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1 - INTRODUÇÃO

O objetivo

deste estudo é o de examinar,

te, as estratégias de desenvolvimento

espacial,

teoricamen-

visando

a que

se chegue a proposições

para uma pOlitica

de desenvolvimento

do Estado

Essas proposições

darão oportunidade

de são Paulo.

a discussões

que permitam

estabelecer,

dentro de certos limi

tes, uma direção para o desenvolvimento
tenha .uma idéia, no que concerve

à

do Estado e a que se

sua organização

espacial

futura.
O estudo

teórico

de ser levado a efeito

para uma regiãol po-

de estratégias

sob dois ângulos:

i) a região face às outras regiões

-

que compõem

a na-

çao;
ii) os aspectos
região,

intra-regionais

visando

eliminar

do desenvolvimento

os desequilibrios

da

inter-

nos.
Os enfoques
o caráter

dinâmico

acima não
do processo

ma que hoje é encarado

* -

excludentes,

isto é, dado

de desenvolvimento,

como de natureza

num futuro não muito distante,
ampla, ultrapassando

são

passar

as fronteiras

Este estudo faz parte de pesquisa
lizada no CEDEPLAR.

um proble

intra-regional

pode,

a ser de natureza

mais

da região.

Neste caso, po

maior que vem sendo rea

1 - Não faremos, por enquanto, nenhuma distinção entre reglao
e Estado. Discutiremos este assunto noutra etapa do trabalho.
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deríamos,

tal como Hilhorst2,

problemas

que tornariam mais claros os itens acima, e tería-

identificar

duas categorias

de

mos:
iii) problemas

regionais

de importância

nacional;

iv) problemas

regionais

de importância

regional;

Esta distinção nos parece

bastante

importante, uma vez

que difere a área de definição dos objetivos.
definições
ticipação

dos objetivos
regional,

se darão na área nacional,

quando muito,

A parte mais relevante

se dará

da discussão

tos de política

a serem acionados,

dades regionais

não têm qualquer

jetivos mais importantes
bendo às diferentes

regiões

contemplados

somente

tral de importância
s6 seriam focalizados
cadas pelas

nej amen to regional
As regiões
cionais,

na área nacional,

ou discutir
de

seriam

do governo cenintra-regionais

as condições
Neste ponto,

Em que medida

ca-

os aspectos

raciocínio,

e os aspectos

superiores.

relevantes.

Nesse caso, os ob

ou objetivos

se preenchessem

autoridades

tões bastante

controle.

Nessa linha

nacional,

a nível político.

sobre os quais as autori-

aceitar

os setores

e a par-

se refere aos instrumen-

são definidos

que lhes sao pertinentes.

No caso iii) as

especifi-

surgem que2

e em que casos o pla

seria importante no âmbi to in tra-regional ?

excluídas,

quando da definição

permaneceriam

dos

à margem do processo

obj eti vos na-

de desenvolvimen

to?
Essas questões
não somente a existência
principalmente,

2 - HILHORST,

ganham importância,

quando se observa

de disparidades inter-regionais

a existência

mas,

de disparidades intra-regionais.

].G.M.
Regional planning;
Rotterdam University Press, 1971.

a system approach.
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Se examinarmos

o processo de desenvolvimento

to de vista nacional,
que há uma tendência
as regiões

podemos

afirmar,

a um certo grau de especialização

das disparidades

mo tal vez não seja verdade,
-regionais.

Pode-se

e social,

argumentar

que o desenvolvimento

gumento baseia-se

aberta,

então, concluir
cessidade

de que sendo a região,

desenvol vimento

concentrado

à tona problemas

econômicos

do "hinterland",

numa ou numas

seja travada
espaciais

vando em consideração
que levaram

em

norados.

No

a ne-

não acarreta

regional.
poucas

gerados

uma realidade.

Porém,

do processo

Por isso-, será observado,

o

áreas traz

ex

pelas correntes

a discussão

estará sempre le

Os condicionamentos

ao grau de desenvolvimento

a

da não incor-

termos teóricos,

de desenvolvimento

que surgiram no decorrer

a

Pode-se,

levando a que áreas desenvolvidas

que afluem para seu espaço~

blemas

secundário.

e sociais advindos

migrat6rias

tóricos

constituem

do nivel de ativida-

o produto

entre outros, problemas

de estratégias

não

de sua economia.

perimentem,

Embora

interno ou as transa-

de áreas sub-regionais

de se maximizar

ou es

essa afirmativa é ainda mais im

estrutura

impossibilidade

poração

Este ar

que ignorar, no âmbito intra-regional,

de conquista

e

econômico

intra-regionais.

para a manutenção

dada a pr6pria

intra-

não levam, necessariamen

o comércio

de são Paulo,

regional

aspectos

tendo mesmo, por vezes, caráter

caso especifico

O me2

te6rica dos problemas

dentro de suas fronteiras

parte mais importante
de econômica,

aos

desenvolvimento

dos problemas

na observação

tado, uma economia
ções que ocorrem

ao

inter-regional,

te, ao equacionamento

portante,

relativas

dos obstáculos

de caráter

também uma tendên-

de rendas regionais.

ou seja, que a colocação

a identificação

entre

quando se pensa em termos in tra-

pode não exigir considerações
-regionais,

do pon

sob certas condições,

e, de alguma forma,
observa-se
,

cia à diminuição

econômico

his

atual e os pro
não podem ser i~

nesta monografia,

um cer-

4

to grau de generalização, uma vez que estão realizados outros
estudos para o Estado de são Paulo complementares a este. Exa
minaremos, a seguir, três aspectos:
1) A noção de estratégia; tipologia de regiões e ele
mentos que devem constar da estratégia,

tendo em

vista a tipologia.
2) Discussão de estratégias: a introdução do elemento espaço.
3) Discussão de estratégias: os aspectos intra e inter-regionais.
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2 - A NOÇÃO DE ESTRAT~GIA

2.1 - Considerações

Gerais

Como diz RoboCk3

"uma das limitações

cussão de estratégias

de

há modelos universais.

políticas

vem variar entre países,
mento

dos mesmos,

de seu padrão

nicos e econômicos

e de muitos

regional

tre os objetivos

atrativos

e sao muito

longo prazo.

outros fatores".

e implementação

so

e po

de dados téc
Outro elemen

de programas

de

no conflito observado en
Com isto nos refe-

(ligados ao crescimento)
mais

de-

de desenvolvi

de recursos

crescimento-desenvolvimento,

de curto prazo

é que não

de seus valores

geográfico

de curto e longo prazos.

rimos à combinação
pectos

do estágio

se encontra

da dis-

e estratégias

das disponibilidades

para a formulação

desenvolvimento

nacionais

dependendo

de desenvolvimento,

to crucial

regional

de seu sistema político,

ciais e objetivos,
tencial

desenvolvimento

básicas

populares

onde

os

as-

têm mui to mais

do que as soluções

de

a nação como um sistema comp02
4
sendo cada subsistema uma regiã0
e se es

Se considerarmos

to de subsistemas,

I

se sistema estiver

em contínuo

da que ocorre o desenvolvimento
siderarmos

processo

econômico,

o fato de que somente parte

ser prevista,

de mudanças,

diante das incertezas

à medi-

e, ainda, se con-

dessas

mudanças

quanto ao futuro,

pode
as po-

lí ticas de curto prazo

quase sempre assumem papel preponderan

te para os formuladores

de polí ticas, uma vez que são mais fa

3 - ROBOCr, S.H. "Strategies for regional economic development
in regional economics".
IN: MCrEE, D.L.;
DEAN, R.D.;
LEAHY, W. H. , ed. Regional Economics: theory and practice.
New York, The Free Press; London, Collier-MacMillan,
1970, capo 16, p. 243-258.
4 - HILHORST,

J.G.M.,

cp. cito
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cilmente

control~veis

e previs1veis.

l1ticas

de curto

vimento

a longo prazo,

o somat6rio
problemas
de curto

prazo comprometem e condicionam

prazo têm car~ter

encontra

aceitar

curto

lado,

h~ a~tores5

existentes

além do elenos

problemas

cilmente

solucionar

grupos de

na nação e que, muitas
com problemas

que partem da premissa

que sejam solucionados
se conseguir~

e respondem a necessi

resistências

muito mais preocupados

dos

as pol1ticas

de longo prazo,

sérias

de que

à solução

dos casos,

antic1clico

o desenvol-

a afirmativa

prazo leva

Na maioria

A pol1tica

ou predominantes

estão

Por outro

de

de longo prazo.

mento incerteza,

vezes,

é dif1cil

das soluções

dades conjunturais.

interesse

Na medida em que as po-

de curto

prazo,

imediatos.
de que sem
muito difi-

os de longo prazo,

podendo

mesmo agrav~-los.
Ao se discutir
de desenvolvimento
trições,

estratégias

deve-se

principalmente

ter

ou alternativas

em mente esses

em se tratando

tipos

espaciais
de res-

do Estado de são Pau-

lo.
2.2 - A Noção de Estratégia
Entendendo por estratégia
ral

a ser

adotada,

des alternativas

ap6s ter

a definição

sido feita

de desenvolvimento,

da poli tica

g!:,

a exploração das gr~
Matus6 diz que a idéia

5 - RICHARDSON,
H.W. Regional Economics. London, Weidenfeld
and Nicolson, 1969.
BORTS,G.H. "Criteria
for the evaluation
of regional
development programs". IN: HIRSCH, W.Z., ed. Regional accounts for pOlicy decisions.
Baltimore, J. Hopkins Press,

1966, p. 183-218.
6 - MATUS,C.R. La concepcion de estrategia
de desarrollo.
/ Cadeira de Programação EconÔmica, Prof. Elcio Costa
Couto, Belo Horizonte,
FACE, 1969. Apostil~.
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de estratégia

implica

permi ta definir
líticas

um certo

objetivos

pertinentes

econômica. Mostra,

três

elementos

ii)
iii)

que uma estratégia

determinação
enunciado

das ações ou projetos

das políticas

de polí-

se ap6ia em

implica

do sistema

entre

por obj eti vo, aquilo

que se

vel,

isto

situação

desejada.

a

a concepção da estrutu-

econômico-social.

diferença

é, levantada

estratégicos;

básicas.

-se,

capita"

de ações e po

imagem prospectiva;

estabelecer

objetivo.

a cadeia

~~e

básicos:

ra e funcionamento

a situação

integral,

uma macroproposição

ainda,

A imagem prospectiva

deve-se

de análise

e selecionar

e constitui

tica

i)

tipo

Entende-se,

objetivo

Nesse caso,

e meta. Entende-

desej a ou se julga
atual,

por meta,

procura-se

desej ádefinir

a quantificação

Assim, por exemplo, podemos determinar a renda
no momento atual

o que se pretende,

(Yo/Po) e, a partir

em termos

de renda

daí,

do
"per

visualizar

"per capita",

daqui a

10 anos (Y10/P10)" E teremos:

Situação

desejada

Y10/P10 = a

Si tuação atual

Y /P

o

Mudança desejada

ou sej a, a diferença
A expressão
tativas

tagens

=

b

=

a- b

é a quantificação

da mudança.

quanti tati va (a - b) não mostra as mudanças qual i

desejadas.

titativos,

aritmética

o

Se nos apegarmos somente aos aspectos

não será possível

e custos

de padrões

efetuar

a comparação entre

de desenvolvimento

quan
van-

qualitativamen

8
te diferentes7.
bertura

Por exemplo,

horizontal

uma política

que preconize

de novos pólos de desenvolvimento,

a a-

frente

a outro padrão

que enfatize a intensificação e racionalização
8
dos p6los já existentes . E: ainda Matusquempergunta:
... "se
não se definem padrões
nificado

adquirirão

qual itati vamente diferenciados

as quantificações"?

que si]:

A tipificação

tativa da imagem que se busca atingir e dos padrões
tivos
prazos

de

desenvolvimento

e com diferentes

pretende

estratégicos.

mas tirar o melhor

partido

são, necessariamente,

ceito

a análise
de

E ainda,

substancial:

presente

das estratégias

blemática

presente

9 - MATUS,

das perturba

viável.

de

C.R. op. cito

do con

estratégias

a exploração da trajet6ria

econômico,

implica a integração
socio16gico

en

A ado co

e político

p~

uma trajet6ria de ação.

parte da identificação
hist6rico.

Pode-se

de uma proentão des-",

que devem ser identificados:

a discutir

Na sua o

e uma imagem futura desejada.

no contexto

que

de desenvolvimen

C.R. op. cito

8 - Voltaremos

ideal,

desequilíbrios

que a análise

global e setorialmente,

A análise

7 - MATUS,

dos

implica na superação

estratégicas

tecnológico,

tacar três elementos

por um processo

o aproveitamento

de estratégias

de trajet6rias

ra se definir,

possível

de

de Matus, não se

como forma de mudança

equilíbrio.

tre uma situação

nhecimento

real

em consequência,

tem outro elemento

nálise

Na opinião

gerados pelo processo

ções e desequilíbrios
pinião,

em diferentes

a um estudo temporal da sequência

substi tu ir um processo

to. Coloca-se,

ela conduzem,

custos

de se proceder

ações ou projetos

a

alterna-

sociais, é uma característica
de estratégia9. A parte ii), mostra a ne

essencial da análise
cessidade

que

quali-

este ponto posteriormente"

a) a problemâtica presente;
b) a interpretação dessa realidade presente por parte dos distintos grupos sociais;
c) a posição mais ou menos firme que esses grupos as
sumem ante essa realidade.
Uma vez que não é possível avaliar com o mesmo grau de funda
mentação a viabilidade da trajetória em todas as etapas e uma
vez cumprida uma das fases, é necessário proceder-se a um rea
juste da trajetória diferencial, à luz das novas realidades
impostas pela execução da primeira etapa. Em consequência, a
análise de estratégias constitui uma integração entre os aspectos econômico e o sócio-político e implica a superação da
perspectiva puramente economicista no planejamento do desen-

.
la . Matus acrescenta
volVlmento

. dI..'
aln
a que uma estratt::glanao

pretende uma formulação homogeneamente totalizadora de dese~
volvimento descontínuo, até que se atinja a imagem futura, a
penas estima como necessário e factível o controle dos aspectos críticos da totalidade integral, uma vez definidas as
.
. 11 .
rlentaçoes
glo balS

Os

pressupostos

d'este

tlPO

de

0-

en f oque

podem ser, assim, resumidos:
a) o todo se move com uma orientação

quanti tativa e

qualitativa, pelo predomínio de um número reduzido de partes;
b) o resto é induzido, cedo ou tarde, pelas partes es
tratégicas

i

c) a capacidade de análise e execução é limitada e,

la - MATUS, C.R., op. cito
11 - Grifo nosso.
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em conséquência,
uma estratégia

a materialização,
exige

por etapas,

de

nas partes

es

a concentração

tratégicas.
Quanto à implementação
tingue

duas dimensões:

tação.

A macroimplementação

tificar

tificar

de forma imediata

projetos

alcançar,

mobilizáveis

da primeira

etapa.

veis

o político

quentemente
ciais

tal

que potencialmente

aos demais entes
implementação

da primeira

ní-

grupos so
etapa

se

etapa

da

para o apoio aos

que deveriam ser feitas

para

dessa primeira

que não criassem obstáculos
a
12
etapa . Podemos concluir
esta

ressal tando a importância

estratégicas.

os

juntamente com os en

mobilizáveis

as concessões

sociais,

que, segu-

que a estraté

da primeira

que ser consideradas,

mulação de estratégias
partes

determinados

Na condução sócio-política

específicos,

básicos

segundo

à imagem futura

em relação

tes

parte

elementos

estratégico

teriam

proj etos

ou agrupé»"'

para o apoio a cada um dos

nas quais

trajetória,
sociais

em iden-

promoção. Assim, por exemplo, fre-

que apoiam um projeto

gia persegue.

entidades

de desvincular,

surgem Situações

tornam antagônicos,

implicaria

proposta,

trataria

onde se operasse

a estratégia

Esses seriam os elementos

para a promoção da estratégia
ramente,

mediante

as empresas,

de ide~

à imagem futura

que dariam suporte

A microimplementação

mentos potencialmente

Matus di2

depende da possibilidade

que se pretende

de desenvolvimento.

