos 143 

lotes no local, um número significativo são empresas de capital local, muitas das quais 

oriundas dos laboratórios das universidades do município. 

No entanto, o que se observa através dos indicadores que medem a 

qualidade de vida, o problema da saúde se configura como um dos grandes gargalos 

para o desenvolvimento social dos munícipes, ou seja, o discurso hegemônico se 

contradiz á pratica espacial.  
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Outro caso emblemático diz respeito à incorporadora Damha que se aliou 

ao Instituto Inova na consolidação do projeto, pois a antiga fazenda de gado de 12 

milhões de metros quadrados que abriga o Eco Parque Tecnológico foi transformada 

também em quatro condomínios residenciais, haras e campo de golfe. 

Sob a ideia progressista de projetos faraônicos e slogan sustentável, seus 

representantes investem no uso de energia solar, iluminação LED (diodos emissores de 

luz), ventilação natural, coleta e reuso da água da chuva, permeabilização do solo, 

entre outros.  

No entanto, a ampliação desordenada do tecido urbano acompanhado 

de uma marginalização social, as zonas periféricas do ponto de vista econômico 

crescem e trazem consigo uma disputa desigual e cruel quanto ao acesso aos 

equipamentos urbanos. 

O isolamento da zona sul (Cidade Aracy) se depara com a fluidez voraz do 

empreendimento localizado às margens da rodovia Washington Luiz (SP-310) na zona 

norte. As distâncias geográficas se relativizam na medida em que o acesso é desigual. 

A integração entre as duas universidades e o parque tecnológico é visível ao mero 

espectador que se depara com a cidade pela primeira vez, ao passo que a noção de 

distanciamento se amplia na relação de alguns bairros com as universidades e os 

parques tecnológicos. 

       

        Foto 7 – Rua Oitenta e Um, Cidade Aracy – São Carlos 

         

            Fonte: Trabalho de Campo, 2012.  

            Organização: Alex Marighetti. 
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                  Compactuamos da ideia de Firmino (2000) e Dozena (2001) ao interpretar a 

realidade de São Carlos como duas cidades – uma moderna, tecnicista e progressista; 

outra como arcaica, pobre e excludente. Segundo um dos autores,   

Vemos, por um lado, uma São Carlos tradicional cheia dos 

problemas e das contradições da cidade industrial e, por um 

outro lado, uma cidade que sofre influência de profundas 

inovações tecnológicas e que até participa deste processo de 

renovação de tecnologias. (FIRMINO, 2000, p. 238). 

 

Ao observar as diretrizes políticas do município ao final do século XX e início 

do século XXI, percebe-se um modelo conservador centrado numa elite intelectual 

engendrada nos ideários de progresso baseado no esforço individual ou parcerias 

bem sucedidas. Independente de partidos políticos que se revezam atualmente no 

município, o ideário continua o mesmo de outros tempos já que os olhares não se 

alteram para as populações mais empobrecidas.  

Por fim, consideramos que uma luz no fim do túnel surge no início do século 

XXI com a implantação do Plano Diretor, modelo para outros municípios brasileiros 

torna-se um ponto positivo para as administrações vigentes que ao elaborar tentam 

frear o discurso hegemônico, mas que esbarram no interesse dos grupos sociais 

tradicionais da região.  
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Considerações Finais 

 

Nas considerações finais, procura-se refletir sobre as constatações 

permitidas pelo processo de investigação científica ao longo de dois anos de 

mestrado e relacioná-las aos objetivos pressupostos pelo trabalho. 

A reestruturação produtiva se impõe em algumas realidades brasileiras e 

respectivamente, no município de São Carlos de maneira concentrada e seletiva. 

Inicialmente, o pólo tecnológico de São Carlos, analisado desde sua origem, 

elementos estruturantes e fatores de implantação nos permite inferir na possibilidade 

de efetivação do projeto de incubadoras tecnológicas acompanhado da tendência 

dos países desenvolvidos.  

Procuramos reunir elementos para a explicação para a citada referência 

através de uma perspectiva histórica da evolução do sistema industrial capitalista em 

escala global e, respectivamente, seus rebatimentos ou não na realidade local.  

O modo de produção fordista se faz presente nas realidades industriais 

verificadas ao longo do trabalho de campo, no entanto novas perspectivas emergem 

– neo-fordismo ou pós-fordismo. 

Surgem indústrias de alta tecnologia apoiadas em sistemas de produção 

mais flexíveis e exigentes às novas tendências do mercado global e suas crises. 

Amparadas por uma densa rede de comunicações e transportes, encontram no 

município um cenário ideal para sua efetivação.  

