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As políticas de desenvolvimento precisam agir sobre a totalidade do tecido 

socioprodutivo, pensar o conjunto territorial como um todo sistêmico, 

promovendo ações concertadas naquele espaço geográfico, buscando reduzir 

disparidades inter-regionais, combatendo o fosso entre as regiões e 

ampliando a autodeterminação daquela comunidade. O grande desafio é 

construir simultaneamente, e dar unidade, aos seguintes pares (por vezes 

antagônicos): eficiência/equidade; especialização/diversificação produtivas; 

crescer/ redistribuir renda e riqueza, entre outros. Isto é, construir 

permanentemente integração e coesão produtiva, social, política, cultural, 

econômica e territorial. (BRANDÃO, 2004, p.51). 

 



ANÁLISE DA CONFIGURAÇÃO DA MACROMETRÓPOLE PAULISTA: A IDEIA 
DA HEGEMONIA INACABADA  

 
RESUMO 

Desde os anos 1970 configura-se um vasto território composto por 173 municípios, 
localizados nos eixos Noroeste-Sudeste e Leste do Estado de São Paulo, denominado 
macrometrópole paulista. Atualmente essa região é composta pelas cinco regiões 
metropolitanas já institucionalizadas: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba 
e Litoral Norte e Sorocaba, além das aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e Unidade 
Regional Bragantina. A tese tem por objetivo contribuir para as discussões em torno da 
política de desenvolvimento regional do Brasil, de modo que se possa verificar a tentativa de 
retomada da hegemonia inacabada pelo Estado de São Paulo, segundo o autor principal – 
Oliveira (1993) no campo do planejamento regional. A tese analisa os documentos de criação 
do Plano da Macrometrópole paulista, principalmente a partir dos quatro volumes produzidos 
pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A (Emplasa) e publicados em 2014. 
O método utilizado foi a pesquisa bibliográfica e a pesquisa documental. A pesquisa busca 
também refletir sobre a atualidade na adequação do Plano Macrometropolitano às demandas 
do planejamento regional na agenda política direcionada às regiões metropolitanas e a 
implementação do Estatuto da Metrópole com seu principal instrumento: os Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs). A averiguação da hipótese dar-se-á por meio da 
identificação de três cenários: de 1950 a 2002, destacando-se as políticas de desconcentração 
do II Plano Nacional de Desenvolvimento do governo federal; de 2003 a 2014, quando o 
Nordeste se beneficiou do redirecionamento das políticas sociais e dos investimentos voltados 
às áreas mais carentes do país; e o atual cenário de disputa do Estado de São Paulo. Os 
resultados apontam que a criação do Plano da Macrometrópole paulista, plano 
majoritariamente econômico, evidencia a tentativa de retomada da hegemonia inacabada do 
Estado de São Paulo, e busca nos espaços homogêneos um espaço único e sem obstáculos 
para a consolidação do capital e do mercado. 
 
 
Palavras-chave: Planejamento urbano e regional. Macrometrópole paulista. Metrópoles. 
Hegemonia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



ANALYSIS OF THE PAULISTA MACROMETROPOLIS CONFIGURATION: 

EVIDENCE OF THE TRANSFER OF UNCHAPED HEGEMONY  

 

ABSTRACT 

Since the 1970s, there has been a vast territory composed of 173 municipalities, located in the 
Northwest - Southeast and East axes of the São Paulo state, called the Paulista 
Macrometropolis. Currently, this region is composed of five Metropolitan Regions which are 
already institutionalized: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba and Litoral 
Norte and Sorocaba, as well as the Urban Agglomerations of Jundiaí and Piracicaba and 
Bragantina Regional Unit. This work aims to contribute to the discussions surrounding the 
Brazilian regional development policy, in order to verify the attempt to retake unfinished 
hegemony by the state of São Paulo, according to main author: Oliveira (1993), in the field of 
regional planning. The thesis analyzes the documents of the Plan of the Paulista 
Macrometropolis creation, mainly from the 4 Volumes produced by Emplasa, published in 
2014. The method used was the bibliographical research and the documentary research. The 
research also seeks to reflect on the relevance of the Macrometropolitan Plan to the demands 
of regional planning in the political agenda directed to the metropolitan regions and the 
implementation of the Metropolis Statute with its main instrument: The Integrated Urban 
Development Plans (PDUIs). The hypothesis will be investigated by identifying three 
scenarios: from 1950 to 2002, highlighting the deconcentration policies of the Second 
National Development Plan of the federal government; from 2003 to 2014 in which the 
Northeast benefited due to the redirection of social policies and investments directed to the 
most deprived areas of the country; and the current dispute scenario of the State of São Paulo. 
The results point out that the creation of the Paulista Macrometropolis plan, mainly its 
economic plan, can show the attempt to retake the unfinished hegemony by the State of São 
Paulo, which seeks in homogeneous spaces a single and unhindered space for the 
consolidation of its capital and market.  
 
Keywords: Urban and regional planning; Paulista macrometropolis; metropolis; hegemony. 
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INTRODUÇÃO 
 

No contexto das políticas brasileira e internacional, os espaços metropolitanos são de 

importância fundamental para a leitura e o entendimento do processo de urbanização das 

cidades. 

Diversos pesquisadores da área de planejamento urbano e regional debatem o limitado 

alcance social das políticas de desenvolvimento regional, pois o processo de urbanização 

brasileiro reflete na sociedade a desigualdade socioeconômica e o perfil excludente na 

distribuição das riquezas do país, prevalecendo os interesses privados de uma elite que se 

apropria do bem público em favor de uma minoria. 

No início da década de 1970 foram criadas as primeiras regiões metropolitanas no 

Brasil, em pleno regime militar, com características do governo ditatorial, autoritário e 

centralizador. Segundo a Lei Complementar n. 14/1973, as primeiras regiões metropolitanas 

brasileiras institucionalizadas foram: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Curitiba, 

Salvador, Recife, Fortaleza, Belém e, por fim, o Rio de Janeiro, institucionalizado em 1974. 

Côrte (2010) divide a trajetória das políticas metropolitanas e a institucionalização das 

regiões metropolitanas brasileiras em três períodos: primeiro período: institucionalização 

(1960-1970 até 1988); segundo período: desativação do modelo do regime militar e início de 

novas experiências (1989 até 2000); terceiro período: busca de novas adequações 

institucionais (de 2001 até os dias de hoje).  

É importante destacar que após a Constituição de 1988 a descentralização e a 

autonomia dos estados para definir as regiões metropolitanas acarretaram mudanças nos 

processos produtivos municipais, com a ampliação na destinação de verbas para estados e 

municípios, o que trouxe consequências sobre as políticas regionais, causando o “desmonte 

das instituições metropolitanas, que perderam espaço e importância, dando lugar a 

organizações simplesmente burocráticas, desprovidas de papel no planejamento e na gestão 

do território metropolitano” (BLANCO JR., 2017, p. 5). 

 No ano de 2004, o deputado Walter Feldman instituiu o projeto de lei Estatuto da 

Metrópole, aprovado somente no ano de 2015 e sofreu alteração em 19 de junho de 2018. 

Esse documento busca estabelecer as diretrizes gerais para o planejamento das unidades 

regionais urbanas,  
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Esta Lei, denominada Estatuto da Metrópole, estabelece diretrizes gerais 
para o planejamento, a gestão e a execução das funções públicas de interesse 
comum em regiões metropolitanas e em aglomerações urbanas instituídas 
pelos Estados, normas gerais sobre o plano de desenvolvimento urbano 
integrado e outros instrumentos de governança interfederativa, e critérios 
para o apoio da União a ações que envolvam governança interfederativa no 
campo do desenvolvimento urbano, com base nos incisos XX do art. 21, IX 
do art. 23 e I do art. 24, no § 3º do art. 25 e no art. 182 da Constituição 
Federal. 
(PROJETO DE LEI N. 13.683/2018, DO ESTATUTO DA METRÓPOLE). 

 

Atualmente, segundo dados do IBGE (2017), o Brasil tem no total 69 regiões 

metropolitanas, quatro regiões integradas de desenvolvimento, cinco aglomerações urbanas, 

totalizando 78 unidades regionais, como se pode verificar no Quadro 1. 

Quadro 1. Unidades regionais brasileiras 

Fonte: organizado pela autora – IBGE (2017); Observatório das Metrópoles (2017) 

A tese busca discutir o conceito principal da ideia de hegemonia inacabada ou 

imperfeitas de sua solução, segundo Oliveira (1993), que significa que esta foi realizada de 
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modo incompleto, pois seria preciso resolver a unidade nacional, em torno as questões 

agrárias e do mercado de trabalho. 

Oliveira (1993) explica que São Paulo vence, domina, mas não hegemoniza, porque 

seu mecanismo de dominação é o mercado, e este é insuficiente para forjar a hegemonia.  

Derrubadas as fronteiras estaduais, a industrialização avança celeremente. 
Durante uma década, que para todo o mundo desenvolvido foi de profunda 
depressão, a economia nacional iniciou um movimento ascensional, 
transferindo o motor da divisão social do trabalho da agricultura para a 
indústria, cujo fôlego final somente expira rigorosamente nos anos 80 
(OLIVEIRA, 1993, p. 52). 
 

A constituição de um plano macrometropolitano seria a tentativa de retomada da 

hegemonia em São Paulo, com base sustentada em projetos majoritariamente econômicos que 

buscam no Plano de Ação da Macrometrópole e na gestão metropolitana “integrada” afirmar o 

sistema capitalista por meio do conteúdo homogeneizador do plano proposto. 

A pesquisa partiu da premissa da perspectiva da supremacia do Estado de São Paulo 

verificada no documento da Emplasa e pelo governo do Estado de São Paulo (2018)1

O território pesquisado é formado pela região da macrometrópole paulista, composta 

por cinco regiões metropolitanas (Figura 1): São Paulo, Campinas, Baixada Santista e a região 

metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte e a região metropolitana de Sorocaba, além 

das aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba e da Unidade Regional Bragantina. “Sua 

estruturação deu-se basicamente entre os anos 1940 e 1990 e foi fortemente condicionada pela 

configuração dos eixos de expansão econômica do Estado de São Paulo.” (EMPLASA, 

2013b, p. 24). 

, que 

destaca como estratégia “a garantia da posição de liderança econômica de São Paulo no 

âmbito nacional”. 

 

                                                            
1Fonte: <http://www.olhonofuturo.org.br/download/Rovena.pdf>. Acesso em: maio 2018 
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Figura 1. Estruturação da macrometrópole no Estado de São Paulo 

 

Fonte: Meyer; Grostein; Biderman, (2013, p. 121) 

O surgimento desse complexo tem origem a partir de estudos de geógrafos e urbanistas 

que denominaram macrometrópole o complexo urbano formado pela ligação de São Paulo 

com os eixos do Vale do Paraíba, Sorocaba, Baixada Santista e Campinas. Segundo pesquisas 

do jornal O Estado de S. Paulo (PENHA, 1991), a macrometrópole começou a surgir no final 

da década de 1950, quando a industrialização da grande São Paulo iniciou sua expansão para 

o interior e o litoral, acompanhando as grandes rodovias, como se pode observar na Figura 2. 
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Figura 2. Metrópole cresce em outras três direções 

 

Fonte: Jornal O Estado de S. Paulo (1991) 

 

No ano de 2014, a Emplasa2

Com a pesquisa objetiva-se analisar o plano criado pelo Estado de São Paulo para 

analisar como a região da macrometrópole paulista está sendo concebida no âmbito do 

planejamento urbano e regional, na hipótese de esse plano beneficiar prioritariamente o 

Estado de São Paulo, projeto do governo do estado, e em sua hegemonia, que tem o Estado de 

São Paulo como epicentro e lugar de controle das redes do capital. 

 publicou o Plano da Macrometrópole paulista 2013-2040, 

constituído por um território “concebido não apenas como um ente físico-espacial, geográfico 

ou econômico, mas, também, como uma construção geopolítica, na medida em que compõe 

um território cuja configuração foi baseada em critérios e conceitos técnicos incorporados 

pelo governo do Estado” (EMPLASA, 2014, v.2, p. 22). 

                                                            
2 A Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A (Emplasa) é um órgão vinculado à Secretaria Estadual 
da Casa Civil – criado em 1974 e formalmente constituído em 1975 – para cuidar do planejamento da grande São 
Paulo. O foco de suas ações atualmente é o território da macrometrópole paulista (MMP). 
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A hipótese sustenta-se na tese “hegemonia inacabada” para o Estado de São Paulo, do 

sociólogo Francisco de Oliveira (1993). Trata-se do conceito de hegemonia segundo Gramsci 

(1891-1937), que significa a dominação política e econômica obtida por meio de 

consentimento e da concordância – “caracterizado por uma combinação de força e do 

consenso que se equilibram” (LIGUORI; VOZA, 2017, p. 366); e inacabada, ou seja, São 

Paulo não obteve a supremacia política completa conforme pretendia, a partir das conclusões 

de Oliveira (1993) pois uma das insuficiências responsáveis pelo mais retumbante e, desta 

feita, definitivo fracasso, esteve em que o processo básico dessa quase hegemonia foi sempre 

o mercado. 

O debate da hegemonia inacabada, sustentada por Oliveira (1993), aponta que a 

questão regional nunca teve uma perspectiva de um projeto de nação e organização territorial 

a fim de diminuir as disparidades regionais, nas quais a economia e o mercado foram, e 

parece que sempre serão, os fatores mais relevantes, resultantes de processos de competição e 

alianças de interesses políticos.  

Complementando o entendimento desse processo de hegemonia, Brandão (2012) ao 

criticar o processo de hegemonia discute que o ser hegemônico precisa ter força para propor, 

articular e sustentar uma aliança e administrar uma “coesão nacional imaginária”, 

caracterizando o processo de homogeneização aos grupos subordinados, sendo este um 

movimento uniformizador do capital com imposição do mercado, arrebatando os espaços 

mais remotos a um único domínio. Supõe-se que o plano orientado estrategicamente por 

dimensões econômicas não reconhece a diversidade dos espaços e não incorpora os 

municípios pobres e/ou periféricos. 

Desde as primeiras décadas do século XX, com os reflexos da industrialização, as 

regiões brasileiras passaram a interagir mais com o Sudeste (e marcadamente São Paulo), que 

se torna o centro das economias regionais – concentrando a dominação política e econômica 

do país. Cano (1977), desde o ano de 1960, já demonstrava dados que indicavam que o Estado 

de São Paulo dominava a indústria brasileira, atingindo perto de 60% na concentração das 

indústrias mais dinâmicas.  

A partir dos anos 1970 e do II Plano Nacional de Desenvolvimento (II PND) surgem 

as políticas de desconcentração industrial. O II PND realizou um dos mais importantes 

movimentos de desconcentração do processo de industrialização nacional, principalmente por 
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meio da implantação de polos petroquímicos regionalizados (Nordeste e Extremo Sul) 

(RÜCKERT, 2007). 

Araújo (2012) destaca que a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste 

(Sudene), nos anos de 1960 a 1990, indicava que o PIB do Nordeste havia sextuplicado, 

reduzindo as políticas focadas na Região Sudeste. A Sudene, criada no ano de 1959 pelo 

Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN), foi a primeira tentativa de 

elaboração de uma política de desenvolvimento regional integrada no Brasil.  

Entre os anos de 2003 e 2014 o cenário apresentava outras orientações governamentais 

dos investimentos para o Nordeste, que indicavam o direcionamento das políticas sociais às 

regiões menos desenvolvidas, favorecendo o Nordeste, sendo evidentes os impactos positivos 

das medidas de estímulos ao consumo associado a expansão de crédito e as políticas públicas 

de transferência direta de renda. Devido aos reflexos econômicos na Região Sudeste, ao final 

desse período foram formuladas as propostas do Plano da Macrometrópole paulista. 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (BRASIL, 2008) previa uma 

nova regionalização e projeto nacional de desenvolvimento, ainda que não tenha se tornado 

plano, reorientou os investimentos para o Nordeste. Pode-se observar também no trabalho de 

Araújo (2013) que as projeções dão conta de que a perspectiva de crescimento do Sudeste em 

relação ao Nordeste seria em taxas percentuais menores promovendo a tentativa de 

diminuição de disparidades regionais; e assim o PAM surge no contexto de disputa política 

em se afirmar a tese de região ganhadora. 

Aponta-se na pesquisa que a expansão metropolitana no território brasileiro representa 

a “hegemonia global” capitalista, que congrega uma rede de grandes empresas associadas aos 

modelos de desenvolvimento econômico, criando, assim, espaços de riqueza e pobreza no 

mesmo território. Pode-se observar no contexto histórico que o Estado de São Paulo, e 

principalmente a cidade de São Paulo foi a capital que melhor se afirmou na hegemonia 

econômica do capitalismo, tratando-se de um arranjo territorial produtivo que tende a reforçar 

a “modernização para poucos” (FERREIRA, 2000).  

Com base na competitividade, pode-se analisar que o Plano da Macrometrópole 

paulista foi criado em parceria pelos agentes do governo do estado de São Paulo e de 

empresas privadas, privilegiando as obras de infraestrutura (TAVARES, 2016) e não sendo o 

combate à desigualdade social seu principal foco de interesse. 
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Pretende-se, assim, discutir a complexidade do tema proposto, resgatando a temática 

do território no planejamento urbano-regional com a finalidade de analisar as ações dos 

atores, os conflitos no “palco” da política e a efetividade dos planos regionais, mais 

especificamente os discursos apresentados no Plano da Macrometrópole paulista – o PAM. 

Observa-se atualmente que há grandes entraves para a gestão das unidades 

metropolitanas, determinando grandes desafios para o planejamento regional na 

implementação dos instrumentos do Estatuto da Metrópole e dos Planos de Desenvolvimento 

Integrados.  

No entanto, a nova competência dos estados permanece carente de 
construção social e política para absorção do significado do fato 
metropolitano e da necessidade de ação conjunta – entre poderes, esferas de 
governo e sociedade – para a execução das funções públicas de interesse 
comum (MOURA et al., 2006, p. 137). 
 

Os objetivos da pesquisa são descritos a seguir. 

• Revisão do processo histórico do território paulista e da institucionalização das 

regiões metropolitanas até a formação da macrometrópole paulista; 

• Leitura e investigação dos documentos institucionais com a finalidade de 

identificar ações e discursos dos atores e dos agentes da governança metropolitana 

no território regional abordado; 

• Construção do mapa da realidade das dinâmicas regionais: comparação e análise 

dos dados disponíveis das regiões que compõem a macrometrópole de São Paulo 

para investigação da realidade no território, relacionando os projetos e as 

propostas do PAM; 

• Reflexões diante dos novos instrumentos e princípios do Estatuto da Metrópole e 

dos Planos de Desenvolvimento Integrados e perspectivas ao enfrentamento dos 

desafios metropolitanos na redução das desigualdades e da exclusão social; 

• Discussão das evidências de retomada da hegemonia inacabada e o processo de 

homogeneização do capital a partir dos principais autores Oliveira e Brandão. 