(iii),

a macroimplement ação e a microimpleme~

os grupos sociais

da sociedade

da estratégia

dos aspectos

e na definição

clara

Desde que a estratégia

para os problemas

enfrentados

12 - MATUS,C.R.,

op. cito

pOlíticos

por uma dada

e objetiva

na fo,!:
das

proponha soluções
sociedade

- onde

11

se procura

antever

danças provocadas
das - surgirão,

por diferentes

às previsões

de estratégias,

~oderiamos

ritmos

de transporte,

Estado,

programáveis

devemos partir

explici tados e,

dos na análise
estabelecer

educação,

evolução

e superficies
saúde,

a-

racionali-

partes

seus potenciais,

dos

que compoemum

pressupostos

que devem ser
de regiões

que

a fim de que sejam integra

Neste caso,

de regiões

seriamos

levados

que conduzisse

a

à identi

dos problemas

de cada uma delas. Partiremos
da hipó. em translçao
. - 13 , 012
de que estamos d.lante de uma economla

de a politica
necessária
tentar

e nos progra

etc. Para a identificação

de certos

uma tipologia

nos pr~

de crescimento,

para as diversas

de estratégia.

etc.;

mudanças na estrutura

também, de uma identificação

permi ta levantar

que po-

categoria,

etc.;

rendimentos

zação da máquina administrativa,

tese

na primeira

tecnologia,

de investimento,

sistema

elementos

os que se

ainda outros,

clima, topografia,

mercados,

de produção e distribuição,

ficação

e há,

novos pólos de desenvolvimento,

do coeficiente

quan-

certos elementos são da

colocar,

presente,

população,

gricolas,

de medidas adota-

principalmente,

podem ser projetados

o padrão histórico

máveis:

das mu

das Regiões

demos programar.

jetáveis:

futuras

quanto ao futuro.

Na discussão
outros

conjuntos

de uma estratégia,

2.3 - Tipologia

dos,

consequências

quase sempre, problemas metodológicos,

do da formulação
referem

as prováveis

regional
a criação

a transição

assume papel

critico,.

de uma organização
para

a industrialização.

isto

espacial

é,

se faz

capaz de sus

Assim, estaremos

13 - FRIEDMANN,
J. Regional development policy; a case study
of Venezuela. Cambridge, The MIT Press, 1966.

12
analisando
cional.

nao a partir

de uma perspectiva

Se nos restrigíssemos

gar a conclusões
pel do Estado

falsas

ao caso estadual,

seria muito

de são Paulo,

estadual,

mas na-

o risco de che

grande, uma vez que o p~

como um todo, na economia

brasi-

leira prescinde

de considerações intra-regionais
(entenda-se
intra-estadual).
Friedmann14 adota a seguinte tipologia de re

giões; para o estudo de uma sociedade
i ) regiões
ii)

regiões

em transição:

centrais;
ou áreas de transição

em declínio

ou es

tagnadas;

.-

iii) regloes

,

de recursos

ou .areas de transição

com

progresso;

-

.
iv ) regloes

de fronteira

..
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especlals
;

v ) áreas com problemas
Analisaremos

somente os três primeiros tipos, ressal tando suas

características
Regiões
crescimento

e seus problemas
Centrais

econBmico.

mais agrupamentos
lecidos

com recursos;

através

Estruturalmente,

colas que fornecem

de um

ou

(daily commu ting)

das atividades

para as populações

trais. Seus principais

problemas

cimento;

a mão-de-obra

como absorver

consistem

de pessoas

pela distribuição

alimentos

por seu aI to

cujos limites podem ser estabe

"comutação"

ou, alternativamente,

.

- são caracterizadas

de cidades,
da

16

urbanas

agrícen~

são: como sustentar seu cres
que aflui ao mercado

e

14 - Ibid.
15 - Não discutiremos

iv) e v).

16 - Exceto no que se refere à identificação
da região centraI, as duas outras exigem estudos mais acurados para
seu enquadramento.
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satisfazer

suas necessidades;

e, além disso, devem preocupar-

-se com o meio ambiente.
Regiões
regiões

ou áreas

de colonização

mente agrícolas,
ção peculiar

necedoras

conomia

e podem,

ra industrial,

ou em declínio,

que no passado.

ocasionalmente,

relativa,

ou áreas de transição
colonizadas,

turais e localização

relativa

de sua estrutuprimários.

associados

Os

à obsolên-

dadas as possibilida-

com progresso

- Inclu

cuja dotação de recursos

às regiões

centrais

na

sugerem

a

de uma intensificação no uso dos seus recursos.
áre~s que apresentam

cluir várias cidades,

O desenvol~imento

reem

à crescente

resposta

são, consequentemente,
ajustamento

líquida. Podem

mento do desenvolvimento

in

um único cen-

dessas áreas ocor

do centro.

Seus problemás

ao rápido crescimento

da agricultura

eco-

a técnicas mais modernas;

da comercialização

no sistema

Nessa mesma

econômico

demanda

associados

na organização

colas, melhoria

imigração

ao invés de constituirem

tro. dominante.

melhoria

ser urna cidade, cuja e-

para seu desenvolvimento.

em todas as regiões

nômico:

de desenvolvimento

por esgotamento de seus recursos

Regiões

são, também,

e cuj a combina-

devido à perda ou obsolência

cia geral e à superpopulação

possibilidade

são essencial

Essas áreas são for-

para os pontos

dessas áreas são tipicamente

des existentes

em declípio - são as

sugere um 6timo a nível de desenvol

intensivo

declina

problemas

estagnadas

de mão-de-obra

concentrado

transição

antiga, cujas economias

de recursos

vimento menos

de

dos produtos

de transportes;

urbanização

agri,
e fo-

industrial.

linha de raciocínio

Hansen17

17 - HANSEN, N.M. French regional planning.
diana University Press, 1968.

identifica

Bloomington,

In-
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três tipos de regiões:

..reglao
.reglao

i ) reglao congestionada (congested region)
ii )
iii)

intermediária (intermediate region)
atrasada (lagging region)

As regiões congestionadas - são aquelas que contém
grandes concentrações de população e de atividades industriais
e comerciais.
As regiões intermediárias - são as que oferecem v~
tagens significativas (matérias-primas, mão-de-obra qualificada, energia barata, etc.) às firmas privadas, e onde a entrada de novas firmas, ou a expansão das já existentes, resul
taria em beneficios sociais marginais substancialmente superiores aos custos sociais concomitantes. Em geral, a expansão
da atividade econômica nessas áreas leva a vantagem

de pos-

suir potenciais inexplorados, os quais resultarão num produto social marginal líquido significantemente superior ao que
pode ser acrescido nas regiões congestionadas.
As regiões atrasadas apresentam poucas, se algumas,
condições de atrair novas atividades

econômicas. são áreas,

em geral, caracterizadas por agricultura de pequena escala ou
indústrias em declínio ou estagnadas.
Na opinião de Hansen, as áreas congestionadas são
produto

do crescimento desequilibrado. Em geral, seu desen-

volvimento começa espontaneamente, como resultado de circuns
tâncias favoráveis

tais como: 'a proximidade

das principais

vias de transporte ou fontes de matérias-primas .•A expansão
do investimento privado

aumenta a demanda de transportes,

água, habi~ação e energia.
Pelo que se pode observar, as tipologias de regiões
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apresentadas

pelos dois autores não diferem fundamentalmente,

sendo que a de Hansen é mais geral que a de Friedmann.
ferenciação
elementos
vimento

A di-

entre ambos surge, na medida em que examinamos
que devem constar

da nação.

de uma estratégia

os

para o desenvol

De qualquer modo; partem muito mais direta

mente para sugestões
.
gran des alternatlvas
A ênfase principal

de poli t'ica regional, sem discutir as
de d'esenvolVlmento que se apresentam 18 •

de Hansen se dirige para os investimentos

públ icos em infra-es tru tura, enquan to FriE:~dmannincorpora mais
.1- ~ ' •

diretamente
..\ ,

o setor privado .

~ObOCk19,

adotando

outros elementos

para a identifi

-'.

caça0 de regiões,
disparidades

parte da observação

regionais

e, focal izando

;"',:das regiões,

particularmente

,que tais

são,

,,0

regiões

neas. Insurgindo-se
as regiões

frequentemente,

renda

argumenta

Robock diz que

tanto em termos que,expli
,de potenciais

Dai a sua classificação:

áreas atrasadas
mais lentas

iii) regiões

Como ilustração,

na

das

consideradas' homogê-

como, também, em termos

i ) áreas em depressão

neiras

atenção

contra esta generalização,

quem as baixas rendas

ii)

sua

nas de baixas rendas,

devem ser diferenciadas

de desenvolvimento.

da inevitabilidade

em declinio;

em crescimento,

que a maioria

substancialmente

porém

a

taxas

das outras regiões;
subdesenvolvidas,

pio

ou de fronteira.

acrescenta

ainda a classificação

18

Veremos, mais adiante, como
de forma mais completa.

19

ROBOCK,

S ."H., .op. c it .

HILHORST

adotada pe

aborda o problema

16

lo Mercado

Comum Europeu,
i ) regiões

que é a seguinte:

que incluem

ou

que se si tuem perto de

um ou mais grandes centros

industriais:

a - zonas de veiha industrialização;
b - zonas de indústria

de ~ransformação;

c - zonas agrícolas.
ii)

regiões

onde a agricultura

é dominante

e densa

é dominante

e espar

a população;
iii) regiões

onde a agricultura

sa a população.
Robock nao está preocupado
dos tipos das diferentes
com as estratégias

em

classificações,

e os objetivos,

caracteri zar cada um
suas preocupações

o que discutiremos

são

noutra

parte.
.".
:Klaassen 20 nos d'a uma classlrlcaçao

à de Robock,

b astante

quando analisa as áreas em depressão

areas). Para a delimitação
que observemos

no campo da educação,

etc., exigem

ele sugere

por exemplo:

a - o tamanho e a indivisibilidade
timentos

(distressed

das áreas das regiões,

certos critérios,

.
pr 6Xlma

que haj a um mínimo

de muitos

inves-

infra-estrutura,
de consumidores

para justificá-los;
b

estrutura

econômica

da área;

c - a área teria de ter tamanho suficiente

para que

20 - KLAASSEN, L.H. Area economic and social redevelopment;
guidelines for programmes, Paris, OECD~ 1965.

17
desse condições à existência de pelo menos um po,!!
to de crescimento,
Argumentando
relativo

e estático,

etc.

que o conceito
define-o

de

área em depressão

como uma área que, num determi

nado ponto no tempo e num ou mais aspectos,
te em desvantagem,
em relação

em comparaçao

está economicamen

com outras regiões

ou mesmo

ao país como um todo. O conceito é relativo,

dida em que se toma como referência
reas; por exemplo,

indicadores

renda per capitadaregião

naçao ou de outra região.

é

~ estático,

na me

de outras á-

em relação

a da

"quando se baseia na si

tuação da área num dado momento.
Para

a definição

de áreas, Klaassen

leva em conside

raçao:

a -

o nível de renda na área durante o ano considerado, comparado

com

o nível

nacional

no mesmo

ano;
b - a taxa esperada de crescimento
comparada
A partir

da renda da área,

com a nacional;

daí, identifica

quatro tipos de áreas:

i ) áreas pr6speras;
ii)

áreas pr6speras

em declínio

(área de depressão

em potencial) ;
iii) áreas em depressão
iv)
Observemos

áreas em depressão.

que a preocupação

mui to mais explicitamente
dois primeiros.
fluência

com desenvolvimento;

com

o método

comparativo

su.rge

nos dois úl timos autores do que nos

De qualquer modo, ao se definir

de uma região central,

por exemplo,

a área de in

teremos de uti-

18
lizar algum ou alguns termos de referência.
exemplo,

central

em relação

Num confronto
res, vamos encontrar

Essa área e, por

a alguma coisa.

das tipologias

discutidas

pelos

vários pontos

comuns e teremos

FRIEDMANN

HANSEN

ROBOCK(*)

Regiões
Centrais

Regiões
Congestionadas

auto-

o seguin

te quadro:

-

-

-

Areas
Prósperas
Are as em depressao em de
clínio

Áreas de Transiçao em declínio
Áreas de Transiçao com progresso

KLAASSEN(**)

-

Areas prÓspe
ras em declinio
(potencial)
Areas em decom
pressao
desenvolvimento

-

Regiões
Intermediárias
Are as subdesen
piovolvidas
ou de
neiras
fronteira

Regiões fronteira
de Recursos
Regiões com problemas especiais

Regiões
atrasadas

Regiões
atrasadas

(*)

Classificação
e os fatores

que tem em vista a renda baixa da região
que a explicam

vando em consideração
(**) - Classificação

Areas em
depressão

esse ponto e, também,

o potencial

le-

de desenvolvimento.

que tem em vista a comparação entre a ren

da per capita e as taxas de crescimento
área e da nação.

esperadas

da

19
Entre os quatro autores,
to às classificações

A grande diferença

ocor-

Friedmann,

em termos de uma economia

preocupação

central promover

em seu estudo,
eliminar

quan-

ou tipologias.

re na ênfase dada às políticas.
ciocinando

há grande identidade

o modelo

em

transição,

a integração

a periferia,

ra-

tem como

da nação. Utiliza,

centro-periferia

gradativamente

por exemplo,

e tem como objetivo

integrando-a

no proces-

so de desenvol vimen to. Hansen e Klaassen éstão mui to mais preo
cupados

com os países

minham-se

desenvolvidos,

para a solução

não quer dizer que nao
reas subdesenvolvidas.

e suas teorizações

de casos bastante específicos,
possamos

utilizar

seus estudos

Em resumo podemos

1) os autores

concordam

enca
o que
em á-

dizer que:

que os desequilíbrios

regio

nais são um produ to do desenvol vimen to econômico;
2) as tipOlogias

de regiões para anál ise e discussão

de pol íticas regionais são parcialmen te coincide!!
tes, e as mesmas
cíficos,
jetivos

são definidas

para países

espe-

onde os autores deixam bem claro os obque buscam;

3) os critérios de identificação
car bem definidos,

de regiões

os quais variarão,

devem fi

dependendo

dos objetivos.

2.4 - Elementos

de uma Estratégia

Uma vez examinada,
regiões,

vejamos

em linhas gerais,

o tratamento

a tipOlogia

dado pelos autores

de

aos elemen-

tos de uma estratégia.
No exame das regiões
principais

características

citos estes problemas,
onde se observam

centrais

e problemas.

podemos

os seguintes

vimos

quais são suas

Tornando

mais explí-

dizer que se trata de "regiões
pontos

de estrangulamento:

fal

20

ta d'água, energia, problemas
velas, criminalidade,

de transporte

interurbano,

etc. Para se formular

.
d
.~
esses tIPOS
e regIoes,

d

eve-se

ter em

estratégias

fapara

..
mente 21 as seguIntes

características:
é bastante

1 )

ii)

alta a taxa de crescimento

dados os parâmetros
seu crescimento

do crescimento

esperada;

nacional,

o

é bastante previsível;

iii) é mui to aI ta a participação do setor público no
investimento
Estes elementos

vao ajudar

com vistas à eliminação
A necessidade

total da região.
na

formulação

de uma

estrat'égia

dos pontos de estrangulamento.
de planejar

para o futuro impõe:

I ) a necessidade

de um orçamento

de capital regio

nal integrado

com o nacional,

desde que o orça

mento nacional tenha sido preparado

ao longo de

linhas setoriais;
ii)

a necessidade

de

se determinar

dos novos distritos
porte,

a

industriais,

zonas residenciais,

futuras com o orçamento

mos um meio de controle

e coordenação

vias de trans

etc.