É necessário relativizar o impacto destas realidades em solo são-carlense 

visto que adaptações surgem a todo o momento no chão da fábrica e o hibridismo 

(fordismo e toyotismo) é uma prática comum nos estabelecimentos visitados. 

Neste ponto, podemos insinuar que o número de indústrias de alta 

tecnologia e o fenômeno dos pólos tecnológicos tende a se difundir pelo espaço 

geográfico com maior intensidade em alguns países da Europa Ocidental, América do 

Norte e Japão.  Em menor intensidade, podemos destacar a Austrália, os Tigres 

Asiáticos e o Brasil, na América Latina.  

A intensidade com que São Carlos recebeu este movimento pode-se dizer 

que ficou restrita aos espaços adequados e propícios para as atividades de P&D, além 

de contar com a conjunção dos elementos estruturantes, como os institutos de 

pesquisa, universidades, mão de obra qualificada dentre outros.  
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Assim, em São Carlos, dada a existência de grandes contrastes espaciais no 

que diz respeito à consolidação das indústrias de alta tecnologia, poucas são as áreas 

favoráveis ao desenvolvimento do pólo tecnológico. A posição geográfica do 

município vem confirmar a hipótese de que sua relação com a metrópole favorece a 

inserção das empresas de alta tecnologia. 

Além disso, as iniciativas governamentais, ao distribuir seus recursos 

financeiros e unidades fixas, foram fundamentais para o desenvolvimento das 

indústrias de alta tecnologia em São Carlos.  

In loco, percebemos a concentração dos elementos estruturantes do pólo 

tecnológico em determinadas regiões da cidade, no norte por conta da proximidade 

da Rodovia Washington Luiz e da UFSCar, no centro por conta da tradicional 

centralidade consolidada historicamente e, ao sul, por conta da expansão de novos 

loteamentos cedidos pela prefeitura municipal, além de abarcar a principal 

incubadora do município: a Parqtec. 

Por meio dos trabalhos de campo, conseguimos observar uma perspectiva 

de crescimento e ampliação das incubadoras de base tecnológica; no entanto, 

devido à especialização voltada para a química fina e a física devemos, em longo 

prazo, passar por uma mudança no que diz respeito ao principal setor industrial: a 

indústria metalúrgico-mecânica. 

A base industrial do município pautada neste setor deverá diminuir na 

receita municipal na medida em que as universidades vão se aprimorando em outras 

áreas. No trabalho de campo percebemos o avanço dos grupos de pesquisa nas 

áreas da química e da física no que diz respeito à infraestrutura, produção científica e 

relação com as empresas incubadas.  

Em relação às transformações socioterritoriais, percebe-se claramente a 

segregação de alguns bairros, principalmente daqueles localizados na zona sul. Além 

disso, ocorreu a redefinição do papel do centro de São Carlos, bem como a criação 

de centralidades no novo campus da USP e do Instituto Inova, nova incubadora de 

empresas de base tecnológica.  

No centro de São Carlos, verifica-se o adensamento urbano marcado pela 

expansão do setor comercial com posterior deterioração dos equipamentos públicos. 

Além disso, o processo de verticalização dos arredores do centro provocou o aumento 

do trânsito da região dificultando o escoamento da produção industrial como 

verificado por alguns gestores que responderam o questionário. 
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Nesta perspectiva, acreditamos que a implantação do Plano Diretor 

datado de 2005 se constitui num planejamento que pode ajustar algumas 

incoerências do espaço, mas não eliminá-las, ao passo que alguns destes problemas 

não podem ser superados em escala local.  

O desafio que se aponta atualmente é trabalhar com as contradições do 

espaço geográfico, ampliar o foco para além do capital, tentar fazer com que a 

universidade juntamente com os setores produtivos seja reorientada para a busca da 

solução dos problemas sociais.  

Por fim, acreditamos que as evidências apontadas neste trabalho sugerem 

muitos questionamentos e desdobramentos futuros, que poderão, por nós ou por 

outros pesquisadores serem aprimorados e, principalmente, ele pode se tornar 

ferramenta de políticas públicas a partir de sua leitura e apreensão dos dados. Além 

disso, desejamos que novos caminhos sejam concretizados para uma São Carlos mais 

igualitária e próspera. 
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Anexos 

 

Anexo 1- Formulário para aplicação nos estabelecimentos industriais de alta 

tecnologia no município de São Carlos – SP.  