O método utilizado na pesquisa foi um processo analítico no formato teórico-descritivo 

e pesquisa documental com base nos dados dos órgãos oficiais de pesquisa e revisão 

bibliográfica.  
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Segundo Sá-Silva et al. (2009), inúmeros são os autores que se dedicam à pesquisa 

documental, portanto esse método de revisão dos documentos pode caracterizar-se como um 

método de investigação do conteúdo simbólico das mensagens, devendo extrair e resgatar o 

entendimento de objetos cuja compreensão necessita de contextualização histórica e 

sociocultural.3

Os documentos analisados são referentes: à literatura existente sobre os pontos 

fundamentais da pesquisa: matriz conceitual discutida e revisitada segundo o ponto de vista 

dos autores Oliveira e Brandão; ao planejamento urbano-regional brasileiro, ao processo de 

metropolização e às transformações do território paulista até a formação da macrometrópole 

paulista; à investigação dos dados disponíveis sobre a região; ao contexto do cenário de 

disputa do Sudeste; à discussão sobre o Estatuto da Metrópole e os Planos de 

Desenvolvimento Integrados; e à análise dos quatro volumes do Plano da Macrometrópole 

paulista (volume 1: Política de desenvolvimento da macrometrópole; volume 2: Uma visão da 

macrometrópole; volume 3: Cenários e desafios da macrometrópole; volume 4: Carteira de 

projetos do PAM). 

 

Os resultados da pesquisa foram fundamentados nos obstáculos e nos entraves de 

controle da política e do planejamento regional brasileiro com base nas políticas de 

desenvolvimento regional a fim de discutir a gestão de um plano macrometropolitano – o 

Plano da Macrometrópole paulista para afirmação da hipótese da tentativa de garantir a 

manutenção da hegemonia inacabada do Estado de São Paulo e o processo de 

homogeneização do capital. 

No primeiro capítulo identifica-se a matriz conceitual dos principais autores que 

discutem o planejamento regional, realizando-se uma abordagem inicial dos principais 

conceitos utilizados na pesquisa. 

 No segundo capítulo investigam-se as relações do processo histórico de organização 

do território brasileiro associadas às teorias de desenvolvimento até o surgimento da 

macrometrópole paulista, sendo o plano formulado a partir de 2011. 

                                                            
3Os quatro atributos que devem compor uma tese são apresentados por Eco (1983): 1) o estudo debruça-se sobre 
um objeto reconhecível e definido de tal maneira que seja reconhecível igualmente pelos outros. [...] 2) O estudo 
deve dizer do objeto algo que ainda não foi dito ou rever sob uma ótica diferente o que já se disse. [...] 3) O 
estudo deve ser útil aos demais. [...] 4) O estudo deve fornecer elementos para a verificação e a contestação das 
hipóteses apresentadas e, portanto, para uma continuidade pública (ECO, 1983, p. 21-23). 
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 No terceiro capítulo apresentam-se os três cenários no contexto regional: a partir 1) de 

1950 até 2002; 2) de 2003 a 2014 – reflexos das políticas sociais destinadas ao Nordeste; 3) e 

uma análise do cenário atual, demonstrando a realidade das dinâmicas regionais por meio da 

comparação dos dados disponíveis das regiões que compõem a macrometrópole paulista. 

No quarto capítulo são discutidas as contradições do modelo macrometropolitano ante 

o Estatuto da Metrópole e os desafios metropolitanos na gestão dessa região abrangida pelo 

PAM com base nos entraves da política que dificultam a governança nesses espaços. 

Por fim, no quinto capítulo são demonstradas as evidências da tentativa de retomada 

da hegemonia inacabada e do processo de homogeneização do capital com base na análise do 

discurso do Plano da Macrometrópole paulista. 

 O enfrentamento das dificuldades para o acesso ao debate metropolitano encontra 

obstáculos em uma “cultura urbana individualista, localista e cosmopolita, o que dificulta a 

construção da identidade coletiva com o território metropolitano e o engajamento da 

população nos problemas coletivos” (RIBEIRO, 2017, p. 211). Os estudos acadêmicos 

relativos à discussão da governança metropolitana buscando o aumento da participação da 

sociedade são instrumentos importantes de transformação para que seus estados direcionem 

seus investimentos para a melhoria de sua totalidade, incluindo todos os municípios, sendo 

estes periféricos ou não, não privilegiando somente um estado ou determinada região.  

Nesse contexto, a tese pretende investigar os documentos propostos para o território 

“mapeado” da macrometrópole paulista, numa abordagem interdisciplinar do planejamento 

urbano e regional, para discussão da tentativa de retomada da hegemonia inacabada e do 

processo de homogeneização do capital em São Paulo. 
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1 CONCEITOS NORTEADORES: PLANEJAMENTO, DESENVOLVIMENTO E 

HEGEMONIA  

 

Primeiramente, busca-se refletir sobre a articulação desses três elementos e conceitos-

chave ligados às questões do planejamento regional: do planejamento urbano ao planejamento 

metropolitano; algumas considerações a respeito do desenvolvimento; e a hegemonia e o 

processo homogeneizador do capital.  

Segundo Diniz (2009), a crise de 1929, refletida no mundo todo, fez vir à tona a 

questão das desigualdades regionais, promovendo a redução destas e o reordenamento dos 

territórios em vários países. Um exemplo foi o Tennesse Vale Authority (TVA), criado em 

1933, sendo composto por seis estados. Seus principais objetivos eram: obras para controle de 

cheias; construção de usinas hidroelétricas; desenvolvimento da navegação; transporte 

rodoviário; expansão e modernização da agricultura, inclusive programas de irrigação; 

crescimento e modernização da indústria; desenvolvimento urbano e dos serviços (DINIZ, 

2009, p. 229). No pós-guerra, Diniz (2009) destaca os programas regionais das bacias 

hidrográficas, generalizando as políticas regionais nos Estados Unidos. 

Os estudos sobre o planejamento regional iniciaram-se após a Segunda Guerra 

Mundial, com predominância de duas grandes escolas: a americana, liderada por Walter Isard, 

com ênfase na teoria da localização e em transportes; e a escola francesa, de François Perroux, 

que defendia a teoria da polarização e dos desequilíbrios regionais (DINIZ, 2003). 

A influência desses programas de planejamento regional e as pesquisas irradiaram-se 

para os países da América Latina. No Brasil destacaram-se as políticas de desenvolvimento 

regional para o Nordeste e para a região amazônica, porém elas não acarretaram grandes 

mudanças no quadro de desigualdade social do país. 

O Brasil possui características da “modernização conservadora” 4

Nesse quadro de mudanças de discussões relativos aos estudos regionais e urbanos da 

agenda metropolitana são visíveis a piora e o aumento das desigualdades sociais nas cidades e 

  (FERREIRA, 2011), 

cujo paradoxo do nosso desenvolvimento territorial respalda políticas de atraso, excludentes e 

não abrangentes à maioria da população.  

                                                            
4 De acordo com Pires e Ramos (2009) o termo de “modernização conservadora” foi cunhado por Barrington 
Moore Junior para compreender o processo de modernização japonesa e alemã, muitos autores nacionais 
utilizaram o termo como traço marcante da preservação da exploração da estrutura fundiária brasileira. 
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alta concentração na distribuição de renda no país. Conforme Brandão (2012) ocorreu a 

atração de novos investimentos ou o deslocamento de algumas indústrias produtoras de bens 

de consumo não-duráveis para o Nordeste, mas assiste-se a crise da economia sem 

crescimento e os resultados da sensibilidade diferencial das regiões à crise, à política 

macroeconômica, a deterioração da infra-estrutura econômica, abertura comercial, aos 

determinantes microeconômicos, etc. Por isso a importância de se discutir a ausência de um 

desenvolvimento voltado às questões sociais nas metrópoles brasileiras. 

A discussão da ideia de hegemonia inacabada relaciona-se à questão regional em razão 

do fracasso e do isolamento paulista relativos às políticas adotadas pelo próprio estado e do 

sistema capitalista segundo Oliveira (1993) um dos pontos mais visíveis desse fracasso diz 

respeito ao Estado e a burguesia paulista auto-suficiente, que virou as costas para o estado 

brasileiro do ponto de vista dos interesses nacionais, que busca nos espaços homogêneos a 

apropriação privada de rendimentos. Segundo Brandão (2012), o capitalismo aperfeiçoa seus 

instrumentos, com o manejo mais ágil das escalas e a alta seletividade na utilização do espaço 

construído. 

 

1.1 Panorama internacional no planejamento regional 
 

Os países que adotaram políticas de planejamento regional buscaram tentativas de 

diminuição das desigualdades sociais e econômicas, assim como reverter os efeitos dos 

desequilíbrios entre as diferentes regiões, agravados com os reflexos da globalização, 

 

A tradicional dificuldade para estruturar novas regionalizações tem se 
agravado com a crescente complexidade e fragmentação do espaço social e 
econômico, provocadas pela globalização, pela articulação multiescalar em 
redes (próximas e distantes) e também pela polaridade e exclusão crescentes 
que aumentam as diferenças internas no território (BRASIL, 2008, v.3, p. 
20) 

 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento nos auxilia a compreensão das 

clássicas políticas regionais que ocorreram desde 1930, como a Teoria dos Lugares Centrais 

formulada por Christäller (1933 apud BRASIL, 2008 v.3) e Lösch (1939 apud BRASIL, 2008 

v.3), 
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A Teoria do Lugar Central (TLC), desenvolvida por Christäller, e 
alternativamente o modelo de redes urbanas apresentado por Lösch, baseia-
se no princípio da centralidade, sendo o espaço organizado em torno de um 
núcleo urbano principal, denominado lugar central. A região complementar, 
ou entorno, desenvolve relação de co-dependência com o núcleo principal 
por ser o lócus ofertante de bens e serviços por natureza urbanos (BRASIL, 
2008 v.3, p. 29). 

 

Segundo Jaccoud (2001) a partir da Segunda Guerra Mundial todos os países da 

Europa desenvolveram ações visando remediar as disparidades regionais, porém as políticas 

regionais foram consolidadas de maneira diferenciada em cada país, e possuem “como 

objetivo geral garantir um nível mínimo de “coerência espacial” no que se refere ao ritmo do 

crescimento econômico, ou seja, garantir certa igualdade em relação aos níveis de 

crescimento entre as diferentes parcelas do território nacional” (JACCOUD, 2001, p. 6). 

As políticas de desenvolvimento regional baseavam-se na teoria dos polos de 

crescimento de François Perroux, que conforme Jaccoud (2001, p.10) afirmava que o 

desenvolvimento seria fruto de fatores autônomos – principalmente o investimento e a 

demanda por exportação; e valoriza o potencial das relações interindustriais, a partir do qual a 

instalação de uma ou mais empresas permitiria a atração de outras empresas para a mesma 

região. 

Segundo Senra (2011) a Teoria dos Polos de Crescimento (1949), na visão de Perroux 

há indústrias motrizes que geram ondas de inovações, e são capazes de mobilizar outras 

indústrias secundárias e outros setores da economia e podem promover a dinamização 

regional. Perroux entende que o Estado pode estimular a instalação de indústrias motrizes e 

apoiar o desenvolvimento de uma região. 

A recessão e a crise econômica do início dos anos 1980, associada ao desemprego, e 

mudanças estruturais, afetaram praticamente todas as regiões e países da Comunidade 

européia, mudando o foco da importância das políticas de desenvolvimento regional na 

agenda política de muitos Estados-Membros.  

No início da década de 1980, manifestaram-se as críticas à teoria dos polos de 

crescimento consolidou-se – “a teoria dos pólos de crescimento começa a ser substituída pela 

noção de desenvolvimento endógeno, segundo a qual as regiões devem buscar potencializar o 
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uso dos recursos locais para ampliar sua própria capacidade de desenvolvimento” 

(JACCOUD, 2001, p. 11). 

Segundo Brito e Bonelli (1997) no final de 1970 o modelo endógeno de 

desenvolvimento começou a se propagar, onde as pequenas e médias empresas começaram a 

assimilar o uso do sistema de produção flexível, baseado nas tecnologias derivadas dos 

microprocessadores, e iniciaram esquemas de cooperação horizontal entre si, dentro de uma 

mesma região. 

Conforme Brito e Bonelli (1997, p. 165) esse modelo compreende em quatro 

características principais: 

i) as inovações tecnológicas e a difusão territorial dessas inovações;   

ii) a responsabilidade dos governos regionais e locais sobre os problemas territoriais, 

em detrimento das políticas regionais centralistas, ou conduzidas a partir do poder central;   

iii) as pequenas e médias empresas, caracterizadas por sua maior flexibilidade ante as 

mudanças nos processos produtivos e mercados;  

iv) a adoção de medidas em favor e em apoio ao desenvolvimento dos serviços de 

apoio à produção.  

De acordo com Fiori (2000, p. 505) o processo de globalização, coincidente nos 

períodos do final da Guerra Fria e aos processos simultâneos de mundialização financeira e 

reafirmação do poder hegemônico dos Estados Unidos, ocorreram em defesa às políticas de 

liberalização, abertura das economias nacionais e desregulação dos mercados, em particular 

os mercados de capital e do trabalho. 

Assim, Brito e Bonelli (1997), explicam que as medidas foram orientadas em direção 

ao aumento da competitividade e ao ambiente de negócios regional, por meio do 

desenvolvimento de infra-estrutura própria aos negócios, transferência de tecnologia e 

serviços de consultoria, especialmente para marketing e exportações.  

Enquanto isso, a realidade das metrópoles latino-americanas passa por transformações 

graves no que tange à expansão territorial e ao agravamento de problemas sociais, bem como 

as deficiências em termos de infraestrutura básica e à exploração de oportunidades 

econômicas (FREY, 2012, p. 88). 
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O Brasil iniciou os programas de investimentos as políticas regionais a partir da 

atribuição do governo federal, por meio de suas agências de desenvolvimento (SUDAM, 

SUDENE, SUDECO, SUDESUL — da região Sul — e SUFRAMA), que tiveram resultados 

controversos, 

 

Os mecanismos utilizados pelos estados para a atração dos investimentos 
vão desde a concessão de incentivos fiscais às empresas que desejem se 
instalar na região até o apoio em relação à infra-estrutura e à simplificação 
do processo de registro das empresas. Essa política de atração de 
investimentos tem sido, no entanto, duramente criticada, pois implica, 
potencialmente, uma piora da situação financeira dos estados (BRITO; 
BONELLI, 1996, p. 181). 

 

 A partir desse panorama internacional e os reflexos da experiência nacional no 

planejamento regional pode-se citar alguns fatores de reacomodações espaciais condicionadas 

à globalização de acordo com Silva Neto (2006): transnacionalização do capital, ou seja, as 

empresas se tornaram transnacionais; a financeirização da economia decorrente do fluxo do 

capital financeiro operando em tempo real em todas as partes do mundo; implantação de 

novos modelos de gestão empresarial fundam-se no conceito da competitividade e a crescente 

complexidade da organização territorial. 

Sendo assim, o planejamento regional brasileiro foi influenciado pelas ações de 

planejamento regional praticados nos países europeus, porém possui diversa realidade 

histórica que voltou-se a práticas de governança empreendedora, com desvios nos focos de 

ações políticas regionais,  

A preponderância da dimensão econômica e da competividade regional é 
uma das novas variáveis presentes nas recentes tentativas de revitalizar a 
discussão em torno das regiões metropolitanas, e tem como premissa e 
consequência a mobilização e a maior representação do empresariado local 
em fóruns de desenvolvimento regional e, consequentemente, o ajustamento 
aos interesses da elite política e econômica local (FREY, 2012, p. 90). 
 

1.2 Do planejamento urbano ao planejamento metropolitano 

 

A história do planejamento urbano no Brasil mostra a existência de um 
pântano entre sua retórica e sua prática, já que estava imerso na base 
fundante marcada por contradições: direitos universais, normatividade 
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cidadã – no texto e no discurso – versus cooptação, favor, discriminação e 
desigualdade – na prática da gestão urbana (MARICATO, 2000, p. 135). 

  

Desde a idealização dos modelos utópicos criados para as cidades do final do século 

XIX a meados do século XX (aproximadamente nos anos 1960), as consequências causadas 

pelo fenômeno urbano resultante do crescimento das cidades e da urbanização dos espaços 

são consideradas importante objeto de pesquisas e fonte de estudos utilizados por 

pesquisadores nacionais e internacionais. Esses complexos conceitos do planejamento urbano 

e regional são discutidos sob diversas visões, tais como os modelos físicos de planejamento 

das cidades na visão dos urbanistas, assim como as diferentes escolas que compreendem a 

cidade em sua abordagem sociológica e interdisciplinar. Neste trabalho optou-se pela seleção 

de alguns conceitos concebidos por autores apresentados na referência de visão 

interdisciplinar5

Um dos processos decorrentes da urbanização brasileira é a migração da população 

rural para a urbana. Mas o fato é que as fronteiras entre o campo e a cidade já não são mais 

nítidas, e os espaços estendem-se com a mesma rapidez com que evoluem os conceitos 

existentes sobre esse tema. “As áreas urbanizadas englobam amplas regiões circunvizinhas às 

cidades cujo espaço urbano integrado se estende sobre territórios limítrofes e distantes em um 

processo expansivo iniciado no século XIX e acentuado de forma irreversível no século XX” 

(MONTE-MÓR, 2006, p. 10). Conforme Girardi (2008), enquanto a população total e a 

população urbana do Brasil apresentaram evolução positiva constante, a população rural 

apresentou evolução negativa a partir do período 1960-1970, como se pode observar no 

Quadro 2.  

 das cidades. 