Nesse caso, a forma da região pode ser mapeada,
to das necessidades

localização

e do confron

de capital

do trabalho

tere-

de especia

listas de campos diferentes.
.

.

.

Como prIncIpaIs

J.,

op.

elementos

22

, constantes

d

e uma es-

cito

21 -

FRIEDMANN,

22

Vamos citar aqui os que julgamos mais relevantes~

21

tratégia de desenvolvimento

das regiões centrais,

podemos

ex

plicitar:
1) a formulação
a

de um orçamento

me, d"lo-prazo 23

2) a formulação

de capital regional

;

de um mapa de desenvolvimento

nal a médio-prazo

que expresse

regio

e modifique

o or-

çamento;
3) o tratamento

da região como um único subsistema,

para fins de planejamento
4) a localização
propostas,

de todas

as

considerando-as

5) a existência

e programação;
facilidades

públicas

conjuntamente;

de formas regionais alternativas,

vando em conta o grau

de

eficiência

le

de cada uma

delas;
6) o uso do orçamento

de capital e do mapa de desen

volvimento

como dispositivo de controle para o in

vestimento

público

em infra-estrutura;

7) o uso do mapa de desenvolvimento
vo de controle para

o

como dispositi-

investimento

privado,

no

que se refere ao uso da terra;
A formulação

de uma estratégia

que contenha

todos esses ele-

mentos exigiria um quadro técnico aI tamente qualificado
gião, capaz de levar avante

o planej amen to e a programação.

Esse quadro técnico seria encarregado
ções entre o desenvolvimento

na re

econômico

de estabelecer

as liga

e as funções urbanas

23 - Sempre tendo em mente que o mesmo deve ser integrado
o nacional, desde que este exista.

com

22

.projetadas.

Numa outra linha de pensamento,

solver os mesmos

tipos de problemas,

guintes argumentos:

para planejar

lo que leve em consideração
os diferentes
privados

e de sua localização

"deve-se elaborar um mode-

os diferentes

tipos de politicas

e a relevância

ma:; procurando re
Hansen24 apresenta os se

tipos de regiões

de investimentos

de certas atividades

para as preferências

lo seria não somente útil

na

descrição

tes, mas, também, seria capaz

de

públicos

e

de investimento

sociais. Tal modedas relações

presen-

indicar como elas poderiam

ser aI teradas para estar mais em harmonia
sociais". Por isso, o autor

e

com as preferências

distingue

os seguintes

diretamente

produtivas

tipos de

investimentos:
i ) em atividades
11)

de capital público
overhead

em

infra-estrutura

(ADP)
(public

capital - OC).

o item ii) é desdobrado

em duas componentes:

ii.l - em capital

social (SOC- social overhead

capi tal)
ii. 2 - em capital
overhead
Os investimentos

econômico

(EOC

capital).

do tipo ii.l estão relacionados

atendimento

das necessidades

que geralmente

de natureza

"não econômica".

Seriam: educação,

turais, programas

de saúde

ii.2, são, primordialmente,
ou para o movimento

24 - HANSEN,

e

de bem-estar,

orientados

dos recursos

tradas, pontes, portos,

op. cito

economic

energia,

são consideradas
projetos

etc. Os

do

cul~
tipo

para dar apoio a ADP,

econômicos,
etc.

ao

e

incluem: es-

23
Entre as causas do surgimento de áreas ou regiões con
gestionadas,

Hansen cita:

i) o espaço nao ~ homog~neo;
ii) o fato de que, normalmente,
do tendem a concentrar

as forças de merca-

a atividade

econômica

mas poucas áreas devido a que a aglomeração
resultar uma ampla variedade
nas tanto no que se refere

de economias

nu
faz

exter

às firmas industri-

alS quanto às comerciais.
Estas economias

incluem: abundância

cap ital públ ico

em

de de compradores
numerosos

relativa

infra-es tru tura, proximidae vendedores,

serviços auxiliares

gem, seguros, etc.),

a presença

nada. "As forças que

facilidades

localizadas

litanas parecem
tes

25

a traem

educacionais

e custos

terra

da

tra que a evid~ncia

malS
indica

para

nas regiões metropoe não decrescen

, embora haja forças trabalhando
por exemplo,

bem trei-

a mão-de-obra

ser crescentes,

do contrário,

de

(bancos, correta-

e uma força de trabalho relativamente

as manufaturas

de

salários
altos".

em sentimais

Borts

aI tos

26

mos-

que a demanda exer-

ce papel determinante
te movimento

na atração de capital. E2
~ tamb~m acompanhado por aumentos

dos custos, particularmente
tos crescentes

salários. Estes cU2

não constituem

influ~ncia

minante, uma vez que são compensados
cimento da produtividade.

25

CHINITZ, citado em HANSEN, op. cito

26 - BORTS, citado em HANSEN,

op. cito

deter-

pelo cres-

24

Em geral, entãoJ
reas já congestionadas
trabalho,

induzindo,

cende a aumentar o produto marginal
consequentemente,

a imigração.

mento de uma força de trabalho relativamente
treinada,

o investimento

econômicas

induzidas

para á

a atração de investimentos,

público

aumentam,

dq

O cresci

especializada

ou

induzido e outras atividades

numa etapa posterior,

a atra-

ção de tais áreas para os investimentos privados. Esse proces
so cumulativo

resulta numa concentração

dade econômica
merosos

e da população;

contudo,

acarreta,

também, nu

custos sociais. Além disso, não há nada, na natureza

das coisas,

que ponha fim a esse processo,

nomias externas
ternalizadas

de congestionamento

para os produtores

o são, o suficiente,
aglomeração.

privados

in-

ou, se o forem, nao
externas

de

Quando as forças de mercado são insuficientes

pa

de regiões

economias

congestionadas,

deve intervir pela implementação

finalidade

porque as deseco-

não são, usualmente,

para equilibraras

ra impedir o crescimento
público

ainda maior da ativi

de diminuir

a expansão

o setor

de políticas,

dessas regiões

com a

e, ao mesmo

tempo, evitar que a expansao

de outras áreas chegue ao ponto

de torná-las

Através da taxação,

de controle

congestionadas.

de crédito e de controles

-se limitar a expansao

vas seria encorajado

do uso da terra, pode-

de ADP em regiões

mesmo tempo que o crescimento

econômico

por esquemas

levam a efeito medidas

congestionadas,
de regiões

semelhantes

-provisão de OCo E conclui o autor que,
raramente

de políticas

ao

alternati

e

também pela

de fato,

os governos

conjuntas

de modo sistemáti

co.
A evidência

mostra

que, na medida em que uma área se

expande,

seu crescimento

diminuir

(em termos relativos),

timentos públicos

venham

e as necessidades

de EOC

começam

a

mas nada garante que os inve2

a diminuir.

De fato, devidoàsneces
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sidades crescentes
concentração
cessidade
outras

de atividades

áreas. Quando

as áreas

quais

se observa

e de população,
p~blicos

congestionadas

altos, a despeito

dos investimentos,

em maiores

do que as

estão ainda em

esses resultados

vestimento

se

da ocorrência
proporções,

relacionem

local, os gastos em questão

direta ou indiretamente
Numa análise conjunta

identidade

fase principal
tos p~blicos,
distorções

em

direção

a SOCo

a necessidades

de in-

são, em grande parte,

sugeridas,

pode-se

entre ambos. Em primeiro

procurando

deslocamento

dos problemas levantados

se dá no sentido

provocadas

do

re-

pelo governo central.

autores e das soluções possíveis
há bastante

a

têm ne

é óbvio que os gastos em EOC também permanecem

lativamente

cobertos

econômicas

de maior volume de investimentos

expansão,

Embora

de SOC, as áreas, nas

de orientação

orientar

pelos

ver

lugar,

que
a ên-

dos investimen

o setor privado e evitar

pelas forças de mercado.

Friedmann,

as
por

sua vez, coloca,

explicitamente,

a necessidade

to centralizado,

enquanto

sugere a necessidade de o go

verno

ter sob controle

sim proceder,
pacitado

suas despesas

o governo estadual

para controlar

sibilitaria
temático,

acionar,

os instrumentos

trais permite-nos

bel~cimento

cial. Para

direção

atenção

de um modelo

de aná
o esta

de uma direção para0 processo

Estadual

nitidamente

estabeleça

a análise

Isto levaria

aos problemas

ou em cen

ou dos planejadores,

esta de dimensão

importância

nam do poder central.

possível e de modo sis

a formalização

do governo,

que o Governo

de fundamental

maneira

o que lhe pos-

das àreas em congestionadas

ou determinação

desenvolvimento,

p~blicas,

c2

de que dispõe.

iniciar

lise, que vai exigir

de investimento. Para as

teriade estar plenamente

as finanç,

da melhor

A qualificação

maior

Hansen

do planejamen

a

que se pudesse

intra-regionais.

espa-

essa direção,

das diretrizes

de

é

que emaprestar
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As áreas de transição
pendendo

estagnadas

do nível de análise, podem

duas perspectivas.

Na primeira,

tempo, deve-se

contrar

e na

definir

ficar que tipo de área estamos

ser examinadas

segunda,

claramente,

industriais.

que devemos examinar

Friedmann,

por exemplo,

rais, estagnadas
de recursos

terão

basicamente

ou em declínio,

exige mudanças

na sua função

a ajustamentos

naturezas

de

diferentes.
com as áreas

são essencialmente

nas

em

de produção.
práticas

ru-

.peculiar

precisada,

chegar-se à conclusão

populacionais

rurais

te, implicaria

rias para outras

A busca do equacionamento
relativas

Dependendo

das relações

deve-se

e no

correntes

ou

às suas áreas de influência,
que

que

uso da

deve ser

o que, naturalmenemigrató-

mesmo dentro

dela.

vai exigir con-

às principais

região central,

cia de se ter uma regionalização

há

de que as densidades

às suas fronteiras,
a

saturação

saturação

dos seus problemas

que ocorrem para

dependência,

por

de crescentes

áreas fora da região

de

Nessecaso,

devem ser reduzidas,

no estímulo

palavras,

agrícolas

do que se entende

podendo

outras

a um nível

terra. A definição

elementos.

quanto ve-

e cuj a combinação

no passado;

do solo, levando

ferências

agrícola

sugere, como um ót imo, o desenvol vimen to menos in

um esgotamento

siderações

quali

pois vamos en-

se preocupa

cujas economias

tenso do que o observado

proceder

dentro dela.

Num ou noutro caso, os elementos

estratégia

de velha colonização,

dentro de

ou melhor,

nos referindo,

tanto áreas de velha COlonização

lhas regiões

de

seria buscada, fora da região,

a solução para os seus problemas
Ao mesmo

ou em declínio,

tran2

às relações

de

etc. Daí a importâ~

vise

identificar

de dependência,

estes

a decadê~

cia destas áreas pode surgir como obstáculo

ao desenvolvimen

to da região

dos problemas

central.

quelas áreas passa

Assim

também,

sendo, a solução

a ser de interesse

d~

da região cen-

tral.
Na opinião

de Friedmann,

devem ser tomadas quatro me
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didas

à reglao:

externas

1) ident ificar
sando

as funções

ou áreas

sua programação,

identidade
giões)

com a finalidade

de interesses

central

de influência,

entre

(ou centrais)

a

Vl

de criar

região

(ou re-

e as áreas

estagna-

das ou em declínio;
2) encorajar
giões

o retorno

centrais

3) aumentar

vestimentos
4) empreender
de escala,

o
eXlglr
ri o.

a análise
O papel

tamanho

to relativamente
ver

as áreas

com empregos
bra,

atrair

a população

aponta

solução

urbanas

A função desses
com serviços
leves,

para

para

o seguinte

1) identificar,

dentro

de

em gran

agrícola

centros

da região

de

vai

intermediá-

seria

a de pro

aSSlm
de

local,

como principal

teria

merca-

adequada
a

de ar

função

Comoprincipais

o estabelecimento

como

mão-de-o-

transportes

comuma rede

de

de crescimen-

essenciais,

secundário,

ao

regiõe s urbanas

potencial

servir

vizinhas.

rural

tamanho

absorvedoras

de uma rede

das áreas

de in

estagnada.

assumido pelas

Como objetivo

a serem examinados

Friedmann

de

que apresentem

centro

do perí

de programa

da fronteira

da área

de distribuição,

e silos.

ao longo

através

extensão

e inter-regional,

mazéns

tos

pela

em indústrias

do e como centro

de mão-de-obra

esquemas de recolonização

adjacentes

das re-

estágios;

pode ser

alto.

além a de ser

regional

por

das regiões

intermediário

de absorção

atrasada,

ou busca

chave

atrasada;

potenciais

das fronteiras

enfoque

a região

centrais

da área

longo

de capitais

a capacidade

das regiões
metro

para

do fluxo

de

eleme.!"!:

de estratégia,

roteiro:

como pontos

principais,

as regloes

28
urbanas

de tamanho

alto potencial

intermediário

de crescimento;

2) medir a adequabilidade
pontos

que apresentem

dos serviços

centrais

nos

de crescimento;

3) levar os serviços
cimento,

centrais

procurando

rados adequados,

para os pontos

determinar

de cres

os níveis conside

na base da relação população/seE

viços estimados;
4) exp andir e melhorar a rede in terna de es tradas da
região,

centrada

5) planejar

nos pontos

de crescimento;

a rede de transportes,

ao máximo,
região,

para facilitar,

o acesso aos pontos

de crescimento

da

assim como acesso aos demais situados po,!!

tos fora dela;
6) desenvolver

uma rede de armazéns

da nos pontos
7) explorar
pontos

e silos, basea-

de crescimento;

as possibilidades

de crescimento,

mento e de indústrias

de desenvolvimento,

de indústrias

nos

de process~

leves, absorvedoras

de mão-

-de-obra;
8) estabelecer uma universidade
ra pesquisas

regionais,

ção de adultos,
treinamento
9) empreender

regional,

educação

incluindo-se

voltada p-ª:

técnica e educ~

extensão

agrícola

e

de liderança;
todas as medidas

timular a mudança

necessárias

da agricultura

para es-

de subsistência

para a do tipo comercial.

o estudo de Hansen, enfatiza
ar a pressão

a necessidade

sobre as áreas congestionadas,

de se notam grandes 'concentrações urbanas.

de alivi

isto é, áreas on
Na sua opinião,

o
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descongestionamento

de áreas

regiões mais pobres

-

complementares

de medidas

regiões

do problema

ção ótima de recursos

.-

.

a atração

de

27

custos

-

indústrias
se

ignora,

tos e indiretos

mais

proporciona

para uma região.

de cus tos e benefícios,

digamos
mente

numerosos

velmente,

o problema

se investimento
contribuirem

requerer

marginal

benefícios

dire-

um custo mais aI

área

congestionada,

compra

principal

ou desapropriação

de

serão, em geral,

em A, de modo que a relação

e o custo marginal

em A será, prova

as consequências

a longo prazo des

Contudo,

em A não serão

simplesmente

os custos privados

trial. A situação

estra-

a curto prazo, um certo tipo de estr2

mais marcantes

maior.

dos

Do ponto de vista da análise

terras. Mas, os benefícios marginais diretos

entre o produto

regiões,

a questão

A, do que numa área B menos congestionada,

proporcionalmente

em re-

especi ficamente,

ceteris pari bus, numa

se a construção

reduzem

últimas

considera

da, com uma dada extensão, terá, geralmente,
to de construção,

tomada

governo dirigida para
essas

Como exemplo,

a aloca-

A simples

frequentemente,

de transporte,

das. Uma nova estrada

- são aspectos

o crescimento

do

para

de

das áreas congestio-

necessariamente,

de oportunidade.

das facilidades

a expansão

• Sendo a açao

novas

Hansen afirma que

intermediárias

mais geral de se atingir

que visem impedir

ternatlvas

é:Ü

e o desenvolvimento

em termos espaciais.

nadas, não estimulará,
gloes

urbanas

desejáveis,

se as melhorias

para os efeitos externos,
e

aumentam

a concentração

os quais
indus-

a longo prazo seria a mesma que se observa

27 - Principalmente,

no que se refere ao aspecto intra-regio
nal. Sendo a região aberta, a proibição de expansão de
área congestionada pode levar a que novas atividades econômicas se localizem fora da região ou Estado, bem co
mo a que daí se desloquem as atividades que pretendam ex
pandir-se e, neste caso, temos que nos preocupar com os
aspectos inter-regionais.
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va anteriormente,
consequências
custos

isto

é,a

população

do congestionamento,

sociais.

