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Concentração espacial

• São Paulo: tendência de 
concentração da indústria

• Fatores
– Disponibilidade de capital
– Transporte
– Trabalho com abundância e 

relativa qualificação
– Mercado consumidor

Início do processo aos anos 1960



Concentração espacial
Consequências: desequilíbrios regionais



Nova Divisão Territorial do 
Trabalho

• Articulação regional
• Liderança: regiões industriais

Degradação das demais regiões

Anos 1980



Articulação 
política

País extenso

•Diversidade regional

+
Regime político 

democrático

Fragmentação 

Ou...

Governo central soberano 
que articula as demandas Federalismo



Brasil – República Federativa

• Estados – Unidades Federadas
– Autonomia frente a União

• Governo Federal
– Divisão de poderes

• Executivo
• Judiciário
• Legislativo

Capacidade de fazer leis

•Poder

•Soberano

•Irresistível 

•Duas “casas”

•Câmara dos Deputados

•SenadoSenado

•Representação das UF’sRepresentação das UF’s





(Fuvest 2012)  Considere a tabela, que traz dados sobre o equilíbrio federativo brasileiro. 
 
Representatividade político-espacial no Brasil, por Grandes Regiões – 2010 
 

Grandes Regiões 
Número de 

estados 

Habitantes/ 

Senador 

Habitantes/ 

Deputado Federal 

Norte 7 755.450 244.068 

Nordeste 9 1.965.998 351.536 

Centro-Oeste 3 + DF 3.514.523 342.880 

Sudeste 4 6.697.034 448.963 

Sul 3 3.042.987 355.673 

www.ibge.gov.br e www.tse.jus.br. Acesso em novembro de 2011. 

 
Com base na tabela e em seus conhecimentos, 
 
a) analise a representatividade político-espacial no Brasil; 
b) identifique uma consequência da criação de um novo estado para o equilíbrio federativo 

brasileiro. Explique. 



Descentralização da indústria

• Crescimento industrial mais 
acentuado fora das áreas 
tradicionais

• Fatores
– Ação do governo federal

– Deseconomias de concentração

– “Guerra Fiscal” ou “Guerra dos 
Lugares”

Superintendências; ação das 
estatais federais; renúncia fiscal

Na média geral, os salários 
pagos no Nordeste são 30% 
mais baixos do que no Sul e 
no Sudeste. A diferença (...) 
cresce à medida que cai a 
exigência de qualificação. Em 
cargos como auxiliar de 
serviços gerais, a disparidade 
chega a 49% de diferença. 
(AMCHAM Brasil)

Renúncia fiscal, benefícios 
imobiliários e infraestruturais 
concedidos por estados e 
municípios

Neoliberalismo 

Neoliberalismo 



(Ufrrj 2005) A raiz da concentração industrial na região Sudeste, inicialmente no interior do 
estado e depois, na capital, é a economia cafeeira no estado de São Paulo. 

Muitos fatores representavam atrativos para as novas indústrias, que formaram na região o 
maior parque industrial da América Latina. Adap. MOREIRA, I. "O espaço geográfico: geografia 
geral e do Brasil". São Paulo: Ática, 1998. 

 
a) Indique quatro desses fatores atrativos. 

b) Nas últimas décadas, a indústria paulista sofreu uma "descentralização" industrial. Apresente 
2 (dois) fatores responsáveis por esse fato.  



(Unesp 2017)  As disparidades regionais e a concentração econômica e industrial no estado de 
São Paulo, principalmente em sua região metropolitana, revelam as desigualdades geradas a 
partir da formação do capitalismo nacional. A produtividade brasileira baseava-se nas 
economias de escala e na concentração espacial das atividades e de seus operadores. Isso 
gerou, primeiramente, as economias de aglomeração que, posteriormente, transformaram-se 
em “deseconomias de aglomeração”, por fatores provocados pelas forças contraditórias entre 
os benefícios econômicos da aglomeração e as desvantagens da concentração, levando à 
desconcentração industrial. (Eliane C. Santos. “A reestruturação produtiva – do fordismo à 
produção flexível no estado de São Paulo”. In: Eliseu S. Sposito (org). O novo mapa da 
indústria no início do século XXI, 2015. Adaptado.) 
 
Apresente duas características das economias de aglomeração que contribuíram para a 
concentração das indústrias na região metropolitana de São Paulo e duas condições que 
promoveram a posterior desconcentração industrial. 



(Unicamp 2014)  Nos anos 1990, foi retomado o incentivo específico à indústria automotiva, 
tendo como foco a descentralização geográfica. Segundo a Anfavea (Associação Nacional dos 
Fabricantes de Veículos Automotores), em 2012 havia 53 fábricas em 9 Estados. Estas 
fábricas pertencem a 26 empresas que fabricam automóveis, veículos comerciais leves, 
caminhões e ônibus (9 produzem carros de passeio). Com 3,3 milhões de unidades 
produzidas, o Brasil é o sexto maior produtor do mundo. 
 
a) A partir dos anos 1990, a distribuição geográfica da indústria automotiva no Brasil 

desencadeou uma forte tensão nas relações entre Estado, mercado, sociedade e território, 
que ficou conhecida como “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares”. Explique o que é a guerra 
fiscal ou dos lugares. 

 
b) Além de São Paulo, berço tradicional da indústria automobilística brasileira, indique outros 

três Estados que possuem esse tipo de indústria. 



(Unesp 2012)  Seis estados disputam fábrica da BMW no país 
 
Seis estados disputam a fábrica da BMW no Brasil, após a matriz da montadora anunciar em 
março de 2011, na Alemanha, que considera instalar uma unidade na América do Sul. São 
Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco e Bahia discutem com a empresa a 
possibilidade de conceder incentivos fiscais para sediar o novo empreendimento. O sexto 
estado seria da região central do país. O presidente da companhia no Brasil, Jörg Henning 
Dornbusch, confirma o interesse e que há negociações em curso, mas não revela de que 
regiões do país as propostas começam a chegar. “Existe interesse dos estados, mas não há 
uma proposta fechada. O que está sendo feito é um mapeamento para avaliar o mercado não 
só no Brasil, mas em outros países. O México é um forte concorrente, apesar de o Brasil ser o 
maior mercado da América do Sul em termos de relevância”, afirma o executivo. 
(www.folha.com.br, 12.05.2011. Adaptado.) 
 
Explique no que consiste a chamada “guerra fiscal” ou “guerra dos lugares” e cite um efeito 
positivo e outro negativo resultantes da disputa entre os estados do país para a atração de 
empresas. 



Tecnopolos
 (...) agrupamento de organizações de pesquisas e de negócios que se ligam ao 
desenvolvimento científico, englobando um processo de conjunto, da etapa do 
laboratório à comercialização do produto. Reúne, fisicamente, um agrupamento de 
empresas médias e pequenas, com escritórios, laboratórios e unidades de fabricação, 
em um sistema relacional com universidades e institutos de pesquisa técnica, públicos e 
privados. 

(Os arranjos produtivos locais, Lucas Labigalini Fuini)

Cidades: São Paulo, Campinas, São José dos Campos, São Carlos, 
Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Florianópolis, Curitiba, Recife.
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