 

                                                            
5O campo do planejamento urbano e regional pode ser visto como um campo de conhecimento, e não como 
disciplina, permeando “suas práticas e seus discursos disciplinares (isto é, das disciplinas que o compõem), na 
medida em que origina um conjunto de mediações de natureza não apenas teórica, mas também política, social e 
cultural” (LACERDA, 2013, p. 78). Portanto, o urbanismo é uma ciência que contempla várias áreas do 
conhecimento, os quais se relacionam e se articulam. 
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Quadro 2. Distribuição das populações urbana e rural no Brasil – 1960-2010 

Grandes 
regiões e 
Unidades 

da 
Federação 

1960 
Urbana 

1960 
Rural 

1970 
Urbana 

1970 
Rural 

1980 
Urbana 

1980 
Rural 

BRASIL 32.004.817 38.987.526 52.904.744 41.603.839 82.013.375 39.137.198 

Região 
Norte 

1.041.213 1.888.792 1.784.223 2.404.090 3.398.897 3.368.352 

Região 
Nordeste 

7.680.681 14.748.192 11.980.937 16.694.173 17.959.640 17.459.516 

Região 
Sudeste 

17.818.649 13.244.329 29.347.170 10.984.799 43.550.664 9.029.863 

Região 
Sul 

4.469.103 7.423.004 7.434.196 9.249.355 12.153.971 7.226.155 

Região 
Centro-
Oeste 

995.171 1.683.209 2.358.218 2.271.422 4.950.203 2.053.312 

 

 

1991 
Urbana 

1991 
Rural 

2000 
Urbana 

2000 
Rural 

2010 
Urbana 

2010 
Rural 

BRASIL 110.875.826 36.041.633 137.755.550 31.835.143 160.925.792 29.830.007 

Região 
Norte 

5.931.567 4.325.699 9.002.962 3.890.599 11.664.509 4.199.945 

Região 
Nordeste 

25.753.355 16.716.870 32.929.318 14.763.935 38.821.246 14.260.704 

Região 
Sudeste 

55.149.437 7.511.263 65.441.516 6.855.835 74.696.178 5.668.232 

Região 
Sul 

16.392.710 5.724.316 20.306.542 4.783.241 23.260.896 4.125.995 

Região 
Centro-
Oeste 

7.648.757 1.763.485 10.075.212 1.541.533 12.482.963 1.575.131 

Fonte: <www.censo2010.ibge.gov.br/sinopse/index.php?dados=8> 

Para início da discussão, pode-se pensar no termo planejamento “como instância de 

análise e compreensão das condições dadas e forma de prospecção dos desdobramentos 

dessas e de outras condições, com o intuito de melhor prover e atingir metas na organização 

dos espaços” (SANTOS, 2009, p. 29). 

Assim, no campo do conhecimento do planejamento urbano e regional discutem-se 

problemas inerentes às dimensões espaciais, e, dependendo da escala em que se pretende 

analisar determinada porção do território, considerando-se o território nacional como objeto 

de análise, em sua imensa extensão encontram-se conflitos em sua gestão devido ao sistema 

federativo brasileiro. Além de apresentar justaposição e sobreposição das competências 
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político-administrativas, são marcantes no território nacional dificuldades de intervenção em 

uma porção territorial marcada por diversas jurisdições que sobrepõem variados níveis de 

governo e instâncias de poder político (BRANDÃO, 2008, p. 16).  

Segundo a Constituição Federal de 1988, os municípios possuem autonomia e 

competência próprias, ou seja, de acordo com o artigo 35, “o Estado não intervirá, nem a 

União, nos municípios localizados em território federal”, apenas de forma excepcional. 

Possuem capacidade de auto-organização (elaboração de lei orgânica 
própria), autogoverno (escolha direta de prefeitos e vereadores), 
autoadministração (gestão própria dos interesses locais), autolegislação 
(criação de leis municipais próprias dentro das competências legislativas 
constitucionais) e competência fiscal para instituir e cobrar tributos e outras 
receitas conferidas pela Lei Maior (CORDEIRO, 2016, p. 9). 

  

Após o fim da ditadura militar, a Constituição de 1988 determinou que cada estado 

poderia estabelecer os municípios pertencentes às regiões metropolitanas, sendo estas 

constituídas por agrupamento de municípios limítrofes, para integrar a organização, o 

planejamento e a execução das funções públicas de interesse comum.  

Com base nesse sistema de organização do Estado brasileiro e na determinação das 

escalas de planejamento, o desafio científico e político da análise territorial é, portanto, 

procurar definir o que e com que meios cada escala pode revelar, mobilizar, contestar, 

acionar, regular, comandar e controlar (BRANDÃO, 2008, p. 14). 

Cada município possui um plano diretor, o qual orienta as ações de intervenção do 

território. Não faltam planos diretores nem planos urbanísticos nas cidades brasileiras. 

Entretanto, o discurso é distanciado da prática, com o mercado imobiliário dominando todos 

os interesses da sociedade. “O resultado é: planejamento urbano para alguns, mercado para 

alguns, lei para alguns, modernidade para alguns, cidadania para alguns...” (MARICATO, 

2000, p. 125). 

O privilégio de alguns produz nas cidades brasileiras características marcantes de 

desigualdade social, modernização incompleta e excludente, sendo explicado por alguns 

pesquisadores pelo pensamento urbanístico brasileiro, que não se associou às ideias das 

reformas sociais profundas realizadas nos países desenvolvidos. Algumas regras e leis no 

Brasil são aplicadas a apenas uma parte das cidades – cidade formal ou legal –, contribuindo 

para que as cidades brasileiras sejam marcadas por graves problemas sociais. 



32 
 

Dessa forma, os estudos e as investigações relacionados ao planejamento urbano-

regional devem compreender os processos sociais, econômicos e políticos, discutidos por 

Brandão (2004) no esforço de dimensionar o poder privado e o poder público, bem como a 

capacidade de as frações de classe compartilharem valores coletivos.6

Este trabalho investiga questões atinentes à configuração territorial denominada região 

da macrometrópole paulista. No âmbito do planejamento regional é importante destacar que 

muitos autores nas ciências sociais tentam conceituar o termo “região”. Segundo o Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento (2008), o termo “região” engloba grandes 

dimensões de âmbitos naturais, sociais, econômicos, políticos e culturais, tomando-se a região 

como um processo no qual se pretende “analisar/avaliar/estudar/entender ao segmentar um 

espaço qualquer em subespaços (regiões) específicos [...]. Região é, portanto, tudo aquilo que 

delimitamos como tal, isto é, tudo dependerá do objetivo que norteia a segmentação do 

território” (BRASIL, 2008, p. 24).  

 Esses processos 

ocorrem no território, pois este é o grande regulador das relações sociais e políticas das 

cidades. 

Moura (2009) apresenta um quadro (Quadro 3) na qual se destaca os conceitos 

norteadores em sua diversidade e especificidade, pertinentes a cada lugar e momento 

histórico. 

 

 

 

 

 

                                                            
6Sobre esse assunto ver o artigo de Brandão (2004). 
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Quadro 3. Principais morfologias urbanas e urbano-regionais 

Morfologias Referências 

Arquipélago urbano Veltz (1996) 
Cidade arquipélago Viard (1994) 
Cibercities Boyer (1996) 
Cidade difusa Indovina (1990) 
Cidade dispersa Monclus (1998) 
Cidade dos bytes ou soft city Mitchell (1996) 
Cidade flexível Lehrer (1994) 
Cidade global Sassen (1991,1998) 
Cidade informacional Castells (1999) 
Cidade mundial Hall (1966), Friedmann (1986) e Wolff (1982) 
Cidade pós-moderna Amendola (1997) 
Cidade reticular Dematteis (1998) 
Cidade região-global Scott et al. (2001) 
Edge city Garreau (1991) 
Exópole Soja (1994,2002) 
Hipercidade Corboz (1994) 
Megacidade Borja e Castells (1997) 
Megalópole Gottman (1970) 
Megarregião Sassen (2007) 
Metápole Ascher (1995) 
Metroplex North Texas Comission (1972) 
Metrópole sem bordas Geddes (2002) 
New burb Davis et al. (1994) 
Outer city Soja (1994,2002) 
Pentúrbia Lessinger (1991) 
Pós-metrópole Soja (2002) 
Post-suburbia Teaford (1997) 
Privatopia Mckenzie (1994) 
Rurbano Bauer e Roux (1976) 
Suburbia Bauer (1993) 
Tecnoburb Fishman (1989) 
Tecnópoles Castells e Hall (1994) 
Telépolis Echevarria (1994) 

Fonte: Moura (2009, p. 54) 
 

A pesquisa abrange o Estado de São Paulo, onde ocorre o fenômeno da 

metropolização, como explica Moura (2009): um movimento de concentração ampliada, de 
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grande dinamismo, com substituição do setor secundário pelo terciário, adensamento, 

condensação e a configuração de rede de grandes espaços urbanos,  

 

Essa cidade-região, dotada de serviços modernos, logística, 
complementaridade produtiva, capacidade de inovação e a melhor 
infraestrutura de ciência e tecnologia do país, além de um mercado de 
trabalho profissional especializado, tem, portanto, condições de atrair os 
maiores investimentos em atividades de elevada intensidade de 
conhecimento e de exercer forte polarização sobre a economia nacional e 
internacional (MOURA, 2009, p. 71). 
 

Essa delimitação regional pode ser definida como “um recorte para a apreensão das 

determinações e das condicionantes dos fenômenos sociais” (BRANDÃO, 2004, p. 60), 

devendo-se considerar também na análise de uma determinada região, segundo o mesmo 

autor, que a escala de análise determinada é também uma medida, não necessariamente do 

fenômeno, mas aquela escolhida para melhor observá-lo, dimensioná-lo e mensurá-lo. 

No território regional há uma articulação entre as cidades resultante de formas 

particulares de estruturação de poder e relações econômicas. 

Para Vainer (2002), as próprias escalas são produzidas em processos heterogêneos, 

conflituosos e contestados; onde escolher uma escala para análise é também, quase sempre, 

escolher um determinado modo e campo de confrontação, assim como a definição de escalas 

prioritárias. 

Para identificação desses processos, Senra (2011) faz um breve panorama histórico das 

tentativas de promoção do planejamento territorial, destacando algumas iniciativas do 

governo federal para o desenvolvimento regional, e o divide em quatro períodos: 1) Fase 

Nacional-Desenvolvimentista (1945 até o Golpe Militar de 1964), com a Política de 

Desenvolvimento Econômico do Nordeste (PDEN), lançada em 1959; 2) Fase 

Desenvolvimentista Militar (1964-1980), com os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PNDs) da década de 1970, que se configuram como as iniciativas de maior destaque desse 

período; 3) Fase Neoliberal (a partir da Constituição Federal de 1988), com o programa dos 

Eixos Nacionais de Integração e Desenvolvimento (Enids), lançados em 1996; 4) Fase 

Neodesenvolvimentista (a partir dos anos 2000), com a Política Nacional de Desenvolvimento 

Regional, lançada em 2003. 
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Senra (2011) informa que importantes avanços foram realizados no contexto territorial 

nacional entre os anos de 2003 e 2011 correspondentes à Fase Neodesenvolvimentista, com 

características nacionalistas, ou seja, um Estado e um mercado fortes em que o crescimento 

econômico ocorre concomitantemente com o aumento da renda da população. Há uma política 

social para estimular o desenvolvimento social e o fortalecimento do mercado de massas. 

Iniciou-se em 2003, 15 anos após a Constituição Federal de 1988, a Política Nacional 

de Ordenamento Territorial (Pnot), representando a tendência da retomada do planejamento 

nacional pós-anos 2000. Conforme Rückert (2007), essa política encampou intervenções no 

território objetivando o atendimento dos interesses do poder político, assim como a 

viabilização desta em todo o território nacional. A principal contribuição da Política Nacional 

de Ordenamento Territorial foi a implementação de políticas setoriais contemplando, por 

exemplo, meio ambiente, agronegócio, redução da concentração industrial, transporte, 

energia, informação, redução das desigualdades regionais e valorização da diversidade 

cultural. 

Nesse mesmo ano é lançada a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

(PNDR), dividida em duas fases: PNDRI, que vigorou entre 2003 e 2011, e PNDR II, que 

vigora desde 2012, “reconhecendo a desigualdade existente em todo o território nacional, 

rompendo com a visão tradicional que tendeu a circunscrever o problema regional brasileiro 

ao Nordeste e ao Norte do País” (SENRA, 2011, p. 188-189). 

Segundo Resende et al. (2015), essa política foi lançada pelo Ministério de Integração 

Nacional, apresentando um tratamento sobre a questão regional brasileira sob a perspectiva de 

redução das desigualdades regionais e de valorização das diversidades locais, com 

delimitação de áreas prioritárias de atuação, criação do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional (FNDR) e de Câmaras de Políticas de Integração Nacional. 

Foram ampliados investimentos federais em vários programas para o desenvolvimento 

regional do país, com destaque para o Programa Territórios de Cidadania e para o Estudo da 

Dimensão Territorial para o Planejamento, ambos lançados em 2008. Tais programas 

trouxeram impactos positivos às regiões mais carentes e pobres do país. 

O foco do Programa Territórios de Cidadania (BRASIL, 2008) são as regiões mais 

carentes do país (Figura 3). Foram selecionados inicialmente sessenta territórios, dentre eles: 
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mais de 2 milhões de agricultores familiares, assentados da reforma agrária, quilombolas, 

indígenas, pescadores e comunidades tradicionais.  

Figura 3. Mapa dos 60 territórios – territórios de cidadania 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2008, p. 3) 

Quanto ao Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento, este foi realizado pela 

Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos (SPI), do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MP), em parceria com o Centro de Gestão e Estudos 

Estratégicos (CGEE), que será detalhado no capítulo 5.1. De acordo com o documento Estudo 

da Dimensão Territorial para o Planejamento (2008 v.1), sete grandes diretrizes orientaram o 

desenvolvimento do estudo: 

1. superação das desigualdades sociais e regionais; 

2. fortalecimento da unidade (coesão) social e territorial; 

3. promoção do potencial de desenvolvimento das regiões; 

4. valorização da inovação e da diversidade cultural e étnica da população brasileira; 
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5. promoção do uso sustentável dos recursos naturais encontrados no território 

brasileiro; 

6. apoio à integração sul-americana; 

7. apoio à inserção competitiva e autônoma do país no mundo globalizado. 

A proposta da “nova regionalização” identificava “seis grandes regiões homogêneas, 

para as quais identifica vetores de desenvolvimento” (Figura 4) como “estratégia de 

desconcentração e desenvolvimento mais equilibrado do país, levando à escolha de novos 

polos, vértices de uma rede policêntrica de cidades, estrutural para a nova organização 

territorial pretendida” (BRASIL, 2008, v.1, p. 14). O estudo propõe estratégias de longo prazo 

que poderiam ser adotadas no país até o ano de 2027. 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento é composto por oito módulos 

com base em ampla e importante pesquisa acadêmica com o objetivo de subsidiar a Dimensão 

Territorial do Plano Plurianual 2008-2011 e o Planejamento Governamental de Longo Prazo, 

considerando as complexidades do país e propondo uma “nova regionalização”, abrangendo 

as escalas espaciais nacionais e internacionais: 

 

[...] É necessário construir, mesmo que introdutoriamente, estratégias 
multiescalares, pois cada problema pode ter diversas escalas espaciais 
específicas. Um aspecto relevante da regionalização é a definição da direção 
dos fluxos a ser privilegiada no esforço de planejamento: fluxos intra-
regionais, fluxos inter-regionais e fluxos do comércio exterior. [...] 
(BRASIL, 2008, v.3, p. 24). 
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Figura 4. Mapa do Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento: territórios homogêneos 

Fonte: BRASIL (2008a, p. 25) 

Após o breve panorama desses importantes programas nacionais, em 12 de janeiro de 

2015 foi aprovado o Estatuto da Metrópole. Atualmente ocorrem debates entre a sociedade e 

os órgãos institucionais sobre sua implementação nas regiões metropolitanas e nas 

aglomerações urbanas.7

De acordo com Silva Neto (1985), metrópole significa cidade-mãe, verificando-se dois 

significados básicos: aglomerado urbano dimensionalmente diferenciado num determinado 

espaço e tempo, no qual se alteram a escala da estrutura, a infraestrutura urbana e a expansão 

horizontal; assim como significa o centro de poder político-econômico e de influência cultural 

de um estado sobre outros e/ou de uma cidade sobre outras.  

 

De acordo com a Lei do Estatuto da Metrópole (2015), o termo “metrópole” é definido 

por espaço urbano com continuidade territorial que, em razão de sua população e relevância 
                                                            
7O II Seminário Estatuto da Metrópole ocorreu na capital paulista em 28.11.2018 e foi organizado pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo. 
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política e socioeconômica, tem influência nacional ou sobre uma região que configure, no 

mínimo, a área de influência de uma capital regional, seguindo os critérios adotados pela 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

É importante destacar que as regiões metropolitanas não são necessariamente 

coincidentes com a formação de uma metrópole. De acordo com Moura e Firkowski (2001), o 

processo de metropolização não pode ser capturado por limites previamente definidos; e as 

regiões metropolitanas brasileiras não dão conta da apreensão desse processo, na medida em 

que se encontram atreladas muito mais a interesses de ordem política do que à ocorrência do 

fenômeno. 

Pode-se verificar que, em meio às políticas de planejamento regional citadas, São 

Paulo não era alvo principal e não estava na agenda prioritária dos recursos e dos 

investimentos do governo federal, como pode-se obervar no Estudo da Dimensão territorial 

para o planejamento que indica os cenários idealizados no qual o as regiões mais pobres como 

o Norte e Nordeste são os maiores objetos de políticas de investimentos8

Assim, no ano de 2011 teve início a elaboração de um Plano de Ação da 

Macrometrópole paulista, composto por quatro volumes. Com base no trabalho Rede Urbana 

e Regionalização do Estado de São Paulo (EMPLASA, 2011), a configuração da 

macrometrópole paulista foi definida em 2006, bem como pelo Decreto n. 52.748, de 26 de 

fevereiro de 2008, que institui o Grupo de Trabalho para o planejamento e a gestão integrados 

dos recursos hídricos na macrometrópole, composta pelas seis regiões metropolitanas já 

instituídas: São Paulo, Campinas, Baixada Santista, Vale do Paraíba e Litoral Norte, Sorocaba 

além das aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba (Figura 5).  

. 

 

                                                            
8No Capítulo 5 esse estudo será melhor detalhado. 
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Figura 5. Mapa do Plano da macrometrópole paulista 

Fonte: elaboração da autora, execução de Andrade (2016); IBGE (2010); EMPLASA (2017) 
 

 

De acordo com a Emplasa (2011, p. 35), a configuração da rede urbana e a 

regionalização do Estado de São Paulo estão diretamente relacionadas à grande concentração 

da população, à relevância econômico-social e à forte articulação, explicitadas em uma 

mancha urbana conurbada, ou com forte tendência à conurbação, e em intensos fluxos de 

pessoas, bens e serviços.  

A origem dessa regionalização está ligada, conforme Tavares (2016), às relações entre 

(re)estruturação produtiva e organização do território, com ações planejadoras propostas pelo 

poder público baseadas em eixos formados por faixas de infraestrutura (em geral econômica: 

comunicação, energia, logística) que buscam orientar regionalizações para a provisão de 

recursos públicos e privados. Esses eixos são apontados como elementos estruturadores da 

organização territorial com objetivos de integração, conectividade e competitividade.  
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Do planejamento urbano ao planejamento metropolitano observa-se o fenômeno do 

processo de metropolização, no qual ocorre o crescimento das grandes metrópoles do país, 

concentrando pessoas, centros empresariais, financeiros e políticos, mas, por outro lado, a 

riqueza e a pobreza em um mesmo território. 