Por outro

lado,

plantação

de uma nova estrada

a atração

de novas indústrias.

custos,

e benefícios

tração

continuaria

ocorrendo

a sofrer

o mesmocom os

pode-se argumentar

que a im-

em B, por si só, não garantiria
Emresumo, as considerações

a longo prazo podem favorecer

de investimentos

as

em infra-estrutura

de

a concen

nas regiões

menos

desenvolvidas.
Comrelação

às regiões

não importa o grau de pressão
ria

economicamente racional

nômico pela

atrasadas,

pOlítica
tentar

Hansen afirma

existente,

induzir

que

pois não s~

o crescimento

eco

em EOC, enquanto exi2
tirem melhores aI terna ti vas em regiões
intermediárias.
-Para

essas

expansão dos investimentos

regiões

restam duas alternativas:

vOlvimento de recursos

locais

binação com o investimento
base realista,

até o ponto onde possam, em CO!!!

público

em infra-estrutura,

em termos competitivos,

dustrial.

Enfa tiza,

timentos

em SOCo

ainda,

te ligados,

sobre pOlíticas.

de maneira planejada,
elementos
portância,

pois

de estratégia
estão

que o que se busca

a ocorrência

de es tra tégia,

de se realizar

Os dois assuntos

se considerarmos

com conintimamen

,

e provocar,

é de primordial

a que se

i~

inves

de mudanças. No caso

sua identific~ção

leva diretamente

criar

para a localização

a necessidade

Até aqui mesclamos elementos
siderações

emigração ou o dese~

preconize

dos
i!!!

medidas

de pOlí tica.
Se se fala, por exemplo, na necessidade de expa~
,
~
~
dir a area agrlcola ao longo da fronteira
de uma regiao, deve-se

ter

em mente que as terras,

de propriedade
tectar

de alguém.

Surgiria

os grupos de interesse,

uma mudança na. est;ut~a
no estadual

ou regiona-l

~

ao longo da fronteira,
assim, a necessidade

capazes

da p~opriedade.

sao
de d~

de opor resistência
Além disso,

não dispõe. de instrumentos

a

um goveE.
para le-

31
var avante

tal propósito.

Haveria necessidade de definição por

parte do governo central,
exercer pressão

pOlítica

Outro aspecto
lativas

à

tipologia

blemas, adquirimos
os custos
F,ologia

rea partlcular,

comparativa

o governo

estadual

a direção

do desenvolvimento

relativo

a

nos e diretrizes

nossa atenção

econômico

centralização

neira objetiva,
dos elementos

condições

os problemas

estratégicos

efetivo

um

territorial
da

intra-regionais.

tra-regionais

de certas medidas

da

realidade

inter-regionais.

dência,

internas

espaço

,

e a introdução
.

estu

sobre a qual

nao

permi tiria a identificação das relações

ser objeto

do

se poderia av~

teriam implicações

e externas,

de ma

A identificação

lização

O elemento

administrativa

que, dado o fato de ser o Es

mas principalmente

ço, os quais deverão

grande número

é outra parte importante

da regionalização,

aberta,

de pIa

para que possa enfrentar,

se pretende

tado uma economia

de decisões

de todo o esta-

máquina

global

liar o efeito

sobre seu

órgãos.

do e eXlge um conhecimento
atuar. Através

com relação

e social. Além disso,

é necessário

sobre a realidade

haverá

definida

evitando a proliferação

do e, sem que haja racionalização
dificilmente

de uma á

o fato de que

do processo

de diferentes

Para assim proceder,
de informações

relativa

para exercer controle

emanada

no senti

com outras areas e com a na

a

a seus investimentos,

ti

,

deve ter uma posição

a través da

seus pro

Por outro lado, essa

posição

r~

para avaliarmos

num dado momento,

quando comparada

çao como um todo. Ainda chama

orçamento,

possa

das considerações

necessário

estratégias.

determinar

deve estar preparado

ou região,

é que, ao focalizarmos

o conhecimento

do de que se procura

Estado,

nesse sentido.

de regiões

tipicamente

.

o

que se sobressai

de diferentes

é

embora

de estudo

sera conslderado

somente

A regiona-

de interdepe!,!;

do elemento
malS

a segulr.

ln

esp~

aprofundado.

32

3 - DISCUSSÃO
A INTRODUÇÃO

Partindo

riorização.

a necessidade

em primeiro

ao espaço

paço vai ser incorporado

quer dizer a incorporação

de desenvolvimento.
sobre Regionalizaçã028,

es-

No Se
Matus

do espaço físico na política

Destacamos,

dois pontos

do es

brasileiro, surge, então,

ao modelo

a questão da introdução

trabalho,

tería

o modo pelo qual o elemento

Inter-americano

de desenvolvimento.

Federal e E~

lugar, o que se entende por inte

econômico

de se discutir

gundo Seminário

ESPAÇO

de interiorizar o desenvolvimento,

Se interiorização

paço geográfico

discute

DO ELEMENTO

da ênfase dada pelos Governos

tadual à necessidade
mos de definir,

DE ESTRATBGIAS:

na primeira

fUndamentais

parte

do pensamento

de

nosso

de Matus

so

bre a questão:

-

a - ele nao crê em planejamento

regional,

mo não for parte de uma estratégia
.

Vlmento

.

naclonal

b - a introdução

29

mento vertical"

dos

espacial

conceitos

agora, com maiores

é feita atra-

de "desenvol vi-

e "desenvolvimento

O item a) ficará claro no decorrer
rá estudada,

de desenvol-

;

do problema

vés da definição

se o mes-

horizontal".

do estudo. A parte b) se-

detalhes.

28 - MATUS, C.R. El espacio fisico en la politica de desarrol
lo. IN: INSTITUTO PANAMERICANO DE GEOGRAFIA E HISTORIA. (Rio de Janeiro) Documentaci6n deI segundo seminário sobre regional izaci6n de las poli ticas de desarrollo en America Latina. Rio de Janeiro, Comissão de
Geografia, 1972. p. 45-67.
29 - Essa op inião é também partilhada por HILHORST

e FRIEDMANN.
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3.1 - O Desenvolvimento

Vertical

e o Desenvolvimento

Horizon

- A característica

marcan-

tal
Desenvolvimento

Vertical

te deste padrão, na op inião

de Matus, é que

país se deslocam para as localizações
lação. Isso se verifica,

a exis~ência

do

da pop~

uma vez que existem economias

onde se observa

onde se encontram

recursos

pré-existentes

nas já criadas, nas zonas onde se encontram
população,

os

ex ter

os aglomerados

de

de infra-estrutura

e

os centros industriais. Partindo desses pres

..
. 'd
supostos 30,, sera sempre vantajoso
locallzar as novas atlvl
a
31
des, onde já existem as antigas . Assim, sempre que se pen-

sa em descentralizar

o processo

de desenvolvimento,

surge a

idéia de que há um custo a pagar. Nesse caso, o termo vertical sugere que a ampliação
num espaço concentrado,

do processo

insistindo

em

econômico
construir

se realize
sobre

o já

existente.
Desenvolvimento
de de planejamento
vimento,

visando

Horizontal

sucessivo
a conquista

zer ainda, que se objetiva
tejam os recursos.
de que a expansao

- Baseia-se

na necessidà

de pólos ou centros de desenvol
de novos espaços e, pode-se

deslocar

a população

O termo horizontal
da produção

di-

para onde es

traz implícita

a idéia

conduz a uma ampliação

do espa

ço econômico.
A comparação

entre um

e

outro padrão nao

feita apenas em termos de economias

externas,

30 - Economias externas, infra-estrutura
centros industriais.

pode

ser

infra-estrutu-

e a localização

dos

31 - Conhecemos a argumentação de HANSEN, quando nos diz que
,as deseconomias externas não são internalizadas.
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ra,

localização

de centros

industriais

comparando coisas

diferentes,

O mais importante

seria

análise

dos problemas

poderia

secundário,

atuais.

em ritmo

cussao para

isto

muitos problemas

Por outro

como padrão

lado,

a tese

comum.

baseada na
dizer

que a

de desenvol-

de mão-de-obra' 'no setor
a marginalidade

urbana,

a não melhoria

da distr~

Comoestamos encaminhando a nossa dis-

a anál ise de um Estado,'

não ser válidas,
tuar

vertical,

capaz de evitar

etc.

um critériÇ>

Assim, poder-se-ia

do mercado interno,

da renda,

E5?taríamos

de objetivos,

levar à não absorção

a não 'ampliação
huição

utilizando

a definição

adoção do desenvolvimento
vimento,

atu~~s. etc.

é,

essas

a análise'a

que a nível

consideraç~e's

nível

nacional

estadual

defendida

podem

pode ace!!

se diluem no todo.

por Matus é que:' "A'amplia-

çao do espaço econômico, em determinadasccircunstâncias,
requisi

to indispensável

cado interno

para o melhor aprovei tamento 'do"O mer-

da América Latina,

e a desocupação
32
,renda". .

ou contribuir

Defendendo esta
questões:

tese,

na criação

novos núcleos

dos a 'existência

de recursos,

locar

os recursos

pulação

rural

ra onde existe

até

prego? E, para evitar
tros
xiste,

industriais
e criar,

isto

32 - Matus, op. cito

é, porque

a dispersão

condições

nao

lig~
a

de' des

excedente' -de P'£

porque nao deslocá-las

rural,

às

deslocar

o process'o

Se existe

e podem ser criadas

onde nada existe
alí,

diretamente:

em vez de seguir

a população?

responder

de novos merc-a:dos e

industriais,

nas zonas ocupadas,
terra

a marg'inalida:de

Matus procurou

-núcleos urbanos,

para os recursos

para reduz.ir

para melhorar a distribu.iiçao-de

Por que' não pensar

pàpulação

.é um

oportunidades
porque não criar

pade e~
cen

hoje ou onde muito pouco ~

de vida que atraiam

população
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formando

conglomerados
Chamamos

ral, refere-se

comuns, e a partir

daí é que define
detalhes.

maneira:

estratégias.

Frisaremos

apenas que o pro-

pode ser resumida

conduz à definição

econ5micas

obje

No que se refere ao mo-

de estratégia.

do para fora, o qual se caracteriza

da seguinte

de um cresClmento
pela

volta

intensificação

das

nas áreas costeiras.

Em termos gerais, podemos

dizer que este foi o mode

lo seguido pela América Latina, particularmente,
este modelo

cado interno. Podemos-ainda

pelo Brasil.

levou a um menor crescimento do mer
dízer que este modelo

dor do surgimento de uma estrutura

foi causa-

dual, a qual pode-se

"
"33
terlzar
pelo mo d elo centro-perl "f erla

3.2

de exame de-

às ocupações do espaço físico nacional

a sua conclusão

o modelo

Naturalmente,

Não va-

de cada área, para que se possa colocar,

o problema

atividades

as

E ainda, que há necessidade

talhado, relativamente

delo vertical

utilizando

é, exatamente, o que diferencia os dois padrões

de desenvolvimento.

tivamente,

Latina. Posteriormente,

separa, em grupos, os países com problemas

mos entrar em maiores

e do potencial

de grande dimensão?

a atenção para o fato de que o au tor, em ge

à América

outros critérios,

blema espacial

humanos

carac

.

- O Modelo Centro-Periferia
Não entraremos

-periferia.

Ficaremos

em detalhes

quanto ao modelo

apenas na apresentação

centro-

de suas caracte

33 - Ao examinarmos o deslocamento da fronteira agrícola, tal
generalização pode ser perigosa. Uma vez observada a ocupação de uma faixa interior resta-nos saber se, neste
movimento, foram criados novos núcleos dinâmicos de desenvolvimento (por exemplo o caso do Paraná).
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Em primeiro
tro-periferia

lugar, observa-se

podem ser descritas

mente colonial.

A emergência

rá, normalmente,

acompanhada

dos principais
presários,

fatores

ra de produtos
a tendência

de uma estrutura

se-

brutas)

da periferia

para o cen-

lugar, permanecendo

a periferia

como produto

primários,

principalmente

o fluxo tradicional

aproximados

em

de origem agrícola,

de troca inter-regionais

lugar, as crescentes

gerarão pressões

duas primeiras

polarizada

capital,

dando, assim, o crescimento
a níveis

essencial

(mão-de-obra,

vorece o centro. Em terceiro

inverter

cen-

por uma série de deslocamentos,

secular das relações

des regionais

as relações

como de natureza

de produção

matérias-primas

tro. Em segundo

que

pOlíticas,

de recursos

fa

desigualda

as quais pretendem
para o centro,

aju-

da renda per capita na periferia

de igualdade

características,

com o resto

pode-se

da nação. Das

destacar

sivo que a agricul tura exerce no processo

o papel pas

de desenvolvimento,

excetuando-se, é claro, a de produtos destinados
à exporta- 35
.,
.
çao
. Mas, mesmo aSSlm, estes ultlmos favorecem o centro em
maior proporção

do que a própria

mo a brasileira

e, particularmente,

sivo da agricultura

estratégias,

dada ao setor agrícola,

visando

co

o papel pas-

periférico

é uma cons

atenção. especial

deve ser

dar-lhe um papel ativo.

A segunda característica
em termos gerais,

Numa economia

a paulista,

no desenvolvimento

tante. Ao se discutir

se raciocina

periferia.

pode ser verdadeira

por exemplo,

34 - Vide FRIEDMANN, J., op. ci to; HILHORST,
para apresentação detalhada da formação
tro-periferia.
35 - A generalização pode ser perigosa,
so brasileiro ela é válida.

América

quando
Latina

J. G.M. , op. ci to ,
da estrutura

no entanto,

cen

para o ca

37
versus resto do mundo.
sileiro,

existem

tal tendência

estudos

ternamente,

por exemplo no caso bra-

que mostram

nao

no passado.

.
SlVO
no processo

pondeu

Tr,

sido observada

tenha desempenhado papel pa2

às necessidades

à terceira

dos fluxos de recursos
necessidade

blema de absorção

à

corres-

do país.

característica,

líticas, mas também sociais causarão

a pr6pria

ter

d e d esenvolvlmento
.
36 , a agrlcultura
.

satisfatoriamente
Quanto

Embora

..•

não s6 pressões

tentativa

po

de inversão

para certas áreas. Mais recentemente,
.de ampliação

de mão-de-obra,

etc., surgem como elementos
gindo deste a definição

do mercado

interno,

as correntes

de pressão

o pr~

migrat6rias,

ao poder público,

da direção do processo

exi

de desenvolvi

mento.

o uso do modelo centro-periferia
lações observadas

em economi

J.S

fere aos aspectos

internos,

popularizou-se

Além da terminologia
traz implícito

espacial

subdesenvolvidas,

que

gerais, podemos

so de desenvolvimento

econômico

teriza por crescente

concentração

geográfica

nacional

e as atividades

Vide nota de pé-de-página

se estru

e social de um país se carac

do centro ou p610 de desenvolvimento

36

r~

ou seja, que o proce2

devido a ação de forças polarizadoras
doras pr6prias desse process037• Destacando-se

os recursos

também

- política

dizer que o modelo

vimento,

mais concentra

no que se re

encerra,

de política

tura em torno da idéia de pOlarização,

as re

muito ultimamente.

o modelo

o apelo à definição

gional. Em linhas

para explicar

desse desenvole centralizaassim o chama
- que cada vez

motoras

da econo-

7.