 

APRESENTAÇÃO 

Pós-graduando: Alex Marighetti 

Profº Orientador: Dr. Eliseu Savério Sposito 

Curso: Pós-graduação em Geografia, UNESP-FCT 

 

Projeto de Pesquisa: PÓLOS TECNOLÓGICOS E INDÚSTRIAS DE ALTA TECNOLOGIA – AS 

TRANSFORMAÇÕES SÓCIO-TERRITORIAIS EM SÃO CARLOS-SP 

 

Identificação 

Nome da Empresa: _______________________________________________________ 

Ramo  Industrial: ________________________________________________________ 

Endereço: ______________________________________________________________ 

Ano de instalação em São Carlos: ___________________________________________ 

Veio transferida de outro lugar?  ( ) Sim   ( ) Não 

 

1. O EMPRESÁRIO 

1.1. Onde nasceu? Idade? _____________________________________________________ 

1.2. Profissão e escolaridade:___________________________________________________ 

1.3. Atividade anterior a esta__________________________________________________ 

1.4. Mantém outras atividades atualmente, dentro ou fora da empresa? Quais? 

___________________________________________________________________________________ 

1.5. Em que cidade reside? 

1.6. Motivo da criação da empresa neste ramo específico: 

__________________________________________________________________________________ 

 

2. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL DA EMPRESA 

 

2.1.  A empresa tem: 

( ) apenas este estabelecimento 
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( ) outros estabelecimentos industriais  

( ) participação em outros setores de atividade 

 

2.2.  Onde se localiza a sede da empresa? 

2.3. No caso da sede não estar localizada em São Carlos, especificar: 

- Que tipos de decisões são habitualmente tomados no estabelecimento em São 

Carlos? 

- Que tipo de vínculo (de produto, de P&D, de serviço, etc.) este estabelecimento tem 

com a sede e com outros estabelecimentos da empresa? 

 

2.4.  Propriedade dos capitais da empresa: 

( ) Capital privado ( ) nacional 

    ( ) estrangeiro 

( ) Capitais mistos (privados e públicos) 

- Em caso de associações, citar a participação de cada tipo de capital. 

 

3. PRODUÇÃO E MERCADO 

 

3.1.  Qual ou quais são os produtos fabricados? 

3.2. É um produto intermediário (consumido por outros processamentos industriais) 

ou se destina ao consumo direto da população? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.3. Tem havido mudança no tipo do produto ou ele é o mesmo desde a instalação 

da fábrica? 

- se houver especificar suas causas: 

( ) evolução tecnológica 

( ) alterações do produto 

( ) alterações de ordem administrativa 

( ) mudança de mercado 

( ) outras causas 

 

3.4.  A produção é em série ou por encomenda? 
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__________________________________________________________________________________ 

3.5. Esta indústria trabalha sob empreitada para outras ou tem outras indústrias 

trabalhando sob empreitada para si? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.6. Quais são os principais mercados (do nível local ao internacional): 

___________________________________________________________________________________ 

 

3.7.  O mercado representado pelo município de São Carlos pode ser considerado: 

 

( ) exclusivo (100%) 

( ) essencial (de 70 a 99%) 

( ) majoritário (de 50 a 69%) 

( ) importante (de 30 a 49%) 

( ) pouco expressivo (de 10 a 29%) 

( ) inexpressivo (menos de 10%) 

 

3.8.  A produção é crescente, estacionária ou decrescente? Por quê? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

3.9.  Há problemas de concorrência quanto ao produto? Especificar de qual tipo 

(do nível nacional ou internacional).  

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

 

3.10. Citar o valor da produção no ano de 2010. 

___________________________________________________________________________________ 

 

4. MATÉRIAS-PRIMAS 

4.1.  Quais as principais matérias primas utilizadas?  

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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4.2.  Quais as suas procedências? 

___________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

4.3. Qual o papel do município de São Carlos como fornecedor de matérias-primas? 

( ) exclusivo  

( ) essencial  

( ) majoritário  

( ) importante  

( ) pouco expressivo  

( ) inexpressivo  

 

5. TECNOLOGIA E P&D 

 

5.1.  Em qual tipo de processo tecnológico enquadraria o existente neste 

estabelecimento: 

A. Alta Tecnologia 

( ) 1. Uso de microprocessadores, micro ou minicomputadores no processo final. 

( ) 2. Computadores usados para desenvolvimento de produto e/ou projeto. 

( ) 3. Sistemas programáveis para manipulação de materiais e subcomponentes, 

incluindo dispositivos do tipo “pick-up and place”, controlados numericamente e robôs 

programáveis simples. 

 

B. Média Tecnologia 

( ) 4. Computadores usados no processo de produção (excluindo dispositivos de 

controle numérico computadorizado) 

( ) 5. Máquinas automáticas controladas por computador ou equipamento de 

controle do produto.  