A seguir serão apresentadas algumas considerações sobre o desenvolvimento e as 

consequências da ausência das políticas sociais voltadas aos espaços periféricos das cidades. 

 

1.3 Algumas considerações sobre o desenvolvimento 
 

Em 2010, 36,1 milhões de pessoas (38,1%) viviam em áreas urbanas em 
condições de vida baixas, baixíssimas ou precárias no país. Entre as grandes 
regiões, os maiores percentuais de habitantes nessas condições estavam no 
Norte (56,3%) e no Nordeste (59,9%). Em condições precárias, os piores 
resultados nas capitais foram em São Luís (15,8%), Boa Vista (8,3%) e 
Macapá (7,7%) (RENAUX, 2017). 

 

A falta de desenvolvimento em nossa sociedade deve-se a fatores complexos cujas 

origens remontam ao processo histórico brasileiro, que tem a desigualdade e o não progresso 

como fatores explícitos. No território urbano encontram-se presentes a degradação ambiental, 

a falta de saneamento básico e o crescimento das favelas nas maiores metrópoles do país, que 

correspondem a construções ou habitações subnormais que ocupam terrenos em declives 

acentuados, não permitindo sua edificação por engenheiros ou arquitetos. Nessas habitações 

vivem famílias em condições extremamente precárias, morando em espaços periféricos e 

segregados. Essas pessoas buscam sua sobrevivência em trabalhos informais e convivem de 

perto com a miséria das nossas cidades. 

Esses espaços, como se pode observar na Figura 6, estão presentes nas metrópoles, 

estampados nas ruas de cidades como São Paulo e retratam as péssimas condições de moradia 

às quais estão submetidos pedintes e moradores de rua. Porém, esse retrato nem sempre é 

visível à mídia popular ou aos políticos dirigentes das nossas cidades, que retratam a 

metrópole de São Paulo com slogans como Cidade Linda, Marginal Segura, Corujão da 

Saúde, entre outros relatados pela administração pública em 2017. 
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Figura 6. O lado ignorado e desatendido da metrópole de São Paulo. 

Fonte: organizado pela autora (2018) – IG (2013); O globo (2014); Isto É (2016); Mundo Educação 

(2017). 

Portanto, essa desigualdade se produz e se reproduz tanto pelas diferenças individuais 

de rendimento quanto pela ausência da universalização de bens e serviços públicos 

(POCHMANN, 2015, p. 37), ou seja, algumas melhorias ou direitos são direcionados para 

apenas uma parte da cidade, concentrando os benefícios para uma determinada parcela da 

população.  

 

Em 2016, as pessoas situadas na parcela de 1% dos maiores rendimentos de 
trabalho recebiam, em média, R$ 27.085, enquanto a metade de menor renda 
recebia R$ 747,00, em um país cujo rendimento médio mensal de todos os 
trabalhos foi de R$ 2.149. Nesse mesmo ano, os 10% com maiores 
rendimentos concentravam 43,4% de todas as fontes de renda recebidas no 
Brasil (RENAUX, 2017). 
 

Fazendo uma breve retomada do processo histórico brasileiro, após a insatisfação com 

o regime militar e com o surgimento dos movimentos populares em prol da redemocratização, 

o governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) conduziu a política econômica 
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brasileira para o combate ao processo inflacionário, agravado pelas medidas do governo 

Fernando Collor, na década de 1990, gerando um aumento da dívida externa brasileira.9

Após décadas de esquecimento das questões sociais, verificou-se um otimismo na 

política urbana. Nos quase dez anos em que esteve à frente do Poder Executivo, o presidente 

Lula (2003-2011) implantou programas sociais como o Bolsa Família, que em 2008 retirou 

5,5 milhões de pessoas da indigência (MARICATO, 2011, p. 35), o Fome Zero, o Programa 

de Aceleração de Crescimento (PAC) e o Programa Minha Casa Minha Vida (PMCMV), os 

quais possibilitaram a diminuição dos índices de miséria e pobreza no Brasil.  

 

A criação do Ministério das Cidades, em 2003 sob o comando da arquiteta e urbanista 

Ermínia Maricato, que, segundo Maricato (2011, p. 25), seria um importante instrumento para 

combater os crescentes problemas urbanos e “minimizar as injustiças urbanas e a predação 

ambiental selvagem, ampliar as consciências sobre a realidade e a organização de sujeitos 

transformadores”. São exemplos dos programas urbanísticos integrados do Ministério das 

Cidades: regularização fundiária, reabilitação das tradicionais áreas urbanas centrais, cidades 

de fronteira, prevenção de riscos de desmoronamento e combate aos vazios urbanos com a 

aplicação do Estatuto das Cidades. 

Nos governos do presidente Lula foram criados ainda o Programa Universidade para 

Todos (ProUni), em 2004, o Programa Nacional de Fortalecimento de Agricultura Familiar 

(Pronaf), também em 2004, o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), em 2003, entre 

outros. 

O PAC foi lançado pelo governo federal em 2007, sendo constituído por projetos e 

obras de logística, energia e infraestrutura social e urbana. Contava com investimentos 

públicos e aprovados no orçamento de R$ 503,9 bilhões nos setores de habitação, 

saneamento, transportes e recursos hídricos. 

Quanto ao PMCMV, criado em 2009, era destinado “à produção e aquisição de 

moradias, urbanização de assentamentos precários, aquisição de material de construção, 

reforma e ampliação de unidades habitacionais, produção de lotes urbanizados e 

requalificação de imóveis” (MARICATO, 2011, p. 60), tendo sido investidos R$ 68,5 bilhões, 

beneficiando mais de 3,6 milhões de famílias. 

                                                            
9Nakatami e Oliveira (2010) relatam um histórico e a passagem da política econômica de Collor a Lula entre os 
anos de 1990 e 2007. 
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De acordo com Oliveira, Braga e Rizek (2010), esses programas não provocaram o 

pleno desenvolvimento das cidades, mas trouxeram a perspectiva de avanços na socialização 

da política ao alargarem os espaços de participação nas decisões da grande massa popular e 

contribuírem para a redistribuição de renda – uma política objetivando o fim da longa 

persistência do patrimonialismo. 

Pode-se concluir, a respeito do desenvolvimento, tomando a análise de Brandão (2004) 

sobre o combate às desigualdades para a construção das políticas de desenvolvimento: 

As políticas de desenvolvimento precisam agir sobre a totalidade do tecido 
socioprodutivo, pensar o conjunto territorial como um todo sistêmico, 
promovendo ações concertadas naquele espaço geográfico, buscando reduzir 
disparidades inter-regionais, combatendo o fosso entre as regiões e 
ampliando a autodeterminação daquela comunidade. O grande desafio é 
construir simultaneamente, e dar unidade, aos seguintes pares (por vezes 
antagônicos): eficiência/equidade; especialização/diversificação produtivas; 
crescer/redistribuir renda e riqueza, entre outros. Isto é, construir 
permanentemente integração e coesão produtiva, social, política, cultural, 
econômica e territorial (BRANDÃO, 2004, p. 51). 
 

 

1.4 A hegemonia 
 

 

É inconteste que o movimento da acumulação de capital se processa, em sua 
expressão espacial, de forma mutável, parcial, diversa, irregular e com alta 
seletividade. As manifestações no espaço da valorização e da riqueza são 
altamente discriminatórias. Existe, assim, um processo de busca e seleção 
por pontos do espaço que ofereçam maior capacidade de apropriação privada 
de rendimentos e onde “valorizar o valor” seja mais fácil (BRANDÃO, 
2012, p. 52-53). 

 

Antonio Gramsci foi o filósofo que abordou inicialmente a questão da hegemonia, 

principalmente em sua obra Cadernos do cárcere. Esse termo foi analisado em Brandão 

(2008), Alves (2010) e Ruviaro (2016), mas o principal ponto de análise e hipótese deste 

trabalho é mostrar a relação estabelecida por Francisco de Oliveira na tentativa de resgatar a 

“hegemonia inacabada” do Estado de São Paulo ao se remeter à análise da questão regional. 

Em uma perspectiva crítica dos processos de desenvolvimento capitalista, Brandão 

(2012) atualiza a discussão do processo de homogeneização do capital, mas no sentido de que 
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o capital desfaz as fronteiras regionais na disposição dos espaços em prol da valorização 

capitalista, o que não deve ser associado à delimitação de regiões ou a afinidades do espaço 

físico, como na antiga ciência regional. Na pesquisa, os dois conceitos de hegemonia e o 

processo de homogeneização do capital estão interligados e são complementares na discussão 

das questões regionais. 

Abordando primeiramente a questão da hegemonia, segundo Ruviaro (2016), Gramsci 

era um teórico que escrevia sobre o contexto italiano e a época em que vivia, que defendia o 

marxismo, em um processo de superação do modo de produção capitalista até chegar ao 

socialismo, discutindo um tipo de sociedade sem opressão e exploração social.  

Ruviaro (2016) auxilia o entendimento de como se constitui a hegemonia de 

determinada classe social, que age de acordo com sua ideologia dominante para dar coesão, 

fortalecimento e resistência contra as ameaças, sendo a conquista dessa hegemonia da classe 

dirigente estruturada com base em um monopólio intelectual, “dando-lhe homogeneidade e 

direção política e ideológica sobre as demais classes” (PORTELLI apud RUVIARO, 2016, p. 

23), realizando uma revolução passiva, correspondente a uma forma de consolidação 

exclusiva da hegemonia burguesa do capitalismo. O conceito de revolução passiva é 

explicado por Ruviaro (2016) como forma de governo elitista, com mudanças realizadas pelo 

alto, tendo vários processos efetivados sem a participação popular. Entretanto, o autor ressalta 

que  

 

[...] não basta que a classe burguesa seja dominante economicamente. Ela 
precisa também que a sua visão de mundo seja hegemônica também nas 
outras classes, pois só a dominação não é suficiente para manter a 
hegemonia. Faz-se necessário o consenso (RUVIARO, 2016, p. 22). 

 

De acordo com Brandão (2012, p. 84), a constituição da hegemonia é desencadeada 

pela concorrência capitalista: “Um agente privilegiado detém o poder de ditar, (re) desenhar, 

delimitar e negar domínio de ação e raio de manobra de outrem”, devendo ter a capacidade de 

conduzir o processo sob os grupos subordinados com a função de estabelecer uma capacidade 

de ocultação de conflitos e fissões. 

Oliveira (1993), no texto intitulado “A questão regional: a hegemonia inacabada”, o 

autor traça um panorama histórico do final do século XIX à passagem do século XX, onde a 
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hegemonia de São Paulo é perdida em 1980 na transferência da divisão social do trabalho da 

agricultura para a indústria, destacou alguns pontos principais dessa relação do Sudeste com o 

Nordeste na sustentação das bases do capitalismo e na conquista da hegemonia do capital sob 

a dominação política da classe dirigente do Sudeste. Conforme o autor, a questão regional foi 

resultante dos seguintes processos de concorrência local e regional na estruturação do poder 

econômico e político por meio da utilização: 

• do fracasso político da Sudene, que durante a ditadura militar foi utilizada como 

plano administrativo na promoção da desconcentração de renda como desculpa 

para empréstimos e financiamentos da expansão capitalista nos setores que lhe 

interessavam;  

• do mercado da força de trabalho característico de cisão ou separatismo dos ricos: 

classes dominantes, elites dirigentes e classes médias abastadas do Sul e do 

Sudeste; e, do outro lado, os imigrantes vindos do Nordeste;  

• dos recursos públicos pelo Estado, a partir do início da industrialização, na 

sustentação e na expansão da cafeicultura do Sudeste, realizando uma política de 

alianças e impedindo a expansão de outros segmentos; 

• da autonomia das regiões, compondo um “arquipélago de ilhotas oligárquicas”, e 

da luta entre as distintas formas dos capitais agrários e industriais; 

• as formas inacabadas ou imperfeitas de sua resolução da hegemonia ocorrem 

devido o aumento da velocidade de circulação do capital em São Paulo, porém 

com a dominação apenas do mercado e centralização do capital, com a ausência 

da transferência de capitais para as outras regiões do país;  

• da construção da ideologia do mito de São Paulo, considerada pela sua liderança 

na produção industrial. 

Com base nos aspectos analisados, pode-se relacionar a questão regional à ideia de 

hegemonia inacabada ou realizada de modo incompleto por meio do fracasso da hegemonia, 

explicada pelo isolamento paulista; pela tentativa de dominação apenas pelo mercado; pela 

falsa construção de um imaginário de o mito de São Paulo ser o futuro do Brasil; pela 

formação de alianças entre a burguesia cafeicultora e a industrial, utilizando os poderes do 

estado para manejar e organizar a concorrência, trazendo consequências como a liquidação de 

vários empreendimentos e aborto da industrialização em várias regiões do país (OLIVEIRA, 

1993, p. 60), o que prejudica ainda mais a unidade regional. 
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Para a sustentação da hipótese, destaca-se o conceito complementar do processo 

homogeneizador do capital, no qual Brandão (2012) caracteriza a natureza do sistema 

capitalista, que necessita do espaço homogeneizado: 

O capital precisa de condições adequadas para se afirmar como capital em 
geral, como universal concreto, que comanda todo o processo social de 
trabalho, necessitando de um espaço unificado, homogeneizado e 
desobstruído, em que possa exercer seu controle universalizante, invadindo 
todos os âmbitos possíveis de sociabilidade, extravasando sua lógica sem 
circunscrições territoriais (BRANDÃO, 2012, p. 73). 
 

Consoante Brandão (2012), o desenvolvimento capitalista difunde a lógica da 

multiplicação do valor, sujeitando todos os recortes do território que interessem, reproduzindo 

a segregação, as assimetrias e as desigualdades e invadindo progressivamente espaços e 

mercados diversos. Por isso esse conceito é complementar à hegemonia, pois considera o 

processo homogeneizador um projeto de incorporação de todos a sua órbita, exercendo 

determinadas alianças. 
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2 DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL NO TERRITÓRIO 
BRASILEIRO: A EXPANSÃO METROPOLITANA E A MACROMETRÓPOLE 
PAULISTA 
 

Após tratar os conceitos fundamentais da pesquisa, procurar-se-á aprofundar o 

entendimento do desenvolvimento econômico e social, especificamente na macrometrópole 

paulista, onde a constituição da hegemonia capitalista tenta manter-se almejando a disputa da 

hegemonia. 

Neste capítulo pretende-se discutir, na primeira parte, os conceitos e as teorias do 

desenvolvimento com base em vários autores; a expansão metropolitana do território e as 

transformações do território paulista até a formação da nova escala regional: a 

macrometrópole paulista, a fim de relacionar as teorias/ideias de desenvolvimento e analisar o 

processo histórico de desenvolvimento territorial quanto aos aspectos econômicos e sociais no 

território brasileiro no âmbito do planejamento urbano e regional.  

Na segunda parte analisar-se-á a cidade de São Paulo, epicentro do qual derivam a 

região metropolitana e a macrometrópole paulista; também será abordado como a cidade tem 

o controle dos processos e busca a hegemonia; e na terceira parte procura-se refletir sobre as 

perspectivas de mudanças no desenvolvimento das políticas regionais com relação à redução 

das desigualdades sociais no território brasileiro na atualidade. 

Nessa discussão, o desenvolvimento é considerado a partir da expansão urbana em 

geral e da produção capitalista surgida nas cidades, na indústria e na manufatura na última 

década do século XIX (SINGER, 1987, p. 67), que influencia diretamente o processo de 

expansão metropolitana e a institucionalização das regiões metropolitanas ocorridos na 

segunda metade do século XX no território brasileiro.  

Segundo Escobar (2005, p. 18), na década de 1980, muitos críticos, em diversas partes 

do mundo, questionaram o próprio conceito de desenvolvimento. Eles analisaram o 

desenvolvimento como um discurso de origem ocidental que funcionou como um poderoso 

mecanismo de produção cultural, social e econômico do Terceiro Mundo. 

De acordo com Escobar (2005), o debate sobre desenvolvimento internacional nas 

ciências sociais pode ser dividido em três etapas principais, 

A lo largo de los últimos cincuenta años, la conceptualización sobre el 
desarrollo em las ciências sociales ha visto tres momentos principales 
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correspondientes a três orientaciones teóricas contrastantes: la teoría de la 
modernizaciónen las décadas de los cincuenta y sesenta, con sus teorías 
aliadas de crecimiento y desarrollo; la teoría de la dependencia y 
perspectivas relacionadas em los años sesenta y setenta; y aproximaciones 
críticas al desarrollo como discurso cultural em la segunda mitad de la 
década de los ochenta y los años noventa (ESCOBAR, 2005, p.18). 
 

Escobar (2005, p. 19) entende que o discurso histórico mais atual de desenvolvimento 

surgiu após a Segunda Guerra Mundial: “Fue durante ese período que todo tipo de 

“expertos” del desarrollo empezó a aterrizar masivamente en Asia, África y Latino américa, 

dando realidad a la construcción del Tercer Mundo”. 

Se compararmos as diversas regiões do país, a maior parcela do território brasileiro é 

constituída por espaços que possuem significativos desequilíbrios no desenvolvimento 

econômico e social, com diversas periferias que se expandem e abrigam grandes regiões de 

pobreza.  

 

2.1 O processo histórico de organização do território brasileiro e a discussão das teorias 

de desenvolvimento  
 

Harley Silva (2017) ensina que a trajetória semântica do termo desenvolvimento na 

filosofia e nas ciências sociais europeias nos séculos XV e XIX expõe um entrelaçamento 

entre o divino, o natural e o histórico. No entanto, o campo das ciências sociais rejeitou a 

história movida por leis divinas ou místicas. 

No período de guerra e pós-guerra, segundo Leys (2004), as formulações de teorias do 

desenvolvimento eram obra de economistas fortemente influenciados pelas ideias de Keynes, 

que propugnava a intervenção do Estado na economia. Esses planos de desenvolvimento 

serviam aos países recém-independentes e às colônias ainda não independentes da África, 

com o objetivo central de aumentar a produtividade rural e transferir trabalhadores 

subutilizados da agricultura para a indústria.  

Pretende-se destacar o período histórico a partir dos anos 1950, na qual se remetem as 

origens da industrialização dos países latino-americanos, e a partir do ano de 1970, mais 

especificamente, com o surgimento da macrometrópole paulista. Procura-se investigar como 

essas teorias influenciaram a formação do processo histórico e correspondem à realidade 

brasileira. 
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Destaca-se a seguir o percurso histórico da formação econômica e do desenvolvimento 

do país, a partir da colonização da capital paulista, buscando-se o diálogo com os autores a 

fim de relacionar “momentos significativos de transformação do território” (SALES, 1999, p. 