37 - BABAROVIC, I. Polos de desarrollo y superacion de la marinalidad rural; elementos
ara la definici6n
de una
poli tica regional. Belo Horizonte, CEDEPLAR, 1970. Ver
são preliminar - Apostila de Cursol.

38

mia - e a periferia
nesse processo

consti tuida por regiões menos favorecidas
.
38
de des-::-'volVlmento •
é característica

Essa polarização

de uma fase do de

senvolvimento - a economia em fase de transição para uma econ~
. ln
. dustrla
. 1 ma dura 39 , ou seJ.a, é nessa f ase que Frle
. dm ann 40
mla
ressalta
vimento

a importância

espacial,

ra o industrialismo.

a transição pa-

é,

A questão com a qual nos defrontamos

a de tentar superar os desequilíbrios

inter-regionais

tanto sobre o desenvolvimento

quanto sobre o político
Como principais

podemos

será dada à criação de

capaz de sustentar

que têm efeitos negativos
nômico

regional para o desenvol-

do país. A ênfase de política

uma organização

então,

da política

eco-

e o social.

consequências

dessü estrutura

dual,

destacar:
a) o excessivo

crescimento das áreas metropolitanas;

b) a excessiva

concentração

no centro,

às expensas

da

atividade

econômica

das potencialidades

laten

tes da periferia;
c) a marginalidade
periferia,
relação

especialmente

a economia

limitação

o

crescente

de grande

38 - BABAROVIC

- ibid.

40 - FRIEDMANN,

às economias

J.,

nacional,

o que

- op. cito

da

rural, em

implica

numa

interno.

desequilíbrio inter-regional,

leva a situações

Referimo-nos
te.

da população

do tamanho do mercado

esse processo,

39

parte da população

gerado por

que afetam o país no seu to-

em transição na primeira

par-

39

do e, portanto,
nacional.

deve ser

abordado

Isso leva a pensar

tender o processo

que gera

dentro de uma perspectiva

que para planejar
o

desenvolvimento

que se possa intervir no mesmo. Logicamente
dê-lo, temos de buscar apoio nas teorias
regional.

Vejamos,

suscintamente,

há que se enregional,

para

que, para enten-

de

desenvolvimento

alguns pontos

dessas teo-

rias.
3.3 - Teorias

do Desenvolvimento

Friedmann
incidência

espacial

ta sumarizar

apresenta

Regional:

oito proposições

do crescimento

o estágio

Aspectos

Gerais

relacionadas

econômico,

à

com o que ten-

atual da teoria do desenvolvimento

re

gional, que são:
a) as economias

regionais

rior e, portanto,

são abertas ao mundo exte

sujeitas

a influências

exter-

nas;
b) o crescimento

econômico

regional

é externamente

induzido;
c) a conversão, com sucesso, do crescimento
exportador

em crescimento do setor in terno, depe,£

de da estrutura
tribuição

do setor

sócio-política

da região,

da dis

local de renda e dos padrões de gastos;

d) a liderança

política

local é decisiva

para a ada£

tação, com sucesso,

às mudanças

lidade da liderança

depende da experiência

da de desenvolvimento
e) o crescimento

externas.

A quapassa

da região;

econômico

regional

derado, em parte, um problema

de

pode ser consilocalização

de

firmas;
f) o crescimento

econômico

tende a ocorrer na matriz

40

de regiões urbanas. ~'através dessa matriz que a
economia espacial em desenvolvimento se organiza;
g) os fluxos de mão-de-obra

tendem a exercer força

equilibradora nos efeitos de bem-estar do cresci
mento econômico. Mas, resultados

contraditórios

podem, também, ser obtidos;
h) quando o crescimento econômico é sustentado duran
te um longo período de tempo, sua incidência tra
balha em direção à integração da economia espacial.
Considerando suscintamente essas proposições, podemos dizer, em relação à primeira, que a maior ou menor abertura de uma região pode ser medida por

suas relações exter-

nas. Isto é, sua maior ou menor integràção com o centro. Para se medir essas relações, vários métodos podem ser adotados, como por exemplo, o modelo gravi tacional, o modelo

de

fluxos, etc. Ainda poderíamos acrescentar que a sua importân
cia dentro da estrutura nacional pode ser aquilatada pelo n~
mero de funções que exerce. Hilhorst 42 'enfatizaa importânc'ia
dos fluxos de pessoas, bens, mercadorias

e comunicações.

O

seu raciocínio é bastante simples e mostra que, nas fases iniciais do processo de desenvolvimento, essa rede de relações
é menos complicada que em fases mais avançadas. A idéia de po
larização está presente, quando se raciocina que, para exercer suas atividades, os seres humanos necessitam de espaço e
que estas atividades têm uma certa localização. Assim, pode-se observar que essas atividades têm naturezas diferentes e
incluem, pelo menos, administração pública, atividades de ca

42 - HILHORST, J.G.M., op. cito

41
ráter

econômico , político

te dessas

atividades

e social.

O relacionamento

tem, necessariamente,

resul tan

dimensão espacial,

e exige,

para cobrir as distâncias
que ~s separam, transpor.
- 43 • A partlr. da anallse
' ".
dos fI uxos e das
tes e/ ou comunlcaçoes

funções,

à estrutura

podemos chegar

dentificando

as diversas

regiões

'o
caracterlstlcas,

esta be 1ecer

b) não necessita

comentários,

cesso

inicial

em relação

isso

sobre o setor

exportador.

estrutura

cal

de perceber

as

algum pro

capazes

for

para a

em traduzir

que a região
ext~rno

estaremos

os

Em termos
tem

e a re-

diante de uma

cOlonial(-).

a capacidade da liderança
que surgem, criando

de sustentar

Algo mais deve ser acrescentado

n~sta

lo

condi-

o desenvolvimenparte.

Dependendo

op. cito

A tipologia
foi discu tidana primeira parte,
sem que se
descesse ao detalhe de como as mesmas podem ser determinadas. A regionalização
está contida noutro documento de nosso trabalho feito para são Paulo.

45 - Poder-se-ia,
uma região,
(-)

de tipo

oportunidades"

43 - HILHORST,J.G.M.,
44

internamente,

d) reflete

ções infra-estruturais
to.

Se o controle

de relacionamento
A proposição

o controle

na

. da a a )
llga

de ummercado interno.

vai nos mostrar

gião não se desenvolver

d"'
lretamente

a capacidade da região

na criação

do su

se encontra

ao qual goza de vantagem comparativa

impulsos externos

de suas

uma vez que a explicação

esta,

i-

A proposlçao
. -

de seus recursos para produzir

e vai representar

políticos,

do estudo

. 1ogla.
. 44
uma tlPO

ten der a'd emanda externa 45 ; ")
c
e b),

e, através

da economia,

do desenvolvimento de uma região

combinação eficiente
duto,

espacial

por exemplo, estudar o desenvolvimento de
utilizando
a teoria" da base de.exportação.

- Hilhorst desenvolve uma interessante
teoria de dominação sobre este tipo de relacionamento.
Não nos ocupare
mos desse aspecto, por fugir do escopo deste trabalho:

42
do grau de dependência,
poder de barganha
posição

com relação ao centro dominante,

da liderança

local, os instrumentos

destes últimos podem não permitir

todo um programa

dos

subdesenvolvida,

da por estrutura

dual, é pouco provável

tenham condições

de levar avante o planejamento

volvimento,

à dis-

que se desenvolva

de apoio para o desenvolvimento

ciais da região. Numa economia

e do

poten-

caracteriza-

que as forças locais
para o desen

devido a:

a) escassez

de capital;

b) f~lta de pessoal

qualificado;

c) o fato de os governos ou autoridades regionais
disporem de instrumentos
mente adequados

de política

nao

suficiente-

para o estabelecimento

da políti

ca de desenvolvimento;
d) o fato de seu desenvolvimento
ao desenvolvimento
Na proposição

e), Friedmann

firma a se localizar
transporte

numa

examina os fatores
certa

quem a proposto
sibilidade
input-output

que levam uma

região, Destaca o custo de

dos insumos, o mercado

Para essa proposição

condicionado

do centro, etc.

para os insumos e os produtos

ção geográfica

está

finais,

para

a localiza-

o produ to, etc.

achamos mais interessante

discutir

o es

por Perloff e outros 46 com sua análise da aces

aos mercados

de produtos

access. Esse esquema

gue a uma tipologia

de

regiões,

intermediários

e

finais

também permite a que se che
e as características

de acesso podem ser tomadas com um

gerais

índice para determinar

o

46 - PERLOFF, H.S.,
et alii. Regions, resources and economics
growth. Lincoln, University of Nebraska Press"; Baltimore, J. Hopkins Press, 1960.

43
de cresciment047•

seu potencial

O acesso

a soma das vantagens e desvantagens
de uma certa
relativos,
certa
te,

mercadoria

mercadoria
produzida

em termos de custos

vista

todas

torna-se

aparente
48

ter

relativo

goza,

•

que os

e a ênfase

o crescimento

autores

regional

A proposição

f)

está

calização
las,

identificáveis
é o fato
categoria
sentadas
as quais,

isto

suas maiores

47

cidades.

Na opinião

das firmas,

incluindo

as cidades

representam

Mais importante

As múltiplas

mostra

em grande parte,

vide

ainda,

vantagens

apre

metropolitanas,
espaciais

que o desenvolvimento
do comportamento

Quanto maior a cidade,

esse

pontos

que são uma

formam complexos sistemas

detalhes,

que

as agrico-

de referências

levam a concentrações

dos autores,

48 - Para maiores

que uma região

de lo

Hilhorst

depende,

é o cará-

Segundo F'riedmann, as decisões

porque as cidades

por seu turno,

de uma região

aqui,

as economias de urbanização,

cidades

de interdependências.

conjuntamente,

no de

de economias externas.
pelas

e tendo.em

das cidades

na economia espacial.

de existirem

- em

de crescimento

ressaltar

com papel

são tomadas tendo como ponto
urbanas,

access"

numa economia aberta.

relacionada

da grande maioria

ou regiões

condi

extremamente competi tivo

apresenta

senvol vimento econômico.

tomadas

de

são examinadas

especificas

dão às vantagens

dada ao caráter

de custos

que se observe

das perspectivas

O que importa

a produção

necessariamen-

"input-output

econômicas

a variação

de cada uma delas

-

de indústrias

as atividades

seja,

como

à produção

Quando as regiões

e mercados

às necessidades

favoráveis

a nao ser

noutro.

para

Tratando-se

em que ela

num dado lugar,

ções mais favoráveis

relação

de condições

não implica

entendido

relativas

num dado lugar.

a existência

será

de

maior é a troca

é um indicador

grosseiro.

a obra de PERLOFF.

44
de informações,

o que não

sim, as grandes

cidades

ocorre

que a maior disponibilidade

de

nho e ao modo pelo

entre

uma vantagem

de informações

As-

sobre

as

uma vez

facilita

em levantar

a distribuição

qual foi

pequenas.

desenvolvimento,

Daí a sua preocupação

à relação

correntes

cidades

tendem a ter

menores em termos de potencial

de decisões.

nas

a tomada

hipóteses

de cidades

con

por tama

organi zado o processo

de tomada

de decisão.
A proposição
estudos

g),

embora discutível,

que procuram mostrar

mentos migratórios.
correntes

Esses

migratórias,

bano e focalizam,
tes
para

de deixar

tipo

de análise

de Hilhorst

do na plena

leva

estratégias
citar

subjacente
tadas

"
V1.mentoreg1.ona

entre

o estado

atual

a conver
diversas

também, a

resultan-

nacional.

se chegar

à discussão

deve-se

As oito

Este

econômico culmi-

que

antes

de

expli

se

encontra

proposições

apresen

da teoria

do desenvol-

,.
• A med"d
1. a que se f'1.zer necessar1.o,

49 - HILHORST,J.G.M., op. cito

etc.

as

centro-periferia,

regional

(indo

desemprego

Friedmann e,

de politica,

do desenvolvimento

procuram resumir

de

no urbano,

do crescimento

ao modelo de análise.
"149

são mais baixos

da economia espacial

e a proposições

a teoria

de

que, para

das

dos migran

que procuram mostrar

a opinião

concluir

observação

a tendência

quanto

da dualidade

integração

dos movi

do movimento rural-ur-

de renda per-capita

de que o sucesso

da

os problemas

rural

a estudos

h) reflete

Pode-se

partem

onde os salários

no setor

na com a eliminação

equilibrador

pontos,

mais aI tos),

gência ou divergência
regiões.
A proposição

estudos

outros

as áreas

que surgem tanto

o caráter

principalmente

entre

as de salários

é hoje objeto de inúmeros

f aremos

45
referências

às teorias

que utilizarmos

na discussão

de estra

tégias.