 

C. Baixa Tecnologia 

( ) 6. Linhas de montagem automáticas ou semiautomáticas. 

( ) 7. Máquinas automáticas ou sistemas de controle do produto.  

( ) 8. Computadores usados apenas para administração. 
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D. Nenhuma Tecnologia. 

( ) Nenhuma das formas acima especificadas.  

 

5.2.  O processo e/ou o produto desta indústria, que a caracterizam como de alta 

tecnologia, foi obtido:  

5.3.  Do valor da produção anual (2010) da indústria, qual a proporção (em 

porcentagem) dos gastos com o setor de P&D? 

 

6. MÃO-DE-OBRA 

 

6.1.  Qual o número de funcionários da indústria: 

Produção –  

Administração –  

P&D –  

Total –  

6.2.  Em que cidades residemà mão-de-obra ocupada na área de P&D? 

6.3.  Entre os funcionários ocupados no setor de P&D, especificar as diferentes 

profissões: 

( ) engenheiros 

( ) físicos 

( ) químicos 

( ) tecnólogo 

( ) outros 

 

6.4.  Quanto aos funcionários ocupados no setor de P&D? 

 

( ) Pós Doutorado 

( ) Doutorado  

( ) Mestrado 

( ) Graduação 

( ) Tecnólogo 

( ) Ensino Médio 

( ) Ensino Fundamental  

 



 

158 

 

Anexo 2 – Modelo de Requerimento para acesso às indústrias de São Carlos  

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA 

“JÚLIO DE MESQUITA FILHO” 

Campus de Presidente Prudente 

Programa de Pós-Graduação em Geografia  

 

Requerimento 

Ao CIESP São Carlos, 

 

A/C: José Roberto Monteiro 

Gestor Executivo 

 

Vimos mui respeitosamente requerer dados referentes às particularidades da indústria. 

Solicitamos dados sobre endereço completo do estabelecimento, ramos industriais e 

se possível, número de funcionários para verificar o porte da mesma. Neste sentido, 

colocamo-nos à disposição do órgão competente para possível averiguação e 

esclarecimento da solicitação. Para tanto, basta entrar em contato com o supervisor 

da pesquisa Professor Doutor ELISEU SAVÉRIO SPOSITO (coordenador do Grupo de 

Pesquisa Produção do Espaço e Redefinições Regionais – GAsPERR) por meio do 

telefone (18) 3229 53 75 do DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA DA UNIVERSIDADE 

ESTADUAL PAULISTA, CAMPUS DE PRESIDENTE PRUDENTE. 

Assim queremos esclarecer que os dados cedidos pelas empresas serão úteis para a 

realização e efetivação da pesquisa: POLOS TECNOLÓGICOS E INDÚSTRIAS DE ALTA 

TECNOLOGIA: AS TRANSFORMAÇÕES SOCIOTERRITORIAIS NO MUNICÍPIO DE SÃO 

CARLOS-SP que contou com financiamento do CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico), além do apoio Programa de Pós-

Graduação em Geografia da UNESP de Presidente Prudente. 

A pesquisa consiste na interpretação da dinâmica econômica do município de São 

Carlos, na qual sua unidade produtiva está inserida. Os dados obtidos junto às 

prefeituras, empresas e aos demais órgãos competentes (SEADE, IBGE, FIESP) serão 

sistematizados e organizados em um banco de dados que contribuirá para a 

elaboração de mapas temáticos das indústrias instaladas na região, para a análise da 

dinâmica do emprego e dos principais segmentos econômicos industriais. 
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Desta forma, contamos com a vossa colaboração para que possamos dar 

continuidade a essa pesquisa e para que assim corroboremos, a posteriori, para a 

realização do Atlas da Indústria do Estado de São Paulo e subsidiemos possíveis ações 

de políticas públicas de desenvolvimento regional. Sendo assim, seguem, adiante, as 

questões que deverão ser respondidas. 

Atenciosamente, 

_______________________________________ 

Eliseu Savério Sposito 

Supervisor 

 

 

______________________________________ 

Alex Marighetti 

Pesquisador  

 

Respondido a solicitação, os dados poderão ser enviados ao endereço eletrônico do 

responsável pela pesquisa Alex Marighetti: alex_marighetti@ig.com.br,  ou para o 

endereço: Rua Manoel Rodrigues Barbosa Filho, nº 173. Bairro: Jardim Cinquentenário. 

Presidente Prudente-SP. CEP: 19061-517. O telefone, para contato, em caso de dúvidas 

é: (11) 8527-8202 ou 2958-4797. 

 

 