41) e o capitalismo brasileiro. 

Os anos de 1765 a 1775 corresponderam à primeira etapa da colonização da Capitania 

de São Paulo, cuja principal atividade econômica era a produção de açúcar e aguardente até a 

primeira metade do século XIX. De 1870 a 1930, as principais atividades no território paulista 

passaram a ser as lavouras cafeeiras, que atraíram os fluxos de migrações populacionais dos 

outros estados. Essa migração só foi possível em razão do desenvolvimento ferroviário na 

região, mas, em pouco tempo, a “progressiva descapitalização do serviço ferroviário e a 

consequente obsolescência da malha ferroviária” (SALES, 1999, p. 48) favoreceram a 

implantação das obras rodoviárias. 

Singer (1987, p. 68) informa que, durante a Primeira República no Brasil (1889-1930), 

o capitalismo voltado para o desenvolvimento do mercado interno foi o nosso período de 

“aprendizado industrial”. Sobretudo durante a crise da economia mundial, a oligarquia 

cafeeira inclinava a balança a favor da exportação: “A industrialização era assim subordinada 

aos interesses hegemônicos da agricultura dirigida ao mercado externo” (SINGER, 1987, p. 

70).  

A partir dos anos 1930, o presidente Getúlio Vargas procurou defender os interesses do 

capital industrial, e até mesmo do proletariado industrial. “A hegemonia capitalista se instaura 

no Brasil a partir dessa época, em que o fomento da industrialização – ou seja, da acumulação 

de capital industrial – passou a ser a prioridade máxima dos sucessivos governos” (SINGER, 

1987, p. 73). 

Segundo Singer (1987), a partir dos anos 1930 o Estado passou a participar 

diretamente do processo de industrialização, promovendo a substituição das importações de 

aço e de autoveículos com a fundação da CSN e da Fábrica Nacional de Motores:  

 

O que apresenta maior continuidade é a adesão ao ideário do nacional-
desenvolvimentismo, ou seja, a vinculação do interesse nacional com o 
desenvolvimento, ativado pela vontade política concentrada no Estado, de 
novas atividades econômicas, particularmente industriais, associadas à 
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diversificação do mercado interno, superando a especialização primário-
exportadora (BASTOS, 2006, p. 241). 

 

Nesse contexto, a Teoria da Modernização (anos 1950 até 1970) “identifica um padrão 

de sociedade tradicional e um padrão de sociedade moderna e define modernização como o 

processo de passagem de um padrão a outro” (CARDOSO, 2005, p. 1). Cardoso (2005) 

considera essa teoria um esforço intelectual para produzir uma teoria geral da sociedade, 

sendo também uma busca para garantir os objetivos de segurança da Guerra Fria e, ainda, 

parte da atenção às necessidades e às demandas capitalistas globais da época, principalmente 

nos países da Ásia, da África e da América Latina. 

Cardoso (2005, p. 9) esclarece que durante a Segunda Guerra Mundial ocorreu nos 

Estados Unidos da América uma forte aproximação entre cientistas e Estado. Em guerra, o 

governo dos EUA conclamou os acadêmicos a participar do esforço de guerra, servindo ao 

Estado especialmente por meio da produção de conhecimento para resolver problemas 

militares e estratégicos. 

Conforme Leys (2004, p. 9), os teóricos acreditavam na transição do tradicional para 

as formas modernas de organização social – já concluídas no Ocidente industrializado – e nas 

complexas interações entre mudança social e desenvolvimento econômico mediadas pela 

política. 

No Brasil, pode-se verificar que nesse período, segundo Mattei (2011) faz uma 

comparação entre o antigo e o novo desenvolvimentismo brasileiro em seu artigo “Gênese e 

agenda do novo desenvolvimentismo brasileiro”, e explica que o Estado foi o grande 

incentivador da industrialização, assumindo para si as tarefas de planejamento, financiamento 

e produção de insumos básicos, além do provimento da infraestrutura necessária nas áreas de 

energia, transportes e comunicação. 

 

Mas foi na década dos 50 que o capitalismo monopolista entra em plena 
expansão no Brasil, dominando a acumulação do capital e modificando 
profundamente a fisionomia econômica e social do país. Inicialmente, ainda 
foi com capital estatal que se criaram a Petrobras, a Cosipa, a Usiminas e 
diversas companhias de eletricidade (Chesf, Furnas, etc.). Mas no quadro de 
uma industrialização acelerada pela execução do Plano de Metas do 
Presidente Juscelino Kubitschek (1956-1961), capitais multinacionais foram 
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atraídos em grande escala ao país, tornando a hegemonia do capital 
monopólico definitiva no Brasil (SINGER, 1987, p. 76). 
 

Alguns pensadores latino-americanos tentaram adaptar as ideias europeias para 

explicar a condição de seus países no sistema capitalista, porém alguns intelectuais 

produziram ideias originais sobre esse fenômeno nos seus países, como a Comissão 

Econômica para a América Latina (Cepal) em 1947. “Foram formulações originais que 

alcançaram grande difusão, oferecendo novas interpretações sobre o funcionamento do 

sistema capitalista internacional e a condição de subdesenvolvimento da periferia latino-

americana” (CHANG, 2014, p. 114). 

A Cepal, de acordo com Bielschowsky (1998), preocupada com as reformas sociais 

nos países da América Latina, considerava sobre esse período que a industrialização havia 

seguido um curso que não conseguia incorporar a maioria da população aos frutos da 

modernidade e do progresso técnico. Para a Comissão, a industrialização não havia eliminado 

a vulnerabilidade externa e a dependência, apenas sua natureza havia sido alterada, o que a 

levava a concluir que ambos os processos obstruíam o desenvolvimento (BIELSCHOWSKY, 

1988, p. 39). 

Assim, pode-se verificar que durante esse período não havia grandes investimentos nas 

políticas sociais abrangentes. Pereira (2012) afirma que o Plano de Metas do governo de 

Juscelino Kubitscheck (1956-1961) visava somente a preparar recursos humanos para 

empresas estrangeiras que aqui se haviam estabelecido. Desse modo, nesse governo, 

considerado até esse período o mais democrático, a política social teve um papel marginal. O 

governo de JK foi marcado por um ambicioso sonho nacional – o desenvolvimentismo. Esse 

presidente desejava trazer para o país em cinco anos um progresso equivalente a cinquenta 

anos de crescimento industrial. A política de cunho social só teve vez como peça subsidiária à 

realização desse progresso.  

Mattei (2011) adverte que há diversas explicações a respeito da queda do “antigo 

desenvolvimentismo”, mas duas delas se destacam:  

 

Por um lado, a exaustão da estratégia de substituição das importações, uma 
vez que a excessiva proteção industrial e o baixo grau de inserção no 
comércio internacional limitaram o crescimento econômico. Por outro, a 
crise da dívida externa, que contribuiu decisivamente para deteriorar a 
situação financeira do setor público, limitando suas condições de 
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financiamento, bem como para acelerar o processo inflacionário que tomou 
conta da economia por quase duas décadas (MATTEI, 2011, p. 10-11). 
 

A linha do tempo exposta na Figura 7 resume os principais marcos do planejamento 

público do Brasil e os períodos que marcaram as mudanças nas políticas de 

institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil com base em Côrte (2010): 

 

Figura 7. Linha do tempo (1970 até os dias de hoje):10

 

 marcos do planejamento público e trajetória das políticas 
metropolitanas no Brasil 

Fonte: elaboração da autora (2015) 

 

                                                            
10De acordo com, Matos (2002) o I PND foi elaborado durante o governo Médici e coincidiu com a expansão 
cíclica do período do Milagre Econômico; O II PND (1975-1979) foi elaborado durante o governo Geisel, 
permanecendo em vigor até o primeiro ano do governo Figueiredo. O Plano Plurianual é responsável pelo 
ordenamento das ações do governo para um período de quatro anos. 
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Como se pode verificar na linha do tempo (Figura 7), durante os governos da ditadura 

foram institucionalizadas as primeiras regiões metropolitanas, mais precisamente no ano de 

1973. Documentos “relatam uma significativa produção de planos metropolitanos no período 

militar, momento em que se consolidam diversos órgãos de planejamento metropolitano, 

alguns atuantes até os dias atuais” (IPEA, 2014, p. 21). 

De acordo com Barreto (2012, p. 2): “Este modelo inicial de condução do fato 

metropolitano foi marcado por um modelo de administração altamente centralizado e, 

portanto, com pouco poder decisório às bases locais”, ou seja, condizente com o modelo 

econômico vigente, em diálogo com o que propunha o II Plano Nacional de Desenvolvimento 

(COSTA, 2013, p. 327). 

No Estado de São Paulo, a partir dos anos 1970 surgiram as políticas de 

desconcentração industrial, estabelecidas pelo II PND, identificando o a necessidade do 

deslocamento da atividade industrial, deixando de priorizar o miolo paulista (ARAÚJO, 

2013). Com relação à economia e à política, o governo ofereceu grandes incentivos à 

exportação devido aos subsídios às indústrias. Assim, vieram as multinacionais, que 

transferiram para o Brasil “linhas inteiras de produção e os respectivos empregos” (SINGER, 

1987, p. 78). 

Conforme Sales (1999), nesse ritmo de crescimento e expansão das indústrias, 

principalmente nas cidades de Santos, Campinas, Jundiaí, Sorocaba e São José dos Campos, 

que poderia ser interpretado como uma ampliação do espaço metropolitano da capital paulista, 

surgiu o conceito de “macrometrópole” a fim de “caracterizar a área que reúne o grupo de 

cidades constituintes da região metropolitana da grande São Paulo e os aglomerados de 

municípios contíguos” (SALES, 1999, p. 53). 

Nesse momento, a Teoria da Dependência (anos 1960 até 1970) estava em vigor, 

sendo uma resposta e uma reação à Teoria da Modernização, para a qual a condição de 

subdesenvolvimento seria o resultado do processo histórico do desenvolvimento do Primeiro 

Mundo, sendo o motor do processo a busca pelo lucro do capital mantida pelos países 

desenvolvidos, ou seja, o subdesenvolvimento mantém as estruturas de subordinação, onde os 

países periféricos mantêm-se “presos” a essa dependência. “A Teoria da Dependência tentava 

compreender as limitações de uma forma de desenvolvimento que se iniciou em um período 

histórico no qual a economia mundial já estava constituída sob a hegemonia de poderosos 

grupos econômicos e forças imperialistas” (DUARTE; GRACIOLLI, 2007, p. 1). 
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Verifica-se que os países que foram influenciados tanto pela Teoria da Modernização e 

pela Teoria da Dependência tiveram pouco alcance social, perdendo sua força devido às suas 

limitações na tentativa de superar as mudanças das condições históricas dos países de 

economia periférica. 

 

No entanto, mesmo com todo o esforço teórico e metodológico na tentativa 
de se criar um novo modelo na América Latina, no início da década de 1960 
a Teoria Desenvolvimentista começa a perder sua força devido à 
incapacidade do capitalismo de reproduzir experiências bem-sucedidas de 
desenvolvimento em suas ex-colônias. Mesmo os países latino-americanos, 
que apresentavam taxas de crescimento bastante elevadas, estavam limitados 
pela sua dependência econômica e política à economia internacional. Seu 
crescimento econômico parecia fadado a acumular miséria e uma péssima 
distribuição de renda (DUARTE; GRACIOLLI, 2007, p. 3). 
 

 
De acordo com Cardoso e Faletto (2000, p. 507), entre as economias desenvolvidas e 

subdesenvolvidas não existe simplesmente uma diferença de etapa ou de estágio do sistema 

produtivo; o conceito de subdesenvolvimento, tal como é usualmente empregado, refere-se 

mais à estrutura de um tipo de sistema econômico, com predomínio do setor primário, forte 

concentração de renda, pouca diferenciação do sistema produtivo e, sobretudo, predomínio do 

mercado externo sobre o interno.  

Devido às políticas governamentais adotadas, a partir dos anos 1980 o Brasil enfrenta 

crises de recessão e altos índices de desemprego, consequentemente “crescente instabilidade 

monetária e cambial, desequilíbrio nos balanços de pagamentos, crise da dívida, déficits 

fiscais de natureza financeira ligados aos ajustes monetários dos balanços de pagamentos e 

paralisação do mercado internacional de crédito” (IPEA, 2010, p. 22). 

Era nesse contexto de crise econômica e social que as metrópoles expandem-se, e no 

final dos anos 1980 – a partir da Constituição de 1988 – a institucionalização das regiões 

metropolitanas foi atribuída aos estados. “Este período também marca o início de uma nova 

etapa no desenvolvimento das políticas regionais no país a partir da decisão constitucional de 

atribuir aos estados membros a competência para a criação de regiões metropolitanas” 

(CÔRTE, 2010, p. 8). Moura et al. (2006, p. 131) declaram que nessa fase ocorreu a 

municipalização de políticas e de recursos, o que dificultou a execução de investimentos e 

programas sob critério regional.  
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Nos anos 1990, o governo brasileiro adotou o neoliberalismo, com uma política de 

privatizações e redução da intervenção do Estado. No âmbito social houve grandes déficits 

sociais: “Baixo crescimento do consumo das famílias, a baixa mobilidade social, isto é, a 

pouca modificação na distribuição pessoal da renda, e o péssimo desempenho do mercado de 

trabalho, com redução dos salários médios reais e pequeno crescimento das ocupações” 

(IPEA, 2010, p. 26). 

Na segunda metade dos anos 2000, há uma retomada do papel do estado como 

protagonista o qual pode ser verificado pela implantação de uma política de transferência de 

renda, tais como: o Bolsa Família (2008); o Programa Habitacional Minha Casa Minha Vida 

(2009); o crescimento do emprego; o aumento do salário mínimo; e programas como o Luz 

para Todos, ProUni, Crédito Consignado, Pronaf, Programa de Aquisição de Alimentos 

(PAA), destacando-se o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). A primeira edição 

deste último programa teve início em janeiro de 2007, envolvendo recursos no montante de 

R$ 638 bilhões, e seu objetivo central era reduzir a desigualdade social; sua segunda edição 

iniciou-se em 2011 e envolveu recursos da ordem de R$ 1,59 trilhão (IPEA, 2010, p. 27).  

As principais ações do PAC estão voltadas para os setores de energia, transporte, 

construção de habitações populares, saneamento básico, recuperação de áreas urbanas 

ocupadas pela população de baixa renda, fornecimento de água e ações para o 

desenvolvimento das descobertas do Pré-sal (IPEA, 2010, p. 27) com a finalidade de diminuir 

a miséria e a desigualdade social, além da retomada da intervenção dos bancos públicos – 

BNDES, Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. 

A ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), Miriam Belchior (2012) 

em uma palestra apresentada durante o seminário “Governança Metropolitana – Desafios, 

Tendências e Perspectivas”, em São Paulo (SP) e publicada em 30 de março de 2012, destaca 

que o PAC foi “o passo mais importante” do governo federal no apoio às regiões 

metropolitanas, 

 

No PAC 1, do total de R$ 59 bilhões selecionados para habitação e 
saneamento, R$ 34,7 bilhões (59%) foram destinados às regiões 
metropolitanas; no PAC 2, R$ 29,6 bilhões, equivalente a 60,3% do recurso 
já disponibilizado. No total (PAC1 e PAC2), considerando todas as seleções 
já realizadas até agora, as regiões metropolitanas foram contempladas com 
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R$ 64,3 bilhões, equivalente a 60% de todo o recurso disponibilizado 
(BRASIL. MINISTÉRIO DE PLANEJAMENTO, 2012). 
 

Consoante Moura et al. (2006), a partir do ano de 2005 foram instituídas novas regiões 

metropolitanas no Brasil, sem necessariamente derivarem de processos de metropolização, 

por exemplo, a Região Metropolitana do Vale do Paraíba, instituída em 2012. “A terceira fase 

caracteriza-se pela busca de alternativas de ações que superem os obstáculos à gestão 

regional. No entanto, ainda esbarram nas limitações a um processo articulado de gestão que 

responda aos objetivos das disposições constitucionais” (MOURA et al., 2006, p. 133). 

Pode-se verificar que o modelo de desenvolvimento de base majoritariamente 

econômico se contradiz com a prioridade às questões sociais no território brasileiro, e dentro 

dos espaços metropolitanos, onde se concentra a maior parte da população do país, confirma-

se a visão dualista do desenvolvimentismo brasileiro à “modernização conservadora”. Essa 

expressão foi utilizada também por Oliveira (2001) em seu texto intitulado “Ornitorrinco”, no 

qual o sociólogo compara a sociedade brasileira ao ornitorrinco, animal que conserva 

características e traços de suas gerações anteriores, identificando aspectos do arcaico e do 

moderno convivendo em perfeita harmonia, em que o “subdesenvolvimento viria a ser, 

portanto, a forma da exceção permanente do sistema capitalista na sua periferia” (OLIVEIRA, 

2001, p. 7). 

 

2.2 O crescimento e a pobreza: São Paulo, a região metropolitana e a macrometrópole 

paulista 
 

Na urbanização contemporânea, segundo Silva Neto (2015), existem múltiplas 

dimensões espaciais. No urbano-regional-metropolitano haveria uma dupla dinâmica de 

dispersão/compactação, de concentração/desconcentração. Ao comparar os dados 

demográficos de duas regiões metropolitanas que compõem a macrometrópole paulista, o 

autor mostra que a região metropolitana de São Paulo, a qual abriga a maior concentração 

populacional do país, indica a ocorrência de tecidos urbanos compactos, e a região 

metropolitana de Campinas, dispersos. 

A região metropolitana de São Paulo (RMSP) ocupa 7,9 mil km2 e, em 2010, 
abrigava 19,7 milhões de pessoas. Na região metropolitana de Campinas 
(RMC), com 3,6 mil km2 de área, a população atingiu 2,8 milhões de 
habitantes. A densidade demográfica foi, respectivamente, 2.500 e 750 
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habitantes/km2 (SEADE). Outros dados comparativos: em 2010, a população 
residente nos 100 hectares mais adensados da RMSP alcançou 290 mil 
habitantes. Na RMC, 62 mil (SILVA NETO, 2015, p. 2-3). 
 

Com base na maior concentração populacional do país, pretende-se investigar a região 

metropolitana de São Paulo, pois é um lugar onde se pode demonstrar fenômenos como o 

crescimento e a pobreza no mesmo território, reproduzindo o padrão periférico de 

urbanização. Busca-se, assim, traçar um panorama geral do desenvolvimento do território da 

região metropolitana de São Paulo em relação a essas dimensões paradoxais. 