3.4 - Conclusão
Para a introdução
nicialmente,
volvimento

a necessidade

o planejador

ao mesmo

dicionar

mitir visualizar

as possíveis

sob análise,

nhos em bem-estar.
sam a formação

consequências

tanto em termos de custos

quanto

na

exige informa

relevante

de eliminar

formulação

ressal tado

lizadas

no processo

.as novas in-

tanto em termos

ligação

ter a sequência

de

item refere-se
regionais,

Isso,

incor

margina-

naturalmente,

ocupaçao

migratórias.

com a primeira

abàixo:

de planejamen

que redirecionem

reas quanto em termos das correntes
fazendo

de estraté-

as populações

de desenvolvimento.
de mecanismos

de desenvolvimento,

neste

os desequilíbrios

não só o espaço, mas, também,

exige a existência

tem

tanto na formu

assim, que sejam incorporadas

porando

ríamos

que vi-

O aspecto qualitativo predomina e, dai,

de análise

to. Outro aspecto

exemplo,

quanto de ga

regionais,

que surgem no decorrer de um processo

à necessidade

tempo, per-

para o sistema e

de se ter grande flexibilidade,

gias, permitindo,

ver

vai con

que raramente uma economia subdesenvolvida

lação do modelo

formações

e, ao mesmo

e

espa-

de desenvolvimento

A análise de economias

de fornecer.

a necessidade

do mode

suas preferências

de um quadro geral da economia,

ção estatística
condições

Na escolha

a futura organização

de estratégias

i

de desen-

ou pelo modelo centro-periferia,

a formulação

conômico

já manifesta

A opção pelo padrão

tical ou horizontal,

destaca-se,

o estágio

a economia.

tempo, a conceber

cial da economia.

espaço,

de se definir

em que se. encontra

lo de análise,
passa,

do elemento

o processo
de novas áAssim,

por

parte do estudo pode

46

1) um aumento da população,
mento das correntes
governo maiores

gerado pelo redireciona

migratórias,

investimentos

que deveria

do

em SOC;

2) parte ponderável do investimento
-estrutura,

que exigiria

público em infra-

encaminhar-se

mas que, devido à nova situação,

para EOC,

se encaminharia

para SOC;
3) se estivermos

diante de uma região atrasada,

que apresenta

potencial

mos chegar à conclusão
é, não há estímulo
e, pressionado

mas

de desenvolvimento,

pode

que a ADP é pequena,

isto

para o governo aplicar em EOC

pelas condições, vai reforçar

4) isso pode levar a que novas correntes

SOC;

migratórias

se dirijam para as áreas metropoli tanas ou conges
tionadas,

se, por exemplo,

SOC for feito em edu-

cação. A melhoria da qualificação
manos locais leva
presença

A necessidade
senvolvimento
lementos

a totalidade
portantes

regiões,

importantes,

sob controle.

que se tem a definição

surgirão

e a identificação

dos e-

regional

parte,

su£

de se manter

do item 3.3 são im

à identificação
ganha

de uma perspec
à

consistência,

das linhas gerais no plano.glo
da economia

para se discutir

gional e intra-regional.

na primeira

dada a dificuldade

do desempenho

as condições

o

de de-

As proposições

A perspectiva

balo Da avaliação

que perpetuaria

dos potenciais

já mencionados

para que se proceda

tiva nacional.
medida

de conhecimento

estratégicos,

então, em

(emigração por estágios).

das diversas

gem como fatores

a isso. Estaríamos,

de um círculo vicioso

estado atual,

dos recursos hu

A nota

nacional

os aspectos

introdutória

é

que

inter-re-

de Friedmann

e
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Alonso
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, sugere que a teoria do desenvolvimento

que se refere

à diferenciação

do crescimento

ser explorada

sob quatro enfoques:

1) o papel dos recursos
2) a influência

regional,

econômico,

no

pode

naturais;

da mobilidade

da mão-de-obra;

3) a função das cidades;
4) a resposta
Os três primeiros

enfoques

às suas proposições
ralmente,
vimento

do setor agrícola

numa visão

incorpora

fase maior em qualquer
diversos

integradora

incorporados

e o quarto, natu-

Em geral, a teoria do desenvol

os quatro enfoques

acima, com ên-

deles, dependendo das preferências

dos

autores.
Finalmente,

as considerações
que incorporam

chamamos

o elemento

de custos,

-.
d a programaçao

atenção sobre o fato de que

espaço,

O problema,
e a técnica

llnear

representado

apenas

pelo

então, passa a ser de miniutilizada

para a solução é a

51

O nosso pr6ximo
discutidos

a

desta parte não levaram em conta os estudos

custo de transporte.
mização

estão explicitamente

se dilui nas outras.

regional

à urbanização.

anteriormente

passo

será o de integrar os aspectos

com o estudo te6rico

de estratégias.

50 - FRIEDMANN, J. & ALONSO, W., ed. Introductory note. IN:
Regional development and planning. Cambridge, The MIT
Press, 1964, pt. 3, p. 209-212.
51 - MENNES; TINBERGEN; WAARDENBURG. The element of space in
development planning. Amsterdam, North-Holland, 1969.
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4 - ESTRATEGIAS

ESPACIAIS

DE DESENVOLVIMENTO

REGIONAL

4.1 - Introdução

As teorias

do desenvolvimento

tes tipos de regiões,
planejador

identificados

julga suficientes

regional

segundo

para permitir

na discussão

senvolvimento.
tratégias,

de estratégias

Deve-se ter presente

não se faz

fase do processo

qualquer

que o

são elementos

alternativas

es

de de-

que, quando se discute es

referência

de planejamento,

ra a discuss.ão de grandes

ou

critérios

melhor conhecimen

to do país ou regiões para as quais planeja,
senciais

e os diferen

a um plano. Nessa

a preocupação

se dirige pa

alternativas.

Do que foi di to nos dois itens anteriores podemos

de

duzir:
i )0
racterísticas

diferentes,

o planejamento
ticulares

reconhecimento

global,

o desenvolvimento

dos agregados

significa

dos problemas

nacionais,

que
p~

pode

não

levar

a todas as partes do país;

surge como um processo

paço nacional,

com ca

embora seja útil para se tentar pre

ii) se se aceita a argumentação
to regional

de regiões

dentro de uma nação,

sem a identificação

de cada região,

ver o comportamento

da existência

em suas múl tiplas

ciais, físicas), de uma estrutura

acima, o planejamen

que se propõe a adotar o es
dimensões

(econômicas,

adequada para atingir

so-

deter

.
d os o b..Jetlvos 52 ;
mlna

52 - MATTOS, C.A., de Notas sobre la planificacion regional
a escala nacional. Santiago,
ONU/CEP AL/ILPES, 1970.
(Curso de Planificaci6n
Regional deI Desarrollo, docl

ICl).
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iii) nota-se,
tudiosos

do assunto,

atualmente,

de encarar

a tendência,

o planejamento

tro de um marco mais amplo - o planejamento
donando,

assim, o planejamento
iv)

o enfoque

interdeper.dências.

estaremos,

a importância
c.o espaço

ignorarmos

o inter-relacionamento,

restantes

-

aban

para o estudo das

automaticamente,

das inter-relações

sas partes

nhecendo

nacional

den-

nos di z que se não nos preocuparmos

com as interdependências
do minimizar

regional

de uma região isolada;

atual se encaminha

Mattos

entre os es-

geográfico

que o desenvolvimento

de

tentan-

entre as diver

uma nação. Em resumo,
estaremos,

se

também, desco-

de uma região incide sobre as

e que, da mesma forma, o desenvolvi~ento

destas a-

feta o da região considerada;
v)
tem caráter

o estabelecimento
relativo;

está estagnada

de

por exemplo,

ou em deClínio,

uma tipologia

de regiões

ao dizermos que uma região

tomamos como termo de referên

cia outra área que, de acordo com os indicadores

escolhidos,

está em expansao;
vi)

chegamos

ria explicativa

a essa tipologia,

do funcionamento

que vai permi tir a definição
tégica que levarão

a partir de uma teo

do sistema. Essa

teoria

é

das grandes linhas de ação estra

a que se atinjam os objetivos

propostos.

De posse dessas informações, podemos apresentar o qua
dro esquemático

sugerido

nal e as sugestões

por Mattos para0 planejamento

apresentadas,

quando se discutiu

regio

os elemen

tos de uma estratégia.
Vamos nos concentrar no estudo de estratégias. Segun
do Mattos53, a estratégia contempla dois tipos de problemas;

53 - MATTOS,

C.A., op. cito
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Diagnóstico

Objetivos

Estratégia

Projetos de
Investimento

Trajetória das
variáveis

Programa de políticas econômicas

o primeiro

refere-se

de recursos,

à forma

e o segundo,

des que resultarão

indicar

nos diversos níveis

sistema,

e em suas diferentes

(global, setorial,
dimensões

tende atingir no plano regional.

to do produto;

contida

terão in

regional)

(econômica,

ter presente

Poderíamos

do

social,

ainda, que nem

com o que se pre
ter como objeti-

atingir um certo ritmo de crescimen-

um certo nível de emprego;

brio no balanço de pagamentos;
da mais equitativa,

concepção

globais são compatíveis

vos globais o seguinte:

Este último pro

a que se aspira chegar. Nesse

física, etc.). Devemos

sempre os objetivos

da

de ativida

que as ações estratégicas

cidência

política,

em função

à sociedade

a alocação

do conjunto

da alocação dos recursos.

na imagem relativa
pode-se

que se realizará

ao conteúdo

blema terá de ser resolvido,

contexto,

em

alcançar o equilí-

obter uma distribuição

etc. Os objetivos

regionais

de reE

têm um cará-

51
ter mais geral e incluiriam
ção dos desequilíbrios
nômico de regiões

o seguinte:

regionais;

periféricas;

incorporação

melhoria

da nas regiões menos desenvolvidas,
jetivos não são compatíveis
cialmente,

mento do produto
prazos

Isso porque,

riam alocados

preferentemente

no primeiro

mias de. aglomeração,

naquela região

fenômeno

e a atenuação

ternativa

visando

poderiam

certos

gerar econo-

No

de novos
caso

ao diagnóstico,

de análise,

requer,

em todo caso,

ou para um meio termo entre

a escolha entre uma ou outra al

Os aspectos regionais
ditado

assim como

as

em torno dos objetivos

ra caracterizar

a estratégia.

a partir

exigi-

dos objetivos

será ditada pelo estágio em que se encontra

corporarem

a

que se inclinará para uma ou

propostas,

interna.

do

ser obtidos

dos desequilíbrios

regional

de Hilhorst,

cesso de dominação

nejamento

em

locacional, sendo, portanto,

de caráter pOlítico,

elas. Na opinião

adotadas

de recursos

os resultados

de uma nova matriz

outra das alternativas

do

pólos de desenvolvi-

típico do longo prazo. A determinação

uma decisão

se

de aglomera-

e regiões polarizadas.

de um plano com desagregação

modelo

(ou regiões)

de forma a induzir o surgimento

do prOduto,

curto e médio prazos

alocação

desenvolvidas,

pólos de desenvolvimento

ria a criação

caso, os recursos

No segundo caso, seria necessá-

uma importante

das regiões menos

crescimento

as disparida

onde já se geraram economias

mento e regiões polarizadas.

pontos

o ob-

aumento no ritmo de cresci

çao, em torno das quais se estruturaram

rio realizar

de vi-

Assim, por exemplo,

atenuar ou eliminar

des regionais.

geográfico,

das condições

ter maior viabilidade a curto e médio

do que, por exemplo,

espaço

ao espaço eco

entre si e não o são, muito espe

um determinado

parece

ou atenua

etc. Esses grupos de ob-

a curto e médio prazos.

jetivo de alcançar

eliminação

pela

que se in-

teoria subj acente ao

que emergirem

serão elementos

Como estamos

de uma perspectiva

o pro-

das decisões
decisivos

focalizando

nacional,

pa

o p12

devemos deli
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mi tar o seu alcance,

distinguindo os planos

o planejamento

incide. Teremos,

de importância

nacional

de açao nos quais

então, os problemas

e os problemas

regionais

regionais
de importân

cia regional.
4.2 - Problemas

Regionais

P ara Mattos,
nacional

vinculam-se

os problemas

os fluxos

importância
riginam

regiões

regional

regionais

do estágio

regionais

de

se manifestam

de planejamento

nacional

e de

Os problemas regionais
no interior

intra-regional.

de importância

importância

que se estabe-

de um contexto

inter-regionais.

fluxos de caráter

problemas

Nacional

com as interdependências

lecem entre as diversas
terminam

de Importância

inter-regional

da região e o

Para

nacional

de

Hilhorst,

que fazem

os

parte

sao:

a) desenvolvimento

da região de recursos;

b) desenvolvimento

das velhas regiões;

c) desenvolvimento

de certas regiões

desprovidas

de

recursos;
d) desenvolvimento
e) problemas

da região metropolitana

relacionados

nacional;

à criação de unidade cul-

tural;
f) problemas
ritorial

relacionados

ter

do país.

Os dois últimos
Os problemas

à defesa da integridade

regionais

itens nao são discutidos pelo autor.

de importância

cados pelo autor em três grupos:
g) desenvolvimento
h) a indústria

rural;

regional;

regional

são classifi-
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i) problemas relacionados

à qualidade do meio ambien

te.
Hilhorst

chama ainda atenção para o fato de que a solução des

ses problemas est~ relacionada
mente aos seis

outros

apre~,ent ãc1cJ$

A tipolc'Jia
t~ diretamente
lações

de reqiões

ligada

cidades.

Para

é necess~io

e ênfase

partindo

lizada

num e noutro

tais

como:

mente mais

favor~vel
naturais

para os diversos

cidades

v~ios

aspectos
politi-

de como as ci-

de organização

OUtros elementos

tamanho relativo

explorados,

as

e descentralização

empirica

tipo

rela-

hierarquizar

é dada ao aspecto

em exploração;

es.-

onde as re

avante estudos

centralização

ou descentralizada).

dos recursos

das

dai a verificação

ao estudo,

por Hilhorst

buscando

especial

entre

dades se distribuem

te.

para o estabelecimen-

levar

do pais,

a hierarquização

co, distinguindo-se
politica,

aprese:ntada

ditam as soluções

urbana

são considerados

ali terinrmen

acima. Além disso,

to de sua tipologia,
à estrutura

tomadas relativa-

ao modelo centro-periferia,

de interdependência

problemas sugeridos

tivos

às decisões

da

são
~ea

(centr~
agregados

ecologica-

distribuição

e spaci aI

etc 54. De posse dessas

in

formações e de sua an~lise, Hilhorst
chega a quatro tipos
.~
O que para outros
d e regloes.
autores tA. uma tlpologla• 55 ,
para ela

são problemas

que se

levando em consideração
cos,

o car~ter

a distribuição
a uma tipologia

não

observam dentro

o seguinte:

os

aspectos

homogêneo da distribuição

de cidades.
de regiões,

54

HILHORST,].G.M.,

55

discutida

no item

Consequentemente,

3.

de

politirecursos,

Hilhorst

na qual as classifica

op. cito

de um pais,

chegou

segundo o

54
tipo de distribuição

cidades

C2

Do cruzamento

destes quatro

regionais

importância

de

nacional,

de estratégias,

velhas

agrícolas

regiões

da relevante
estratégia,

a inclusão

discute

sugeridos.

e velhas regiões

autor, podemos
senvol vimento

Outro ponto,

importância

industriais.

do quadro demográfico

na

entre regiões

pa-

entre
~ ain

análise de

densamen~e

po

em linhas gerais o esquema de análise

do

de baixa densidade

Apresentado

estratégias

está ligado à distinção

quando ele distingue

e aquelas

apontados

com os problemas

pelo autor e que é de fundamental

ra a discussão

voadas

ele

periferia56

de

tipos de regiões

à solução dos problemas

que levariam
ressaltado

e o tamanho

agora passar

demográfica.

à discussão

espacial 57. Dois

sao

para o desenvolvimento

os

de

stratégias

objetivos

de de

principais

espacial:

a) expansão
b) consolidação

Hilhorst
vidade

entendeu,

econômica

centro regional
do espaço

dentro

de tomada de decisão

favorecerá

sócio-econômicas.
riferia,

do espaço

e, por expansão,

dendo do objetivo
timento

por consolidação,

escolhido
padrões

56 - para maiores

da ati

de tomada de decisão
o

deslocamento,

de um centro regional.

futuros

diferentes

de um

para fora,

pelo governo, a política

Raciocinando

onde as relações

a intensificação

Depen-

de inves

de

atividades

com base no modelo

centro-pe-

de dominação interna são definidas,

detalhes,

vide a obra citada.

57 - Lembremos que HILHORST, como a maioria dos autores, está preocupado com os aspectos inter-regionais, embora os
aspectos intra-regionais sejam importantes. Isso se dá,
devido a colocação mesma do problema que não concebe pIa
nejamento regional, a não ser em termos nacionais.

55

é que a politica de investimento relativa ao subsistema domi
nado sertidecidida. Antes de aprofundarmo-nos
verificaremos

na discussão,

que esses dois objetivos podem ser ainda quali

ficados pela introdução de dois extremos dos padrões de atividade econBmica:
c) dispersão
d) concentração
o que significa que se concentrarti ou dispersarti a maior p~
te dos recursos disponiveis para investimento. Desse modo, sur
gem quatro tipos btisicos de estratégia espacial:
i ) expansão com dispersão;
ii) expansao com concentração;
iii) consolidação com dispersão;
iv) consolidação com concentração.
Conforme vimos anteriormente, nestas estratégias identificamos:

a forma em que se realizarà a alocação dos re-

cursos disponiveis (dispersão e concentração);

e o conjunto

de atividades que resultarti da alocação dos recursos (expansão e consolidação).

Senão vej amos.