De acordo com o Ipea (2013), a região metropolitana de São Paulo situa-se entre os 

maiores aglomerados humanos do mundo (regiões metropolitanas de Tóquio, Nova York e 

Cidade do México) e abriga em média 19,9 milhões de habitantes, sendo um décimo da 

população brasileira. Entre os nove municípios do Estado de São Paulo com mais de 500 mil 

habitantes, cinco localizam-se na RMSP: São Paulo, Guarulhos, São Bernardo do Campo, 

Santo André e Osasco.  

Segundo a Lei Complementar Estadual n. 1.139/2011, a RMSP, como se pode 

observar na Figura 8, agrupa 39 municípios divididos em cinco sub-regiões. 

Figura 8. Municípios da região metropolitana de São Paulo 

Fonte: Emplasa (2017). 



59 
 

Com relação à dinâmica econômica, conforme o Ipea (2013, p. 15), o Produto Interno 

Bruto da RMSP de 2010 estava na ordem de R$ 701,85 bilhões, equivalente a cerca de 56% 

do estado e a 20% do Brasil. De fato, a região metropolitana de São Paulo possui as seguintes 

características indicativas de sua dinâmica territorial, segundo a Emplasa (2012):  

• principal centro de decisões políticas do estado, assim como centro de serviços 

diversificado e especializado, com destaque para as áreas de telecomunicações, 

cultura, educação, saúde, transportes e gastronomia;  

• polo de turismo de negócios da América Latina, com 74 mil eventos por ano, 

atraindo 4,2 milhões de pessoas; 

• centro gerencial e administrativo, abrigando sedes de empresas transnacionais;  

• complexo industrial – municípios de São Paulo, ABC, Guarulhos e Osasco; 

• centro financeiro – Bolsa de Valores de São Paulo. 

Quanto à sua infraestrutura, o metrô atende em média 3,6 milhões de passageiros por 

dia; com 34 aeroportos, possui a segunda maior frota de helicópteros do mundo, destacando-

se o alto grau de mobilidade pendular. 

Dados do Ipea (2010) informam que a malha viária da capital paulista possui 17 mil 

quilômetros de ruas, por onde circulam cerca de 4 milhões e 500 mil veículos diariamente. 

Nos horários de pico os congestionamentos chegam a atingir mais de 200 quilômetros de 

extensão. O Brasil direciona vultosos investimentos para a infraestrutura rodoviária, 

aumentando com isso a dependência do automóvel – transporte individual em detrimento do 

transporte coletivo – e do petróleo. A questão dos transportes é muito discutida na atualidade, 

haja vista a situação do país em decorrência da greve dos caminhoneiros em maio deste ano.  

Pode-se analisar segundo Lencioni (2006), “parte” do território brasileiro concentra 

uma gama diversa de atividades econômicas, destacando-se a concentração de serviços de 

ordem superior; ponto de grande densidade de emissão e recepção dos fluxos de informação e 

comunicação e lócus privilegiado de inovação. No entanto, a maior parte da cidade não é 

inteiramente beneficiada por esses recursos e investimentos. 

O município de São Paulo possui essas características e peculiaridades, que justificam 

sua condição de sede metropolitana, porém tem-se observado processos nos quais se 

aprofundam os mecanismos produtores de segregação socioespacial e exclusão social, e a 

política social não é incorporada à política econômica brasileira.  
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Estudos de Taschner e Bogus (2000) nos dizem que na cidade de São Paulo é visível a 

polarização das elites concentradas, em sua maioria instaladas no centro, afastando os 

moradores carentes para as periferias do próprio município ou deslocando-se para o seu 

entorno em direção aos vários distritos do município, alheia à ilegalidade e à falta de acesso à 

terra urbana. 

O mercado é restrito: seja o mercado de trabalho, seja o mercado de acesso à 
moradia e à cidade com seus serviços, equipamentos e infraestrutura. A 
ilegalidade é regra. A festejada e nova legislação urbanística é uma 
referência longínqua para uma boa parte das cidades onde a contravenção é 
uma determinação de sobrevivência. A gigantesca invasão de terras urbanas 
é consentida (já que todos precisam de um lugar para morar), mas apenas em 
áreas não valorizadas pelo mercado imobiliário (MARICATO, 2011, p. 132-
133). 
 

Em contraposição aos altos preços no setor da construção civil, Taschner e Bogus 

(2000) ressaltam o aumento do crescimento dos domicílios favelados, destacando-se os anos 

de 1987 e 1993, quando esse tipo de domicílio passou de 150 mil para 378 mil, como se pode 

observar na favela de Heliópolis (Figura 9), uma das maiores favelas da cidade polo da 

RMSP, que possui 1 milhão de metros quadrados, com cerca de 130 mil habitantes em 2010. 

Figura 9. Favela de Heliópolis 

Fonte: Borin (2013, p. 9) 
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Em muitos casos, pode-se constatar que “as favelas se justapõem a áreas ricas, num 

tecido urbano mesclado” (TASCHNER; BOGUS, 2000, p. 248), situação verificada na Figura 

10.  

Figura 10. Vista da favela de Paraisópolis e do bairro do Morumbi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Meyer; Grostein; Biderman (2013, p. 221) 

 

Em decorrência do crescimento das favelas e do contraste produzido nas habitações da 

cidade de São Paulo, pode-se perceber que a ocupação residencial é realizada de modo 

desigual. Observa-se um contraste na porcentagem de domicílios em favelas sobre o total de 

domicílios da região, como se pode constatar em Pinheiros, que obteve o melhor indicador 

calculado por meio do número total de domicílios em favelas ÷ número total de domicílios x 

100 (REDE NOSSA São Paulo, 2017) – 0,081 – contra o pior indicador avaliado em 2016, 

apresentado pela Vila Andrade – 50,45. 
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O Movimento Rede Nossa São Paulo foi lançado em maio de 2007, com 

acompanhamento dos últimos anos da gestão do ex-prefeito Fernando Haddad (2013-2016) e 

conta com mais de setecentas organizações da sociedade civil, sendo apoiado por lideranças 

comunitárias, entidades da sociedade civil, empresas e cidadãos.  

Em 2017 foi produzido uma série de mapas pela Rede Nossa São Paulo que mostram a 

desigualdade em São Paulo, entre essas pode ser observada na Figura 11, o qual exibe a 

variação da idade média ao morrer de acordo com o bairro no qual o habitante reside na 

cidade. 

De acordo com a Figura 11, o morador de bairro nobre em São Paulo vive 24 anos a 

mais que a média de vida do morador dos piores bairros, ou seja, a idade média de vida no 

Jardim Paulista é de 79,4 anos, e no Jardim Ângela a média de vida chega somente aos 55,7 

anos. 

Figura 11. São Paulo desigual 

Fonte: Rede Nossa São Paulo (2017).  
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Devido ao perfil socioeconômico da população, houve significativo aumento da 

população favelada e dispersão de novos núcleos na região metropolitana, assim como a 

permanência de um déficit habitacional. A insuficiência da ação pública para atender à 

demanda das faixas de zero a três salários e a ausência de políticas de inclusão urbana 

resultaram na multiplicação e na dispersão de núcleos de favelas nos diversos municípios 

metropolitanos (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2013, p. 260). 

Os aspectos analisados comprovam a segregação socioespacial à qual estão submetidos 

os municípios de São Paulo e os municípios de sua região metropolitana, mesmo sendo 

considerados o “polo de âmbito nacional” (MEYER; GROSTEIN; BIDERMAN, 2013, p. 

254). 

A desigualdade intra-metropolitana é decorrente do processo histórico brasileiro, que 

demonstra o evidente abandono da redução das desigualdades sociais e o pouco alcance das 

políticas sociais. 

De acordo com os dados apresentados, pode-se verificar que a região metropolitana de 

São Paulo se destaca economicamente, tendo grande participação no PIB nacional. Contudo, 

as condições habitacionais, os serviços e os transportes tanto no município de São Paulo como 

nas cidades de sua região não atendem de modo satisfatório a população em sua totalidade. 

 

2.3 Abordagem crítica do desenvolvimento – perspectivas de mudanças das 
desigualdades sociais 

 

[...] o verdadeiro desenvolvimento exige envolvimento e legitimação de 
ações disruptivas, portanto envolve tensão, eleição de alternativas e 
construção de trajetórias históricas, com horizontes temporais de curto, 
médio e longo prazos (BRANDÃO, 2008, p. 3). 

 

As concepções de desenvolvimento utilizadas a partir do século XX empregam o 

termo “globalização” e o transformam em sinônimos de modernidade e progresso. Todavia, 

os países subdesenvolvidos e as periferias não são protagonistas nesse cenário contraditório, 

segundo Ferreira (2000), e a concorrência capitalista busca ampliar cada vez mais sua 

hegemonia nesses espaços. 
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A mobilidade do capital financeiro aumentou a capacidade das empresas em 
investir em qualquer lugar do planeta, buscando nos países periféricos a 
baixa remuneração do operariado, legislações trabalhistas e ambientais 
menos rígidas e a proximidade da matéria-prima (FERREIRA, 2000, p. 2). 

  

Ao analisar as políticas de desenvolvimento regional, constata-se o impacto da 

tentativa de redução das desigualdades, porém essas políticas foram implementadas com 

grande enfrentamento de problemas e obstáculos, e por esse motivo obtiveram avaliações 

modestas e insuficientes em sua realização. Araújo (2013) destaca as áreas prioritárias: 

• política de apoio à agricultura familiar (início no governo de Fernando Henrique 

Cardoso), transformada no governo posterior no programa Territórios de 

Cidadania; 

• promoção e apoio dos Arranjos Produtivos Locais, com iniciativas nas próprias 

regiões e apoio do governo federal. Foram identificados 957 Arranjos Produtivos 

Locais apoiados pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio 

Exterior (ABRUCIO; SANO; SYDOM, 2010, p. 37); 

• recriação da Sudam, da Sudene e do Fundo Nacional de Desenvolvimento 

Regional; 

• ampliação do acesso ao ensino superior: o número de pessoas com ensino superior 

completo mais que dobrou, e o maior incremento ocorreu no Nordeste, no Centro-

Oeste e no Norte. 

Costa (2012) cita as principais dimensões da desigualdade no mundo atual, designadas 

por: desigualdades vitais – vida, morte e saúde; desigualdades existenciais – liberdade, 

direitos, reconhecimento e respeito; desigualdades de recursos – escolaridade, qualificação 

profissional, competências cognitivas e culturais, posição hierárquica nas organizações e 

acesso a redes sociais. 

Costa (2012) caracteriza os principais mecanismos e fatores que esclarecem a 

dimensão das igualdades sociais, compreendidos em: convergência (abrangendo processos de 

mudanças sistêmicas, igualização de oportunidades, políticas compensatórias e ações 

afirmativas); de inclusão (estado de direito, cidadania, serviços públicos, possibilidades de 

migração, direitos humanos); de compressão (ou encurtamento, das hierarquias institucionais 

e organizacionais, envolvendo processos de capacitação, empoderamento, democratização 
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organizacional ou associativismo); e de redistribuição (estado-providência, fiscalidade 

progressiva, políticas sociais, mutualismo). 

Mesmo que atualmente a população se encontre mais organizada em movimentos 

sociais, buscando políticas de inclusão, esses mecanismos e dimensões de igualdade 

constituem impasses que necessitam ser solucionados na maioria das cidades brasileiras por 

meio de políticas de Estado. Porém, a perspectiva de mudança na justiça social ainda é 

incerta. 

O modelo de desenvolvimento metropolitano brasileiro reproduziu a ação do 

capitalismo com a tendência de reforçar as disparidades regionais, resultando na 

“modernidade para poucos”. Tais disparidades são caracterizadas por áreas centrais bem 

equipadas e historicamente ocupadas pelas classes dominantes, bem como por enormes 

periferias destituídas de qualquer qualidade físico-espacial, ocupadas pela população de baixa 

renda (FERREIRA, 2000, p. 2). 

As regiões metropolitanas de São Paulo (0,794), Campinas (0,792) e a região do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte (0,781) apresentam os índices mais altos de IDHMs,11

De acordo com as leituras realizadas, para inversão da realidade da política brasileira e 

na perspectiva de mudança das desigualdades sociais, Brandão (2004, p. 74) assevera, em 

caráter geral, haver quatro pré-requisitos estruturais que precisam ser erigidos: 1) crescimento 

econômico, para ativar o par concorrência/cooperação e possibilitar a exploração de recursos 

ociosos, latentes e ocultos, o que só ocorre em ambiente macroeconômico robusto; 2) 

repactuação federativa cooperativa, assumindo que somos um Estado federativo, e não 

unitário; 3) (re)construção da Nação; e 4) ação planejada democraticamente. 

 

reproduzindo o caráter de desigualdade do desenvolvimento capitalista, pois os municípios 

que as compõem ostentam índices não condizentes com um desenvolvimento igualitário. 

Ampliando-se a discussão para o debate regional, reflete-se sobre as perspectivas para 

o desenvolvimento em prol da redução das desigualdades, considerando-se os seguintes 

tópicos: 

• completa e íntegra revisão do Estatuto da Metrópole por meio de debates e 

participação efetiva da sociedade; 

                                                            
11As tabelas de IDHMs serão apresentadas no Capítulo 3. 
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• avanços nos planos de base territorial objetivando não privilegiar um estado ou 

parte da sociedade; 

• utilização da experiência do planejamento regional de Belo Horizonte e de 

debates com a sociedade civil; 

• reforço do apoio das agências metropolitanas e estruturas setoriais para 

viabilização da gestão do planejamento regional; 

• retomada da visão nacional para efetivação das políticas públicas a fim de criar 

um projeto nacional de desenvolvimento, e não estritamente local; 

• descentralização e crescimento do governo federal no processo de 

consorciamentos e arranjos associativos.12

No capítulo seguinte serão discutidos o contexto das disparidades regionais e o campo 

da disputa do poder político e econômico do Estado de São Paulo, partindo do cenário do 

Nordeste, região priorizada nas ações da política regional dos anos 1970, que favoreceu as 

regiões menos desenvolvidas. Essa conjuntura fez com que estas ganhassem importância 

econômica relativa no país, com o Sudeste perdendo lugar nos investimentos prioritários do 

governo. A partir de 2011, o Plano da Macrometrópole paulista começa a traçar suas 

estratégias para o território por ele abrangido. A seguir, busca-se avaliar se os principais 

objetivos do Plano são condizentes com a política de desenvolvimento regional, que 

preconiza a diminuição das desigualdades regionais, envolvendo todos os setores da 

sociedade, a qual se propõe, conforme as palavras da Diretoria de Planejamento da Emplasa, 

“[...] uma governança que vai além do estadual, envolvendo os governos federal e municipal, 

o setor privado, bem como o controle da sociedade” (EMPLASA, 2014, v. 1, p. 7). 

 

 

 

 

 

                                                            
12Ver quadro da página 30 – O associativismo territorial brasileiro (KLINK, 2010). 
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3 AS DISPARIDADES REGIONAIS E O CAMPO DA DISPUTA DO 

PODER ECONÔMICO E POLÍTICO DO ESTADO DE SÃO 
PAULO 

 

Este capítulo tem como finalidade analisar o contexto regional que antecede as 

tentativas de retomada da hegemonia em São Paulo, partindo dos cenários de 1950 a 2002 – o 

contexto do Nordeste na economia nacional; o movimento de inflexão das políticas sociais 

destinadas ao Nordeste verificado a partir dos dados de 2003 a 2014; e a disputa do poder 

econômico e político do Estado de São Paulo, que podem ser observados nos mapas da 

realidade das dinâmicas regionais que demonstram a diversidade dos municípios por meio dos 

dados referentes a 2010 relativos às taxas de urbanização e produto interno bruto. 

A escolha de investigar a escala regional deveu-se à proposta de discutir a realização 

de um projeto nacional que repensasse os desequilíbrios regionais, contrários ao pensamento 

localista e de competitividade urbana observados nos últimos anos. 

 

 [...] Na realidade, a própria escala local-regional-metropolitana representa 
uma construção política, intensamente contestada por diversos agentes, 
atores e interesses. Neste sentido, projetos de competitividade urbana, 
executados por prefeitos neolocalistas em busca de atração de atividades 
econômicas adicionais, e desconectados de uma estratégia mais global de 
desenvolvimento para o país, podem desencadear uma disputa predatória 
entre lugares, agravando uma tendência à fragmentação do território 
nacional (KLINK, 2010, p. 9). 
 

Essa disputa predatória entre lugares ocorre na cidade, onde se produzem riquezas e se 

reproduzem relações econômicas, ligadas às relações de poder. Para Vainer (2002, p. 28), a 

cidade, em primeiro lugar, constitui escala e arena passíveis de construção de estratégias 

transescalares e de sujeitos políticos aptos a operarem de forma articulada com coalizões e 

alianças em múltiplas escalas. 

Atualmente, nas regiões metropolitanas as desigualdades sociais estão espacializadas, 

denunciando problemas arcaicos e renovados, como a iniquidade de acesso aos bens e aos 

serviços e as contrastantes desigualdades sociais, que se mantêm e se acentuam, sustentando a 

atual constatação de Santos (1998, p. 111) de que “o acesso aos bens e serviços essenciais, 
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públicos e até mesmo privados é tão diferencial e contrastante, que uma grande maioria dos 

brasileiros, no campo e na cidade, acaba por ser privada desses bens e serviços”. 

Segundo Santos (1998), a problemática nacional foi marcada por processos como a 

desruralização, as migrações brutais derenraizadoras, a urbanização galopante e 

concentradora, a expansão do consumo de massa, o crescimento econômico delirante e a 

degradação das escolas. Esses processos resultam no aumento da desigualdade social entre as 

populações das diversas regiões brasileiras. 

Acrescente-se a esse cenário desigual, por si só intrincado, a trajetória histórica de 

relações interfederativas marcadas pela competitividade intermunicipal, reforçada pelo caráter 

municipalista da Constituição de 1988 (SOUZA, 2003). Parece-nos evidente que a construção 

de um ambiente relacional em que a solidariedade e a cooperação regional prevaleçam sobre 

os interesses municipais (sejam eles políticos, econômicos ou sociais) com vistas à construção 

de um projeto coletivo comum é processo complexo e desafiador.  

Seria possível perceber, nos novos documentos ordenadores dos processos de 

regionalização, um ideário de ampliação da melhoria da perspectiva social histórica e 

hegemônica que a vincula ao viés economicista?  

Se esse plano for efetivado, questiona-se se este não beneficia somente uma 

determinada região e se garante equidade a todos os municípios que compõem seu território. 

 

3.1 Cenário anterior: 1950 a 2002 

 

Conforme Ruviaro (2016), durante o século XIX ocorreu uma série de mudanças no 

Brasil, as quais deram vazão à constituição do Estado brasileiro – consolidação de uma 

economia capitalista – e ao desenvolvimento da indústria e do comércio interno, 

desencadeando alterações políticas, sociais, econômicas e culturais em todo o país, sendo uma 

das consequências mais importantes o progressivo apagamento da Região Nordeste, 

anteriormente reconhecida como polo de concentração da riqueza e do poder político e 

econômico do país. Em vista disso, os surtos de industrialização foram mais fortes na Região 

Sudeste do país, em detrimento de outras regiões, ocasionando a superação completa da 

centralidade, que antes era ocupada pela Região Nordeste, no desenvolvimento econômico 

brasileiro. 
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O Nordeste, segundo análises de Araújo (2012), é constituído por áreas que possuem 

atividades modernas e por outras de resistência a mudanças, sendo esta sua marca principal no 

ambiente socioeconômico, no qual a modernização é restrita e seletiva. Esse contexto ajuda a 

perpetuar um padrão dominantemente tradicional, além das velhas estruturas e do domínio 

político das oligarquias tradicionais da região. 

O economista Celso Furtado elaborou, em 1950, um diagnóstico das razões do 

subdesenvolvimento nordestino. Em 1959 criou as bases para sua superação e as apresentou 

no relatório do Grupo de Trabalho para o Desenvolvimento do Nordeste (GTDN). As 

diretrizes do Plano de Desenvolvimento para o Nordeste, contidas no relatório do GTDN, 

podem ser sintetizadas em quatro grandes linhas ou programas: industrialização; 

transformação da agricultura da faixa úmida; transformação da economia do semiárido; e 

deslocamento da fronteira agrícola para o Maranhão (DINIZ, 2009, p. 239).  

De acordo com Diniz (2009), nesse relatório pode-se compreender a visão de Furtado a 

respeito do subdesenvolvimento. O economista contesta a visão de que o subdesenvolvimento 

seria uma etapa do processo de desenvolvimento econômico, afirmando ser este o resultado 

de uma formação histórico-estrutural particular e que só pode ser superado por 

transformações estruturais (DINIZ, 2009, p. 237).  

Essa questão estrutural do subdesenvolvimento mantém-se por séculos no Brasil, 

estabelecendo os desequilíbrios regionais, ou seja, tem-se uma estrutura agrária dual e arcaica, 

com relações mercantis para fora, ao lado de relações de trabalho pré-capitalistas ou não 

mercantis, especialmente das atividades voltadas para a subsistência (DINIZ, 2009, p. 237). 

Diniz (2009) demonstra alguns dados que corroboram a tendência pessimista 

observada por Furtado de aumento das distâncias entre o Nordeste, detentor de características 

predominantemente de economia primária, e o Centro-Sul, com altos índices de crescimento e 

produção industrial.  

 

Aliás, essa afirmativa estava corroborada nos dados por ele utilizados 
mostrando que a renda per capita do Nordeste havia caído de 48% para 37% 
da média nacional, entre 1948 e 1956, e que o peso da região no total da 
renda nacional havia caído de 15% para 13% no mesmo período (DINIZ, 
2009, p. 239). 
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Cano (1977) indica que a origem dos desequilíbrios regionais e do atraso de algumas 

regiões remonta a 1939, mais especificamente após a realização dos investimentos do 

Programa de Metas (1956/1961), que beneficiavam principalmente São Paulo, pela introdução 

no Estado compartimentos mais modernos da indústria. 

A partir das décadas de 1960 e 1970 tem início no país políticas regionais destinadas 

ao Nordeste e ao Norte. Por sua vez, no período do II Plano Nacional de Desenvolvimento, 

durante a era Geisel, as atividades industriais deixavam de ser priorizadas no núcleo paulista. 

De acordo com Araújo (2012), esse movimento iniciou-se via ocupação da fronteira 

agropecuária, primeiro no sentido Sul e depois na direção do Centro-Oeste, do Norte e parte 

oeste do Nordeste, estendendo-se, a partir dos anos 1970, à industria.  

Araújo (1999, p. 12) informa que em 1970 o Sudeste respondia por 81% da atividade 

industrial do país, e São Paulo, sozinho, gerava 58% da indústria existente. Em resposta às 

políticas de desconcentração e interiorização, em 1990 o Sudeste baixou para 69% seu peso 

na indústria do Brasil, e São Paulo recuou sua importância relativa para 49%, enquanto o 

Nordeste passava de 5,7% para 8,4% seu peso na produção industrial brasileira entre 1970 e 

1990 (ARAÚJO, 1999, p. 13). 

De acordo com os estudos da dinâmica regional de Araújo (1999), o país chegou à 

década de 1970 com uma diversificada base industrial, com forte tendência a interromper a 

concentração de investimentos na Região Sudeste. Dessa maneira, outros estados ganharam 

importância econômica relativa. Observando-se a mudança desse processo, nos anos 1970, no 

Nordeste localizavam-se a Petrobras, o Polo Petroquímico de Camaçari, a Companhia Vale do 

Rio Doce. Nesse período o Nordeste aparece como importante recebedor de recursos, 

passando de 13% do total nacional em 1970 para 17% em 1985 (ARAÚJO, 2012, p. 173). 

Para Schiffer (2015), essa tendência à desconcentração era uma estratégia voltada para 

a manutenção da hegemonia da capital paulista, ou seja, a concentração da riqueza no Sudeste 

ainda é mantida, apesar do aumento na participação econômica brasileira apresentada nos 

dados relativos ao Nordeste. No entanto, no global, Araújo (2012) atesta que nas décadas de 

1960, 1970 e 1980 o Nordeste foi a região que apresentou a mais elevada taxa média de 

crescimento do PIB no país.  

Apesar da elevação dos dados expostos, deve-se observar que no final dos anos 1990 o 

país passou por uma recessão financeira gerada pelas crises econômicas e políticas, 
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acarretando altas taxas de desemprego. Devido à abertura financeira e comercial, a economia 

passou a ser comandada por “ilhas dinâmicas” (ARAÚJO, 1999, p. 15), ampliando a 

heterogeneidade intrarregional.  

A partir daí, no setor econômico ocorre a “interrupção do movimento de 

desconcentração do desenvolvimento na direção das regiões menos desenvolvidas, enquanto 

há um reforço ao dinamismo dos espaços econômicos mais competitivos” (ARAÚJO, 1999, 

p. 16), favorecendo a liderança de São Paulo. 

A inversão do cenário nas regiões menos desenvolvidas e consequente dominação 

econômica paulista, segundo Schiffer (2015), sempre favoreceu o Sudeste, determinando a 

predominância absoluta dos investimentos na implementação de infraestruturas regionais, na 

pavimentação de estradas e no aumento da capacidade energética, avanços que não foram 

distribuídos uniformemente no território nacional.  

Portanto, essas ações políticas privilegiaram a Região Sudeste, favorecendo sua 

posição de domínio econômico interno, além do fortalecimento das desigualdades inter-

regionais. No entanto, os dados apresentados nos anos seguintes, coincidentes com os 

programas dos governos Lula e Dilma (2003-2013), indicam uma retomada dos investimentos 

nas políticas sociais destinadas ao Nordeste, impactando positivamente as desigualdades 

regionais. Entretanto esses investimentos foram interrompidos. Esses movimentos e 

tendências das políticas federais de inflexão para o Nordeste e reação do Sudeste foram 

definidos por Araújo (2013) como movimentos de expansão e retração. 

 

3.2 Movimentos de inflexão para o Nordeste: 2003-2014 

 

A inflexão para o Nordeste é explicada por Pochmann (2013) pela inversão da 

trajetória socioeconômica regional, convergente com os governos Lula e Dilma. 

 

[...] o Brasil tem conseguido, pela primeira vez, combinar maior ampliação 
da renda por habitante com redução no grau de desigualdade na distribuição 
pessoal da renda do trabalho. Recuperou-se também a participação do 
rendimento do trabalho na renda nacional e houve um quadro geral de 
melhora da situação do exercício do trabalho, com a diminuição do 
desemprego e o crescimento do emprego formal (POCHMANN, 2013. p. 
156). 
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Com base na análise dos dados apresentados por Araújo (2012; 2014; 2017) serão 

demonstradas as dinâmicas regionais de expansão no período em destaque, e 

consequentemente a retração dessas políticas de desenvolvimento regional direcionadas ao 

Nordeste. A diminuição dos índices de pobreza em todas as regiões do país pode ser 

observada na Figura 12. 

Figura 12. Brasil: evolução da pobreza extrema por regiões 2001-2009 

Fonte: Araújo (2014, p. 555). 

 

A economia nacional na primeira década do século XXI estava situada em um 

contexto melhor que o da década anterior. Apesar da dívida pública e dos juros altos, a renda 

média das famílias mais pobres aumentou e a região Nordeste se beneficiou. 

É interessante observar o esquema cíclico apresentado por Araújo (2017) na Figura 13, 

demonstrando o modelo de crescimento do século XXI, que combina as políticas sociais com 

as políticas econômicas, o que resulta na elevação da renda das famílias, no aumento da 

demanda popular por setores modernos, no aumento dos investimentos (inclusive em 

inovação) e na elevação da produtividade, 
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Figura 13. Modelo de crescimento do século XXI 

 

 

Fonte: Araújo (2017) 

 

Esse processo foi decorrente dos impactos positivos das políticas sociais realizadas 

durante os anos de 2003 a 2014. O crescimento da renda das famílias proporcionado pelo 

aumento do emprego beneficiou fortemente o Nordeste, como se pode verificar na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Brasil e regiões: evolução do rendimento médio das famílias 

Área 
geográfica 2000 (R$) 2010 (R$) Taxa (%) de crescimento médio anual 2010-2000 
Nordeste 790,46 1369,51 5,6 

Centro-Oeste 1537,74 2526,78 5,1 
Sul 1452,45 2386,26 5,1 

Norte 1006,96 1653,55 5,1 
Brasil 1372,51 2127,33 4,5 

Sudeste 1697,23 2490,95 3,9 

Fonte: Araújo (2014, p. 547) 

 



74 
 

O Estado apresentou-se como peça fundamental na consolidação dos gastos sociais 

prioritários voltados à população mais carente. O gasto social agregado aproximou-se de 23% 

do PIB, quase dez pontos percentuais a mais do verificado em 1985 (13,3%). Ou seja, de cada 

R$ 4,00 gastos no país, R$ 1,00 vincula-se diretamente à economia social (POCHMANN, 

2013, p. 151). 

 

Os segmentos de menor rendimento foram os mais beneficiados pela 
constituição do Estado de Bem-Estar Social, uma vez que, em 2008, a base 
da pirâmide social (os 10% mais pobres) tinha 25% de seu rendimento 
dependente das transferências monetárias; em 1978, era somente de 7%, ou 
seja, houve um aumento de 3,6 vezes no topo da mesma pirâmide social (os 
10% mais ricos), as transferências monetárias respondiam, em 2008, por 
18% do rendimento per capita dos domicílios ante 8% em 1978. Ou seja, 
houve um aumento de 2,2 vezes (POCHMANN, 2013. p. 151). 

 

Araújo (2012) apresentou a evolução dos estoques de empregos formais, 

demonstrando o aumento do padrão de crescimento na participação e na importância 

econômica das Regiões Norte (8,05%), Nordeste (6,45%) e Centro-Oeste (5,74%) em 

comparação aos dados do Sudeste (5,06%) e do Sul (5,10%), como se pode verificar na 

Tabela 2. 

 

Tabela 2. Evolução do estoque de empregos formais: Brasil e grandes regiões – 2002 e 2010. 

Brasil e grandes 
regiões 

Dezembro 
2002 

Dezembro 
2010 

Taxa anual de 
crescimento 

2010/2002 (em 
%) 

Número de 
empregos 
criados no 

período 

Peso dos novos 
empregos no 

estoque inicial 
(em %) 

Norte 
          
1.296.597  

      
2.408.182  8,05 1.111.585 85,7 

Nordeste 
          
4.859.397  

      
8.010.839  6,45 3.151.442 64,9 

Sudeste 
        
15.128.474  

   
22.460.999  5,06 7.332.525 48,5 

Sul 
          
5.075.659  

      
7.557.531  5,10 2.481.872 48,9 

Centro-Oeste 
          
2.323.786  

      
3.630.804  5,74 1.307.018 56,2 

Brasil 
        
28.683.913  

   
44.068.355  5,51 15.384.442 53,6 

Fonte: Araújo (2012, p. 50). 
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Araújo (2014) destaca as seguintes políticas sociais que impactaram o Nordeste: 

• Programa Bolsa Família – 45% dos ocupados recebem até um salário mínimo em 

comparação ao Sudeste, que recebe 17,6%; 

• Programa Minha Casa Minha Vida; 

• descoberta do petróleo e construção de estaleiros e refinarias; 

• aumento do crédito nos bancos públicos – Banco do Nordeste do Brasil e 

BNDES; 

• crescimento das cidades médias no Nordeste; 

• aumento do consumo, com crescimento do comércio e dos serviços; 

• interiorização do ensino superior; 

• Programa Universidade para Todos (ProUni). 

Por fim, conclui-se que as mudanças e as tendências verificadas a partir dos desafios 

enfrentados nos governos com o propósito de reduzir a desigualdade regional no país geraram 

“índices atenuados” segundo Araújo (2014), pois o Nordeste respondia por 12,4% da 

economia do país em 2000, com as mudanças observadas em 2010 respondia por 13,4%, ou 

seja, em dez anos ganhou apenas um ponto percentual. Em contrapartida, elevou-se o nível de 

renda das famílias mais pobres das áreas mais carentes, provando-se que não se atinge o 

desenvolvimento somente com o crescimento econômico, este precisa estar coordenado com 

as políticas sociais. 

A partir desse momento, em meio às políticas sociais implementadas no Brasil, o 

Sudeste, mais especificamente São Paulo, não era o alvo principal da agenda prioritária dos 

recursos e dos investimentos do governo federal.  

De acordo com o Estudo da Dimensão territorial para o planejamento (Brasil, 2008) 

seu principal objetivo seria a construção de um país policêntrico, concentrando a carteira de 

investimentos nos Estados mais pobres do território brasileiro, como pode-se verificar no 

Capítulo 5.1. 

Os estudos e formulações das políticas públicas para implementação de investimentos 

na rede urbana paulista iniciaram-se em 2009/2010 com ações do governo do estado por meio 

do Plano da Macrometrópole paulista. 
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3.3 A disputa de São Paulo e o Plano da Macrometrópole paulista 
 

Por meio da análise dos dados dos municípios do território da macrometrópole 

paulista, Tabela 8 (Anexo A), e das Figuras 14 e 17, referentes aos mapas que demonstram a 

taxa de urbanização dos municípios e o Produto Interno Bruto, bem como a comparação dos 

Indíces de Desenvolvimento Humano (IDH), procura-se demonstrar a realidade dos 

municípios e discutir a adequação dos pequenos municípios ao território da macrometrópole 

paulista, pois a maioria deles não se adéqua ao ambiente metropolitano, demonstrando o 

processo homogeneizador do capital na tentativa de retomada da hegemonia de São Paulo. 

Utilizando-se os conceitos e os indicadores para a definição de regiões metropolitanas 

segundo o documento São Paulo (2011), considera-se uma região metropolitana aquela que 

possui elevada densidade demográfica, liderança do polo, significativa conurbação e funções 

urbanas com alto grau de diversidade, especialização e integração. No Quadro 4 estão 

identificados os critérios propostos para a organização regional do Estado de São Paulo: 

Quadro 4. Critérios principais e complementares para definição das regiões metropolitanas 

Critérios principais 
 Densidade demográfica Região com mais de 700 hab./km2 e mais de 1.300 hab./km2 na sede 

Posição do polo na hierarquia do Regic Sede com posição no Regic igual ou superior ao nível 5 
Continuidade da mancha urbana Existente ou não 
Presença de equipamentos de porte regional Existente ou não 
Tipologia do PIB municipal Sede com tipologia do PIB multissetorial 
Valor total do PIB Sede com valor do PIB superior a 18,5 milhões 
 
 

 Critérios complementares  
Tamanho da população urbana Região com mais de 1,5 milhão de habitantes 
Taxa de crescimento da população urbana Região com taxa de crescimento populacional igual ou acima da média estadual 
Fluxos pendulares recebidos Acima de 100 mil pessoas e mais de 70 mil pessoas na sede 
Fluxos de cargas recebidos Região com proporção de fluxos recebidos superior a 50% 

Fonte: São Paulo ( 2011, p. 147) 

Pode-se ressaltar a ausência de critérios claros para o estabelecimento das regiões 

metropolitanas. 

 

A partir de 1995, os estados passaram a instituir novas RMs ou a inserir 
novos municípios nas regiões existentes. Sem nenhum critério muito claro, e 
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muitas vezes movidos apenas pela esperança de políticos locais de algum 
benefício, cada estado criou/expandiu RMs de forma tão particular que hoje 
temos um conjunto extremamente diversificado de aglomerados, composto 
por grupos de municípios com fortes diferenças entre si, seja em aspectos 
econômicos, seja em aspectos sociais (GARSON, 2009, p. 436). 

 

No caso dos municípios pequenos, Firkowski (2012) discute por que as regiões 

metropolitanas no Brasil são regiões mas não são metropolitanas e destaca a importância do 

planejamento regional, reduzido ao ambiente político nessas discussões.  

 

Aí reside uma das principais diferenças entre a institucionalidade e a 
espacialidade metropolitana. Enquanto a primeira se reveste, por vezes, de 
caráter político, da frágil compreensão do fenômeno metropolitano e da 
ausência de uma política regional consistente que faz da região 
metropolitana a única instância regional prevista na legislação, a segunda se 
caracteriza por sua dimensão de processo socioespacial, ou seja, um 
processo que está para além da vontade dos atores políticos e de seus 
interesses, mas que surge de uma dinâmica construída historicamente e por 
meio da inter-relação de distintos atores sociais, inclusive, mas não 
exclusivamente, os de natureza política (FIRKOWSKI, 2012, p. 35). 
 