Expansão

com dispersão

significa que o investimento da maior parte dos recursos di~
poniveis ocorrerti num certo ntlmerode lugares, pr6ximos à fr0E,
teira da região. Pelo significado de expansão e dispersão, e~
sa definição mostra que, se optarmos por investimentos pr6xi
mos dos limites da região, estaremos tentando modificar as re
lações que ocorrem dentro da mesma, deslocando o espaço de to
mada de decisão, isto é, procurando gerarumnovo

conjunto de

atividades, através da alocação de recursos, as quais irão -m,£
dificar as relações de interdependência.

A estratégia de ex-

pansão com dispersão pode tomar duas formas:
a) construção de um corredor de desenvolvimento;

56
b) desenvolvimento

de

lugares terci~ios,

aos limites da região,
cund~ios

assim como em lugares

cundários,
regional.

se

aos limites da região ou num novo centro

A consolidação,

vestimentos

significa que a maior pa£

ter~ de ser alocada em um ou dois centros

próximos

se-

dentro da região.

A expansão com concentração
te dos recursos

próximos

com dispersão,

significa

terão lugar, de acordo com um

drões, ou uma combinação

dos

que os i~

seguintes

pa-

dos mesmos:

a) em lugares

terci~ios

próximos

ao centro regio-

nal;
b) em lugares

ao longo de uma via interna de trans-

porte;
c) em lugares

secundários

próximos aos limites da re

glao.
A consolidação

com concentração

dos investimentos
ou numa combinação

significa

que

a maior parte

terá lugar numa das tr~s seguintes

formas,

de a) e b) ou b) e c).

a) investimentos

no centro da região;

b) investimentos num novo centro regional

próximo

do

próximos

do

centro da região.
c) investimentos

em lugares

secundários

.~

centro da reglao.
A relevfulcia de uma estratégia

é, em grande

parte,

determinada pelo tipo de problema que a região enfrenta, se
.o."~..
.
58 • Se nos preocuparmos com
d.e lmportClllcla
reglonal ou naclonal

58 - HILHORST,

J.G.M., op. cito

57
os problemas
riormente
toriais

regionais

de importância

os tipos de problemas),

se tornam importantes.

diretamente

relacionados

cado nacional,

regional

os aspectos

Os aspectos

e essa escolha

setoriais

de mer

exige que o que se passa em ou

seja levado em consideraçã0

são dos aspectos

espaciais e s~
setoriais59 estão

à escolha de novas atividades

60

tras regiões

(vimos ante-

ou seja, a discus

,

não pode ser levada avante isola-

damente.
Por outro lado, a discussão
que foi proposta

acima, deve

ser

estratégias,

encarada

vez que o autor supõe a existência
mento centralizado

de

como a

sob reservas,

de um processo

uma

de planej2

e, ainda, que se trata de um exercício,

no

qual usa o conceito

de pólo de crescimento

nejamento.

dada pelo autor se dirige para os probl~

A ênfase

mas inter-regionais,

e os aspectos intra-regionais

tados, na medida

em que estão diretamente

ros. Poderíamos,

então,

intra-regionais

dos problemas

esquema

acrescentar

A resposta

apresentado

e, a partir

país, emerge

norando

as regiões

59 - discutido

a região?

do

na introdução

de regionalização

ou Estados

contíguos,

em 3.3 - proposição

des-

dentro do

caso inter-regional

tentar determinar

de polarização

à solução

A estas ques

pode ser enquadrada

lugar, ao se proceder

o mesmo critério

aos primei

Que ação pode

com vistas

às levantadas

para a discussão

a estrutura

ligados

secundária?

exercer,

às mesmas

daí, pode-se

çoes. Em primeiro

pregar

ou Estadual

só são tra

daí que as interdependências

que afetam internamente

tões poderíamos
te estudo.

deduzir

são de importância

o governo regional

com vista ao pla-

as

suas

limita-

a regionalização
existente.

do

Ao se em-

para um Estado,

i2

talvez o esquema peE

b).

60 - principalmente, se nos basearmos nos argumentos de PERLOFF
e DODDS em termos de "Input-output access".
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ca muito de seu poder explicativo.
se proceda à regionalização
vid~ncia

quanto ao fato

rem polarizadas

só para o Estado,

de certas

por outras

po, a regionalização

permite

regiões

no caso regional

dentro

entre

a região

-regional

em muito,

de nivel

isto

import~cia.

significa

Se o estado

ções de pressionar

as considerações

quando discutirmos

tificar

feita

em consideração
conclusões

de levar

tiver

esta

avan

meios,

capacidao seu p£

ter~

a influ~ncia

condi

intra-regio

principalmente

são Paulo.

de fluxos,
Além disso,

às influ~ncias
factual

com seus

grama de desenvolvimento,

de

de outros

ainda acrescentar

tado para empreender

de nivel

As razões

uma vez que a regionalização

de pOlarização.

relativas

e, pode-se

as considera

próprios

importantes,

o caso do Estado

to mais em conhecimento
rica

de estratégias

com base no critério

estrutura

estratégias,

aI to e, por isso,

acima são

são mais ou menos óbvias,
tado foi

seus

intra.-

o governo federal.

Para a discussão
nal,

dessas

também que, em termos politicos,

der de barganha ser~ bastante

nivel,

para nivel

do estado ou região
por

intra-

a este

Nesse caso,

te um programa de desenvolvimento,

de,

lugar,

que se manifestam

global

sua aplicação.

à capacidade

sao de capital

entre

uma vez que a pre£

desequilibrio

pode causar a perda da validade

ções relativas

e as p~

e que dão origem a fluxos' de car~ter

a redução das estratégias

reduzindo,

central

Em terceiro

com interdepend~cias

e uma vez que se nota,

-regional

Ao mesmotem-

de interdepend~ncia

de import&ncia regional,

da região

s~

não só examinar a área de influ

ou áreas periféricas.

cúpação se relaciona

surge alguma ~

ou estados.

mas, também, as relações

as diversas

mesmo que

áreas desse mesmoestado

regiões

~ncia ou inter-relacionamento
riféricas,

Emsegundo lugar,

estados,

externas

do E2

buscando iden
não se

levou

sendo que as
baseiam-se

mui

do que em verificação

empi-

o poder financeiro

do Es-.

próprios

recursos,

uma vez <IV-e se verificam

um pro-.
desequi-
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librios no nivel

interno.

Não se pode ignorar os planos do Governo
relação

ao Estado,

discussão.

os quais serão considerados

Explicitamos

a estratégia
no I PND61:

no Federal vasados

a) "A estratégia
tir~, especialmente,
sentido

amplo". O objetivo

da demanda,

permitir

integração

consis

r.acional em

do ponto de vista

interno e, do ponto de vis-

a progressiva

Isso ser~ atingido,

do Gover

regional

dessa politica,

é o de criar mercado

ta da produção,
nÔmica.

de

com

como dados na

e os objetivos

de desenvolvimento

na politica

Federal

descentralização

através da criação

eco-

de

pólos re-

o objetivo

do gover-

gionais no sul e no nordeste;
b) Quanto

a Região Centro-Sul,

no é o de consolidar

seu desenvolvimento.

A consolidação,
do anteriormente,
refinada

no PND, não tem o sentido

mas o de "implantar

e consolidar

Naval;

implantar

financeiros-industriais;
mercialização,
dustriais,
preocupaçoes
62
pais"
•

b~sicos,

criar estrutura

dt1stria e Ci~ncia-Tecnologia;
de base empresarial;

indt1strias de tecnologia

ramos industriais

rurgia e a Construção

conglomerados

integrada

de I~

financeiros

novas estruturas

em larga escala, de produtos
de mercados
das regiões

de co-

agricolas

externos,

ou

e in-

além das

metropolitanas

no

- Presid~ncia da Rept1blica. I Plano Nacional
Desenvolvimento
(PND), 1972/74. Dez., 1971.

de

61 - BRASIL

com a instituição

como a Sid~

expandir a agricul tura moderna,

estabelecer

até para conquista

apresenta-

62 - Aprofundamento destes pontos se dar~ em documentos próprios. Aqui estamos apenas estabelecendo o quadro para
discussão de estratégias.
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o quadro delineado
cussao d os aspectos

tivos definidos

os aspectos

teórica de Hilhorst

discutidos

definido no tí tulo

que os diversos planos

gios anteriores

(macro e setorial),

Os estudos

ao sistema de transportes

ganham substância.

de

inter-regionais

para

As

de

no est~

informações:

re-

de população,

etc. No estágio r~

a preparação

planejamento

inter-regional.

nos principais

inter-regional

é

está-

à futura estrutura

de planos

que tenha sido de-

Nessa etapa são tomadas
o crescimento

ção e do produto para a região em consideração;

sistema

os

as ações previstas

inter-regional,

já se parte diretamente

investimentos

chegam à conclu

enfrenta-se o problema

relativas

gional do país, aos movimentos

como dados as seguintes

trabalho.

levados a efei to, nesta etapa, estão

às digressões

globais para cada região

presente

tomando como dados

pelas várias regiões,

no estágio

do

intra-regionais

inter-regional,

terminada

e

o plano inter-regional

sim, no estágio

gional,

sobre estratégias

por estágios,

são que somente depois de esboçado

relacionados

e os obje

por Mattos podem levar a que nos afas

adotando o planejamento

gio setorial.

a estratégia

nos planos do Governo Federal.

temos do objetivo

distribuir,

Regional

no item anterior, talvez se mostre

quando se examina

A discussão

Ambos,

de Importância

exame realizado

de pouca utilidade,

à dis

.
"
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lntra-reglonals

4.3 - .Problemas Regionais

o

acima servirá de referência

da popula

o montante

setores; e as informações

de

sobre

de transportes.

63 - A definição de regloes tão amplas permite que as considerações relativas ao planejamento intra-regional sejam
bastante livres.

61
Que poderá ou deverá ser discutido no estágio
-regional,

quando as definições

cro, setorial,

e inter-regional)

dos estágios

intra-

anteriores

(ma-

não forem claras ou forem co

locadas em termos tão gerais? Que poderá fazer o governo estadual? Hilhorst
poderia

sugere que, nesse caso, o governo

reorganizar

vos métodos

seus órgãos administrativos,

de coordenação

interna,

com órgãos do governo federal.

buscando no

assim como de coordenação

E ainda, que o governo estadual

pode partir para considerações
sico que esteja diretamente

estadual

relativas

ao planejamento

ligado à qualidade

fí-

do meio ambien

te.

Tentando

manter

a mesma linha de raciocínio

tores citados e, conhecidas
nais, tentemos

dos planos nacio64
discutir o problema no âmbito intra_regiona1 •

Constatamos

definições

o seguinte em relação

a) a existência
influência

a são Paulo:

de região metropolitana

com área de

de âmbito nacional;

b) localiza-se,
parque

as

dos au-

nessa região metropolitana,

o maior

industrial do país, que apresenta aI to grau

de diversificação;
c) a região metropolitana
mas sugeridos
clusões

apresenta

todos os proble

no item 2.3, e dependendo

do trabalho

de Padrões

. 65
, po d eremos
d ustrlal

das con-

de Localização

IE

.
testar a eXlstencla

ou naO

64 - As definições de curto prazo do plano estratégico
ram incorporadas.

nao fo

65 - Os padrões de localização industrial
dos em s'eparado, devendo constar do
pesquisa.

A'

-

estão sendo estuda
documento final da
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de deseconomias

externas;
à região metropolitana,

d) o setor rural, próximo
bastante

desenvolvido e utiliza práticas

de cultivo,

apresentando

é

modernas

altos níveis de produti

vidade;
e) o sistema de transportes

se orienta

no

sentido

dos outros pólos brasileiros e para as regiões do
Estado

que complementam o parque

gião metropolitana.

da re

Nas regiões diretamente

das à região metropolitana,
transportes

industrial

liga

através do sistema de

e de interdependência

tecnológica, ob

serva-se um certo grau de especialização

do

se-

tor industrial;
f) o processo

de ocupação

ou de colonização

ço físico do Estado condiciona
vidades

econômicas

do espa

a fixação de ati-

em certas áreas, com influên-

cia direta sobre seu processo de desenvolvimento.
As áreas ocupadas

em períodos

de 1930, lideraram

o processo

de

to. Para tal, muito contribuiu
existente

a infra-estrutura

do setor terciário,

do para a comercialização
de urbanização,

ra o desenvolvimento
cundário

desenvolvimen-

(basicamente o sistema de transportes),

ao lado do surgimento

processo

à crise

anteriores

do

café, e do intenso

que criou condições

de atividades

e que utilizou

volta-

do

pa-

setor se-

não só o seu mercado

in-

terno, mas, também, o do outro pólo de desenvolvimento

brasileiro

- o Rio de Janeiro;

g) a parte do Estado de colonização

mais recente,

lém de sofrer concorrência, na produção
por parte de outras unidades
solos eram de melhor

agrícola,

da federação,

qualidade,

não

a

tinha

cujos
liga-
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çao muito intensa, como ainda nao tem, com a região metropolitana
mesmo acontece,

através

do

sistema viário. O

quando se examina as ligações com

a área desenvolvida;
h) a par das constatações
em todo o Estado,
ção, com correntes

acima,

observa-se

intenso processo
migrat6rias

de urbaniza-

para a região me-

tropoli tana e para os principais
tras regiões

ainda,

centros

de ou-

do Estado;

i) chama ainda a atenção o fato de que, apesar do in
tenso processo

de urbanização

o nível de atividades

que vem ocorrendo,

econômicas

em certas

re-

giões do Estado permanece a níveis bem baixos, não
oferecendo

empregos

compatíveis

no setor secundário

com o crescimento

no, e a agropecuária,
lizados,

a ritmos

populacional

urba-

exceto em pontos bem loca-

é ainda de baixo nível de produtividade,

devido não s6 a não adoção de técnicas modernas,
mas também, a concorrência

que

sofre

por

parte

dos Estados contíguos;
j) a indústria

nas regiões

queno porte, predominando
operários,
4.4 - Discussão

tendo caráter

de Estratégias

Diante do quadro
discussão

de estratégias

mais

atrasadas

é de pe-

as que ocupam de I a 4
quase familiar.

para o Estado de são Paulo

descri to

acima,

encaminharemos
para quatro pontos principais66

66 - A justificativa para a escolha desses quatro pontos
rão apresentadas no decorrer da exposição.

a

se-

64
a) áreas urbanas

onde se observam
67
,
dades de tamanho médio

b) áreas que apresentem
cleos urbanos

de ci

a existência

potencial

,

agrícola

sem nu-

teceremos

maiores

de vulto;

c) áreas vazias;
d) a região metropolitana.
Sobre a região metropoli tana nao
considerações,

vamos nos preocupar

Na análise
l

)

ll)

com os pontos

de a) destacaremos os seguintes

atividade

econômica

aspectos:

predominante;

sua área de influência;

iii) infra-estrutura
um determinado

existente,
critério,

poiar o investimento

destacando-se,

por

a que se destina

a a-

diretamente

produtivo

e a

supondo que a área de influência

apresente

po-

de caráter
iv)

a), b), c).

tencial

social;

agrícola,

à demanda

as considerações

de produtos

na são de crucial

agrícolas

importância

ve-se ter idéia, tão precisa

pela área urba

e, além di sso, de
quanto possível,

sobre sua capacidade de concorrência
áreas. Nisso está implícita,

com relação

com outras

a hipótese

de que

o si stema de transportes, pelo menos num primei

67 - Temos de adotar algum critério para identificar esses nú
cleos urbanos. Poderíamos utilizar o mesmo adotado na
regionalização,
ou então, o critério de escolha dos ceE
tros mais importantes que surgem no quadro regionalizado do Estado.
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ro estàgio,
produtos

age como barreira

à penetração

de

e a concessão

de

vindos de fora;

v ) o sistema

de comercialização

créditos

ao setor

agricola,

doção de agricultura

possibilitando

a ~

moderna, seriam destacados

no estudo;
seriam dados estimulos

Vl)

e seria

necessàrio

às indústrias

definir,

objetivamente,

que se entende por indústria
Algumas hipóteses

teriam

gar a proposições de politica.

regionais,
o

regional.

de ser testadas

para se che

Assim, por exemplo, poderiamos

testar:
1) Se, nas regiões
tantes

onde se encontram cidades

de tamanho médio, estas

ram centros

destacados

cidades

impor-

são ou fo

de comercialização,

quisermos ser mais precisos,

centros

ou se

de distri-

buição;
2) Se as cidades
tas regiões,

de tamanho médio,
formaram sociedades

é, cuja caracteristica
neidade.
ticas

de homogeineidade

rural,

no que se refere

agricultura
valor
Em b),

seja

guardaram as caracteris
que se observa no setor
a valores,

Isso é importante

padrões de COE;

para

moderna, produzindo

se preconizar

produtos

de alto

moderna seria

essen-

unitàrio.

a adoção de tecnologia

Mas, ao mesmo tempo, o caràter

seria

mais amplo do que o que sugerimos para as àreas
de a).

Supondo que o solo,

dade para produzir

isto

a heterog~

cial.
las

nes-

modernas,

principal

Se os migrantes

sumo, etc.

observadas

produtos

da exploração

o Clima, etc.,

agricola
agric£

tenham capaci-

de mercado regional,

e mesmona-
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cional, o que se prete:"l
ie aqui, nao é a obtenção de produtos
para consumo direto, mas produtos
para o setor secund~io,
trias regionais

que seriam

isto é que

iriam

intermedi~ios

alimentar

indtls-

ou nacionais.

Teriamos então de partir para uma

politica

plicasse não s6 a adaptação da agricultura
pr~ticas modernas,

mas,

também,

ria então de primordial

e da pecu~ia

que fosse

mercado. A difusão de informações

que im-

orientada

a

para o

entre os propriet~ios

se-

import~cia

e, nesse caso, as facili

dades credi ticias e a poli tica de

preços minimos do Governo

Federal deveriam

ser objeto de intensa divulgação.

o Governo Estadual

mobilizaria

colas de agricultura,

os institutos

etc., visando

Outrossim,

agronÔmicos,

a difusão

das

e~

técnicas

que melhor se adaptem a esse tipo de região, assim como procederia

à venda ou distribuição

so da pecu~ia,

reprodutores

Em c), colocamos
que impedem a comunicação
cial de desenvolvimento
transacionar

de sementes e mudas e, no ca

de boa raça.

as ~eas

desprovidas

entre regiões que apresentam pote~

e que, por

impedidas

de

entre si. O que se supõe aqui é que as ~eas

va

zias, devido a sua pouca import~cia
nao recebem

atenção do Governo,

çao de infra-estrutura.
essa ~ea

de recursos e

isso,

sao

politica

e

econÔmica,

no que se refere à implanta-

No caso do Estado - economia

aberta-

vazia pode situar-se entre um p6lo potencial

senvolvimento

do Estado de são Paulo e um p6lo de estado vi-

zinho. A implantação
senvolvimento

de de

de via de transportes

- corredor de de-

- seria uma solução tanto para os p6los poten-

ciais, quanto para ~ea

desprovida

de recursos.

Fixados os pontos acima, tentemos
veis alternativas
veis consequ~ncias

analisar as prov~

que se apresentam para o Estado e as prov~
para o desenvolvimento

atenuação dos desequilibrios

paulista

e

para a

intra-regionais.

Vamos supor, em primeiro

lugar, que o Governo de são

67

Paulo nao pretenda
seu processo

adotar medidas

de desenvolvimento.

levaria a uma concentração

o

Dadas as coordenadas pelo G2

[itens a) e b), pág. 61J, a estratégia

verno Federal
.
tropol1tana.

que visem a redirecionar

adotada

ainda maior na área da região me-

. dos para o Esta do68
A par d'
1SSO, estu dos real1za

desaconselharam

políticas

que levassem à descentralização

in

dustrial, uma vez que a economia paulista passava por fase de
reorganização

e, por isso, era prematura

a definição de gran
des linhas. Além disso, o exame do PROINDE69 mostra que a ên

fase maior do Plano Rodoviário
netração,

concentrados

72/75 é dada aos eixos de pe-

na área mais

desenvolvida

enquanto a região menos desenvolvida

(Araçatuba,

rília, são José do Rio Preto)
configure

melhoria

é contemplada,

quire caráter secundário,
do Governo Estadual.

principal

modelo que, historicamente,

da interiorização

~
ad

de objetivos

acima, embora sucintas,

está

ligado

se vem observando

locado em termos de estratégia,

estaríamos

ao reforço do
no Estado. Co-

diante da estraté

que, conforme vimos, visa a intensifica-

econômica

dentro do espaço de tomada de de-

cisão de um centro regional.

A alocação da maior parte dos re

cursos se daria de forma dispersa,
senvolvido

Ma-

mas sem que se

dentro das definições

As considerações

sugerem que o objetivo

çao da atividade

Bauru,

acentuada nas ligações intra-regionais.

de se supor que, nesse caso, o problema

gia de consolidação

do Estado,

ao longo do eixo mais de-

do Estado. A se confirmar

gia, pode-se esperar consequências

68 - REVISTA PAULISTA,
Fev., 1970.

são Paulo,

a adoção dessa estraté-

tais como:

Secreto da Fazenda,

69 - PROINDE - Programa de Interiorização
- SEP - são Paulo.

1 (5)

do Desenvolvimento

68
a) aumento do indice de marginalidade

urbana;

b) aumento da concentração

na região me-

industrial

tropolitana;
c) deslocamento
~ 70
traça0
;

da indüstria

para os eixos de pene-

d) aumento do indice de desemprego.
Em resumo, podemos

afirmar que esse tipo de estraté

gia levaria à solução de problemas
cionariam,

de curto prazo, que condi

em muito, o desenvolvimento

a longo prazo, poden-

do levar à perpetuação do modelo ora observado.
justificam

a afirmação

acima podem

ser

As razões que

encontradas,

do exame das categorias

de investimento

tratadas

O plano viário, esboçado

anteriormente.

se volta para apoio à atividade
eixo Grande
timulando,

produtiva

são Paulo - Campinas

infra-estrutura
no PROINDE,

que se localiza no

- Vale do Paraiba, etc., es

ainda mais, o investimento

mente produtivas.

em

através

em

atividades

Ao invés de ocorrer um decréscimo

diretade inves

timento em EOC, em termos relativos,

observa-se

participação.

indutores de ADP causa-

Além disso, os efeitos

rão à necessidade

de ampliação

de apoio. O congestionamento
or, e crescerão
atividade

gião metropolitana,
todas as implicações

dar-se-ia
ampliando,
em termos

Isso nao levaria a mudanças

de

70 - J~ se observa,
Paraiba.

atividades

de SOC. A descentralização
em direção

às fronteiras

assim, o congestionamento,
de

necessidade

da

dare
com

de EOC e SOC.

nas relações de interdepend~ncia.

Se a opção se der no sentido de ocupação econômica
geogr~fico do Estado,

da

em certas áreas ser~ ainda mai-

as necessidades

econômica

ou implantação

aumento

do espaço

em termos bastante gerais, se discutiria

por exemplo, deslocamento

para o Vale do

69
a oportunidade
pansão

de adotar

dar-se-ia

do do montante
portante,

a estratégia

de expansão.

de forma dispersa ou concentrada,

de recursos

disponíveis.

uma vez que é pouco provável

Essa

que cubra todas as regiões

soe)

e

em áreas que

de desenvolvimento
combinar

a concentração

apresentassem

áreas urbanas,

maior

potencial

agrícola

dessas estradas,

ças significativas

das relações

então,

onde se observa a exispara

as

sem núcleos urbanos

de investimento
à

ficaria condicionado

à importância

potencial

parte dos investi

de tamanho médio e, parte,

to. O exame da necessidade
reas vazias,

de investimen

seria uma solução. Procurar-se-ia,

mentos para estimular

que apresentam

é im-

de desenvolvimento

a), b) e c) (pág. 66), destinando

tência de cidades

ressalva

ao mesmo tempo, devido ao seu al-

to custo. Num primeiro momento,

(EOe

dependen-

que o Estado disponha

de recursos para levar avante um programa

tos

Essa ex-

áreas
de vul

em estradas,

existência

em á

das mesmas e

para que se obtivesse
de interdependência

mudanintra-re

gional e/ou inter-regional.
Apresentaremos
expansao

de forma esquemática

com concentração,

a estratégia

de

onde a maior parte do investimen-

to se daria:
a) num ou dois centros

secundários

b) em áreas cujo potencial
As vantagens
gia poderiam

que adviriam

ser enumeradas

a) a retenção

de uma região;

agrícola fosse promissor.
da

adoção dessa estraté-

assim:

dos emigrantes

gião metropolitana,

potenciais

para a re-

por meio da criação de empre

sas em suas regiões de origem;
b) a modernização

da agricultura,

estimulando

dução para o mercado urbano próximo,
ria a mão-de-obra

no campo;

a pro

o que rete-

70

c) a criação de condições para o desenvolvimento
indústrias

de

que serviriam ao mercado local.
com cuidado se refere à aná-

Um ponto que deve ser examinado

lise das áreas urbanas escolhidas.

Tendo essas cidades tama-

nho médio, é de se supor que exista um minimo de infra-estr~
tura econômica

e social, capaz de sustentar um processo

senvolvimento.

Neste caso, os custos de implantação

-estrutura

serão menores do que se procurássemos

de de

de infra-

estabelecer

uma nova matriz urbana. A escolha de áreas agricolas potenci
ais, dependendo

de sua localização,

mentos em infra-estrutura
ma de desenvolvimento.

poderia

exigir

investi-

que elevariam os custos do progra-

As considerações

à estraté-

relativas

gia de expansão com dispersão podem ser fei tas nos mesmos mol
des da estratégia

de expansão

com

concentração.

A diferença

entre ambas se dará no momento em que se dimensiona o monta~
te de recursos,

à disposição

colocados

do programa

de desen-

volvimento.
Devemos destacar

do que foi discutido os seguintes

pontos:
a) o objetivo básico da discussão é o de integrar o
"hinterland"

paulista no processo

de desenvolvimento.

que isso seja atingido, há necessidade
interdependência
senvolvida

de que as relações de

entre a área mais desenvolvida

sejam modificadas.

Para

e a menos de

A própria área menos desenvol-

vida deve ser estimulada, procurando quase que criar relações
de interdependência
a integração

entre as mesmas. Busca-se então promover

da economia paulista nos seus aspectos internos;

b) a estratégia
vestimentos,

de consolidação com dispersão dos i~

ao longo da faixa

o papel do setor industrial

desenvolvida,

faz sobressair

como

elemento chave do processo

de desenvol vimen to. A agricultura

continuaria a ter papel p~

71
sivo no desenvolvimento

do Estadoj

c) a expansão

com concentração ou com dispersão,

vez que se pode argumentar
concentração
mação

que à estratégia

segue a de expansão com dispersão,

de rede urbana

de potencial

integrada,

agrícola

desenvolvimento.

vas para os empresários

levaria

com

à for

e daria. às zonas

papel ativo no processo

da criação
econômicas

de

pela reten

de oportunidades

de

que abram perspecti

locais e ampliem o mercado

interno pa

industriais;

d) esta rede urbana
vimento

agrícola,

pacial.

Não se pretende,

seriam escolhidas
desenvolvimento,

integrada,

ao lado do desenvol-

viria dar ao Estado uma nova estrutura

te do desenvolvimento

com isso, dizer que estaríamos

equilibrado,

áreas que apresentassem
áreas essas que

o modelo

esdian

pois para sua programaçao

se

maior potencial

localizariam,

rência, nas regiões menos desenvolvidas,
reorientar

expansao

Esse papel ativo é caracterizado

e de novas atividades

ra produtos

no Estado,

ou pecuário

ção do homem no campo, através
emprego

de

uma

de desenvolvimento,

já que
isto é,

de

de prefese pretende

dar-lhe

uma

direção;
e) é grande a facilidade
a

de se empreender

de estratégia,

pois estando

com prioridade

nos programas do Governo

esse tipo

região metropoli tana incluída
Federal,

e tendo o Es

tado de são Paulo poder de barganha para obter,

junto ao po-

der central,

prioridade

vido à sua importância
cursos próprios

para a solução de seus problemas,
para a economia

seriam encaminhados,

ra a reestruturação

de

brasileira, os seus re

de maneira

do seu espaço econômico.

planejada,

pa
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5 - CONCLUSÃO

Nas partes
de estratégia,

2 e 3 do trabalho,

os elementos

apresentamos

que devem constar de uma estraté

gia e, sucintamente,

a teoria do desenvolvimento

parte 4, a discussão

se encaminhou

ca de estratégias.

a noçao

Evidenciou-se

regional.

Na

para a apresentação

te6ri

que o desenvolvimento

regio

nal, na corrente

de pensamento

como um problema

de região ou área isolada e passa a ser exa

minado

inter-regionais

do, então, a primeiro

ser encarado

ganham dimensão especial,

plano e exigindo

ao desenvolvimento

No âmbito nacional,
nização

de

do ponto de vista da naçao. Dentro desta perspectiva,

os aspectos

relação

atual, deixa

industrial

senvolvimento,

a identificação
ou agrícola,

desenvolvimento,
em

grandes

que as definições

partam

do poder central.

regiões de potencial
de recursos

problemas.

as prósperas,

de de-

naturais,

O pr6prio

seguido pela nação, apresenta,
decadência,

com

de regiões de velha colo

baseado na existência

etc., não apresenta

as regiões

nacional

passan

modelo

de

nitidamente,

as congestionadas,

etc.
Quando passamos
tiva intra-regional,

a examinar

as coisas se complicaram.

se dão na área de estudos
nha expressão
atividades
mercado

a questão de uma perspec

inter-regionais,

quando apresenta

inter-regionais,

As definições

e a região s6 ga-

aptidões para a implantação

isto é, atividades

fora de suas fronteiras.

de

que encontram

A escolha destas atividades

é feita com base no estudo de vantagens

comparativas.

Assim,

num dado instante de tempo ou num dado estágio de desenvolvi
mento,

áreas internas

cer estagnadas

de um estado são condenadas

ou em franca decadência.

Não se pode

nada além disso, até que mudem as condições.
to, então, que as vantagens

comparativas

a permaneafirmar

Tem-se implíci-

variam

no

decorrer
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de um processo

de desenvolvimento

desenvolvimento

e, também, como estágio de

em que se encontra um país. Complica-se,

da mais, o que se tem de enfrentar,
tão intra-regional,

quando se examina a ques

pois do mesmo modo que o esquema de aná-

lise para o país não pode ser reduzido para
região, o inter-regional
o intra-regional.
do Estado

brasileira

suas fronteiras
expansão

mercado

analisar

se

tratando

que possibili-

financeiro

A sua área de influência,
não exige que

áreas

do

dessas áreas pode-se

principalmente,

em certos

setores,

que abrange
internas às

Prescindindo

do

o Estado pode permitir-se

suas áreas

(4.1) explora esta possibilidade.

mas a

dar em direção a ou-

os contíguos.

e estas com as de Estados vizinhos.

Estado

de integra-

se voltem para a região metropolitana,

interno para sua expansão,

integrar,

em

se

O papel da economia paulis-

e o poderio

nacional,

econômica

tros Estados,

analisar uma

de levar avante um processo

ção do seu território.
todo o território

o problema,

emergem considerações

tam uma série de simplificações.

lhe dão a capacidade

se

também não o pode para

Para contornar

de são Paulo,

ta na economia

aiE

menos

desenvolvidas

A parte finàldo

trabalho
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