Na Figura 14 - Macrometrópole paulista – taxa de urbanização (%) – 2010 pode-se 

observar, de um lado, as altas taxas de urbanização da maioria dos municípios, ou seja, um 

grande número de população urbana acima de 75%; por outro lado, os municípios de Pedra 

Bela, Paraibuna, Ibiúna, Natividade da Serra, Monteiro Lobato, Piedade, Jambeiro, São Bento 

do Sapucaí, Pinhalzinho e Silveiras (ver Tabela 8 do Anexo A) possuem a taxa de 

urbanização abaixo de 50%, ao se comparar a taxa de urbanização brasileira, que corresponde 

a 84,72% (PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS, 2015). 
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Figura 14. Macrometrópole paulista – taxa de urbanização (%) – 2010 

Fonte: elaboração de Uehara (2018) – Seade (2010) 

 

Tomando-se como exemplo o caso da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e 

Litoral Norte, observa-se o contraste entre os diversos municípios da região. São José dos 

Campos é considerado polo tecnológico no qual se encontram avançados centros de pesquisa 

– como o Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e o Centro Técnico Aeroespacial (CTA) 

– e importantes empresas; em contrapartida, a Sub-Região 4 apresenta municípios com 

características predominantemente rurais. 

São José dos Campos (Figura 15) é um polo tecnológico às margens da Via Dutra que 

abriga grandes indústrias dos setores aeroespacial, de telecomunicação e automotivo, 

ocupando a sétima  posição no PIB em relação a São Paulo. Possui imensa área verde no 

centro da cidade, considerada seu cartão-postal (conhecida como Banhado). Do local é 

possível contemplar o pôr do sol e a beleza da Serra da Mantiqueira. Ali, 63% do território é 

formado por áreas de proteção ambiental. A cidade oferece ainda todas as facilidades de um 
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centro regional de turismo de negócios e compras. O distrito São Francisco Xavier é um dos 

destaques (EMPLASA, 2011, p. 113). 

Figura 15. Paisagem de São José dos Campos – anel viário e acesso à Via Dutra e à região central da cidade 

 

Fonte: Emplasa (2011, p. 41) 
 

Por sua vez, a Sub-Região 4 (Figura 16), segundo o documento da Região 

Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte (EMPLASA, 2011), “guarda relíquias 

históricas”. Na Tabela 8 (Anexo A) compara-se o valor do PIB de São José dos Campos (R$ 

25.848.130,44) com o das três cidades próximas. Pode-se notar que o valor do PIB dessas 

cidades está bem abaixo do PIB (2010) de São José dos Campos: Arapeí – R$ 22.642,91; 

Areias – R$ 23.168,75; Bananal – R$ 119.562,12. 
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Figura 16. Matriz de Santo Antônio, Arapeí; Matriz de N. S. Sant’Ana, Areias; casarão histórico, Bananal; vista 

noturna, Cruzeiro 

 

Fonte: Emplasa (2011, p. 85) 

 

Em Arapeí, surgida na época das capitanias hereditárias e cujo apogeu ocorreu durante 

o ciclo cafeeiro, estão preservadas características urbanas e arquitetônicas da época, além de 

inúmeras sedes de fazendas. Com grande potencial turístico, Arapeí é chamada de “oásis 

verde” devido à sua beleza natural. 

Areias foi a primeira a cultivar o café na região, alcançando grande destaque no 

mercado nacional. Procurado por sua beleza paisagística, o município dispõe de vários 

atrativos naturais, como a Represa do Funil e a Serra da Bocaina, onde está localizada 

geograficamente a nascente do Rio Paraitinga, principal nascente do Rio Paraíba do Sul. 
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O município de Bananal, fundado em 1783, é uma estância turística, histórica e 

ambiental que encanta por sua bela paisagem e pelos casarões de antigos barões do café. Fica 

na região denominada Serra da Bocaina, interligada aos municípios de Areias, São José do 

Barreiro, Silveiras, Arapeí e Cunha (EMPLASA, 2011, p. 119). 

Pode-se verificar na Figura 17 - Macrometrópole paulista -– Produto Interno Bruto em 

reais (2010), observando-se o Produto Interno Bruto das regiões, que estas são 

economicamente diversas, estendendo-se essa diversidade à cultura, à história e ao território. 

Além de serem municípios com características predominantemente rurais, a população 

residente encontra-se em situação precária e de vulnerabilidade, como se pode constatar no 

Plano de Ação da Macrometrópole paulista (PAM). 

 

A RMVPLN distingue-se das demais pela presença de bolsões de pobreza 
em áreas rurais, presente em grande parte dos 39 municípios e somando 
55.706 pessoas; 15% de sua população encontra-se em situação de 
vulnerabilidade social muito alta e alta (322 mil) (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 
230). 
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Figura 17. Macrometrópole paulista – Produto Interno Bruto em reais (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: elaborado por Uehara, 2018 – Seade (2010).
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Na região metropolitana de São Paulo encontram-se parcelas significativas da 

população vivendo em condições precárias. Motta et al. ( 2014) como exemplo apresenta a 

análise da rede de coleta seletiva de esgoto, a partir dos dados de 2010 verifica-se que dos 39 

municípios da Região metropolitana de São Paulo, apenas sete contam com mais de 90% dos 

dos domicílios conectados a rede gerals de esgotos. 

 Mesmo assim se pode compararar o PIB de São Paulo (o mais alto de toda a região) 

ao dos municípios dessa região metropolitana, que não condiz com a existência de grandes 

áreas de pobreza e de favelas na região, como se pode observar no documento Nova RMSP, 

de 2012: 

 

A Sub-Região Leste, registrando um PIB de cerca de 52,6 bilhões de reais, 
foi responsável por 9,2% do PIB total metropolitano em 2008. Guarulhos, 
com um PIB de 32 bilhões de reais – 61% da leste –, ocupou a segunda 
posição no ranking metropolitano. Seu PIB foi superado apenas por São 
Paulo, com 357,1 bilhões de reais. Este resultado se deve tanto à atividade 
industrial, ainda significativa, quanto às atividades comerciais e de serviços, 
que assumiram papel preponderante na economia local na última década 
(EMPLASA, 2012, p. 69). 
 

Com relação às demais regiões metropolitanas que compõem a macrometrópole 

paulista, o Ipea (2014) produziu um documento que analisou 14 delas a partir do Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH). 

São apresentadas três tabelas para se comparar e analisar quatro regiões 

metropolitanas13

Na Tabela 3 é possível verificar que a região metropolitana de São Paulo apresenta o 

índice mais alto de IDHM se comparado ao índice do Brasil. Pode-se destacar ainda a RM de 

 pertencentes à região da macrometrópole paulista com relação aos IDHMs. 

O IDH é uma medida composta de indicadores de três dimensões do desenvolvimento 

humano: longevidade, educação e renda (PNUD; IPEA; FJP, 2014). O IDHM brasileiro segue 

as mesmas três dimensões do IDH global e procura adequar a metodologia global ao contexto 

brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. “Embora meçam os mesmos 

fenômenos, os indicadores levados em conta no IDHM são mais adequados para avaliar o 

desenvolvimento dos municípios brasileiros” (PNUD, 2015). 

                                                            
13O Atlas é uma plataforma de consulta ao IDHM de 5.565 municípios brasileiros, 27 unidades da Federação 
(UF), vinte regiões metropolitanas (RM) e suas respectivas Unidades de Desenvolvimento Humano (UDH). 
Ainda não foram realizados os índices para a RM de Sorocaba, por isso ela não consta. 
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São Paulo, que detém o índice mais alto de IDHM Renda (2010) – 0,794. A RM de Campinas 

destaca-se com o mais alto índice de IDHM Longevidade (2010) – 0,858; e a região do Vale 

do Paraíba e Litoral Norte, com o índice mais alto de IDHM Educação (2010) – 0,732.  

Tabela 3. IDHM do ano de 2010 de 4 RMs da região macrometrópole paulista e do Brasil 

Lugar IDHM IDHM Renda  IDHM Longevidade IDHM Educação  
Brasil 0,727 0,739 0,816 0,637 
RM Baixada Santista 0,777 0,775 0,842 0,72 
RM Campinas 0,792 0,798 0,858 0,726 
RM São Paulo 0,794 0,812 0,853 0,723 
RM Vale do Paraíba e Litoral Norte 0,781 0,765 0,851 0,732 

Fonte: organização da autora (PNUD; IPEA; FJP, 2014) 

Nas Tabelas 4 e 5 encontram-se as Unidades de Desenvolvimento Humano (UDHs) da 

RM de São Paulo. As UDHs, de acordo com o PNUD, o IPEA, a FJP (2014), foram 

delineadas buscando-se gerar áreas mais homogêneas do ponto de vista das condições 

socioeconômicas em comparação com os dados do IBGE. Ou seja, elas são construídas com o 

objetivo de melhor captar a diversidade de situações relacionadas ao desenvolvimento 

humano que ocorre no interior dos espaços metropolitanos. 

Tabela 4. UDHs com maior IDHM – RM de São Paulo (2010) 

 

UDH IDHM 

Berrini/Via Funchal: Estação Berrini 0,965 

Jardim Paulistano: Delegacia de Polícia Participativa (14a DP) 0,965 

Vila Cordeiro: Escola Nat Gin Bioswin Ltda. 0,965 

Vila Madalena: Estação Santuário Nossa Senhora de Fátima (Sumaré) 0,965 

Vila Madalena: Estação Vila Madalena 0,965 
Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2014, p. 106) 
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Tabela 5. UDHs com menor IDHM – RM de São Paulo (2010) 

UDH 
 

IDHM 
 

Jardim Capela: E. E. Professora Amélia Kerr Nogueira 0,625 

A. E. Carvalho 0,632 

A. E. Carvalho: Escola Municipal Antônio Duarte Almeida 0,632 

Cidade Líder 0,632 

Gleba do Pêssego: Vila Nova Cabaré 0,632 

Itaquera: Centro de Educação Infantil Irmã Mariana Sala 0,632 

Itaquera: Lopes Supermercados 0,632 

Jardim Eliane 0,632 

Jardim Marabá 0,632 

Jardim Santa Teresinha II 0,632 

José Bonifácio: Escola de Educação Infantil Edukar Sc Ltda. Me 0,632 

José Bonifácio: Escola Municipal de Educação Infantil Ronald de Carvalho 0,632 

Santa Marcelina: Rua Casa da Boa Vista/Residencial Veredas do Carmo 0,632 

Sem denominação (1355030813035) 0,632 

Vila Muna  0,632 

Fonte: PNUD; IPEA; FJP (2014, p. 106) 

 

Nas Tabelas 4 e 5 pode-se observar a grande variação dos índices de IDHM na mesma 

região. Esses dados demonstram a desigualdade metropolitana no interior desta. Destacam-se 

as Unidades de Desenvolvimento Humano da Berrini/Via Funchal, que possui o mais alto 

índice – 0,965 –, e a região do Jardim Capela, que apresenta o índice mais baixo – 0,625. 

Discute-se que a transformação desse espaço regional em um ambiente 

macrometropolitano, com a homogeneização dos espaços, não reconhece a diversidade 

existente em todo seu território, na ausência de perspectiva de incorporação de todos os 

municípios, assim como englobar em seu planejamento toda a problemática existente. 

Subentende-se que esse processo homogeneizador, conforme Brandão (2012), diz 

respeito à imposição do mercado pelo capital, à capacidade em incorporar massas humanas à 

sua dinâmica, à atração de todos os entes à orbita de seu mercado, destacando-se 

principalmente a construção de um espaço uno de acumulação e destruição de quaisquer 

barreiras espaciais e temporais que possam gerar atritos e fricções em seu movimento geral. 
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Assim, compreende-se que a tentativa de articulação dos municípios no planejamento 

regional enfrenta obstáculos na prática, nas políticas dos interesses particulares, que impedem 

os avanços na dimunição das desigualdades encontradas nesse vasto território em todos os 

seus aspectos. A coesão é criada simbolicamente, com a elite local articulando seu discurso 

“em prol dos interesses legítimos da região”. Os donos do poder local instrumentalizam-se 

contra os valores universais e reacendem toda sorte de particularismos (BRANDÃO, 2012, p. 

54), reforçando o poder hegemônico e a riqueza concentrada em São Paulo. 

Antes de analisar os quatro volumes do Plano da Macrometrópole paulista, procura-se 

discutir a governança macrometropolitana em torno dos debates atuais do Estatuto da 

Metrópole e o desafio de implementação dos PDUIs. 
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4 DISCUSSÕES SOBRE A GOVERNANÇA METROPOLITANA NA 
MACROMETRÓPOLE PAULISTA: DESAFIOS METROPOLITANOS ENTRE 
DESCONEXÕES/CONTRADIÇÕES/PARADOXOS 
 

 

Segundo a perspectiva de um plano macrometropolitano que considera a supremacia 

da região metropolitana de São Paulo, garantindo “a continuidade da posição de liderança 

econômica de São Paulo no âmbito nacional”, pretende-se avaliar, com base nas discussões 

que abrangem o tema da governança metropolitana, questões atinentes ao vencimento dos 

obstáculos no território da metrópole. Não será revelada uma resposta ou dada uma solução 

para essa questão, tão complexa e debatida nos meios acadêmicos, mas encaminhada uma 

discussão a fim de contribuir para a reflexão a respeito do planejamento regional nos 

caminhos conformados na atualidade. 

Podem-se destacar inicialmente alguns entraves da política e da gestão metropolitana 

no país que dificultam o desenvolvimento humano buscado nas cidades e nas regiões. 

Desde a primeira lei complementar a estabelecer as regiões metropolitanas, os 

municípios pertencentes às regiões metropolitanas são prioritários no recebimento de recursos 

e investimentos. 

 

Os municípios da região metropolitana que participarem da execução do 
planejamento integrado e dos serviços comuns terão preferência na obtenção 
de recursos federais e estaduais, inclusive sob a forma de financiamentos, 
bem como de garantias para empréstimos (art. 6o da Lei Complementar 
Federal n. 14, de 8 de junho de 1973). 
 

Dessa maneira, o primeiro entrave identificado, conforme Klink (2013) e Costa 

(2013), refere-se ao interesse de institucionalizar essas áreas em regiões metropolitanas com o 

fito de destinar recursos e investimentos, justificando o aumento do número de regiões 

metropolitanas criadas pós-Constituição de 1998: “A injeção de volumosos recursos 

financeiros pela União para infraestrutura urbana e moradia privilegiou grandes cidades e 

áreas metropolitanas” (KLINK, 2013, p. 84). “Nota-se que estados e municípios buscam na 

constituição de RMs uma forma de se qualificarem como elegíveis para receber investimentos 

federais” (COSTA, 2013, p. 325). 
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O segundo entrave e fator limitante à cooperação entre os municípios integrantes das 

RMs, discutido por Costa (2013), seria o protagonismo municipalista, destacando-se São 

Paulo como região privilegiada de recebimento de investimentos. 

 

Nota-se, portanto, que, em algumas das maiores metrópoles do país, 
investimentos engendram o crescimento econômico e conformam processos 
de desenvolvimento regional que não são, necessariamente, produto ou 
resultado de um projeto metropolitano. No limite, iniciativas e estratégias 
regionais mais amplas, como a que se vê em São Paulo, ou mais recortadas, 
como se vê em Recife, procuram aproveitar as oportunidades e conferir ao 
Estado um maior protagonismo, ainda que estas iniciativas não reflitam um 
claro projeto de metrópole (COSTA, 2013, p. 330). 
 

Maricato (2011) discute o terceiro entrave de destaque da política dos municípios na 

gestão das regiões metropolitanas, que seriam as políticas paroquiais, que dificultam ainda 

mais os investimentos para todos os municípios, com as negociações de apoio político que 

orientam os recursos a determinados municípios e não a outros. Há programas que priorizam 

os investimentos em região metropolitana, como é o caso do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC), nas áreas de habitação e saneamento. Há programas estaduais na área de 

transporte metropolitano, mas eles permanecem setoriais e obedecem a investimentos 

esporádicos (MARICATO, 2011, p. 18). 

Considerando esses entraves, busca-se identificar, à luz dos desafios metropolitanos, as 

desconexões/contradições/paradoxos na implementação dos atuais e discutíveis instrumentos 

do Estatuto da Metrópole na consolidação de um plano macrometropolitano, que não lida 

prioritariamente com a questão das assimetrias e das desigualdades sociais existentes na 

metrópole. 

 

4.1 Contradições do modelo macrometropolitano em relação ao Estatuto da Metrópole  

 

Após quase vinte anos de criação do Estatuto da Cidade (Lei n. 10.257, de 10 de julho 

de 2001) e do Ministério das Cidades (fundado no ano de 2003), o Estatuto da Metrópole foi 

aprovado com muitos obstáculos em sua tramitação em 2015,14

                                                            
14O livro Regiões metropolitanas: o papel dos parlamentos metropolitanos na governança interfederativa do 
Estatuto das Metrópoles (Lei n. 13.089/2015), de Glauber de Lucena Cordeiro, e o artigo Estatuto da Metrópole: 
enfim, aprovado! mas o que oferecerá a metropolização brasileira?, de Moura e Hoshino (2015), debatem esses 
obstáculos. 

 representando um grande 
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avanço na melhoria dos municípios que compõem as regiões metropolitanas, mas, ao mesmo 

tempo, a criação de seus novos instrumentos transforma-o em uma incógnita.  

Pretende-se discutir a possibilidade de avanços na implementação do Estatuto da 

Metrópole para o planejamento regional com base na própria Lei n. 3.089, de 12 de janeiro de 

2015, estudo comentado por Santos e produzido pelo Ipea (2018), e a participação do II 

Seminário Estatuto da Metrópole,15

Para início da discussão, podem-se destacar dois pontos principais do Estatuto da 

Metrópole e sua conceituação, explicitados na própria lei – a função pública de interesse 

comum e a governança interfederativa. No art. 2o (BRASIL, 2015): 

 para assim avaliar se esse modelo macrometropolitano 

orientado por um Plano (PAM), que possui esse formato de gestão, atenderá aos princípios do 

Estatuto da Metrópole nas configurações elaboradas nos Planos de Desenvolvimento Urbano 

Integrados (PDUIs), e se, desse modo, avança-se na discussão pública com relação à extensão 

de todos os municípios das regiões metropolitanas abrangidos pelo PAM. 

II – função pública de interesse comum: política pública ou ação nela inserida cuja 

realização por parte de um Município, isoladamente, seja inviável ou cause impacto em 

Municípios limítrofes; 

IV – governança interfederativa: compartilhamento de responsabilidades e ações entre 

entes da Federação em termos de organização, planejamento e execução de funções públicas 

de interesse comum. 

O artigo 12 da Lei Complementar Estadual n. 1.139/2011, que reorganiza a região 

metropolitana da Grande São Paulo especifica as funções públicas de interesse comum ao 

estado e aos municípios da região metropolitana de São Paulo, dentre os seguintes campos 

funcionais:  

I - planejamento e uso do solo;  

II - transporte e sistema viário regional;  

III - habitação;  

IV - saneamento ambiental;  

                                                            
15Ocorreu no dia 28.11.2017, em São Paulo, o II Seminário do Estatuto da Metrópole, organizado pelo Conselho 
de Arquitetura e Urbanismo (CAU). 
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V - meio ambiente;  

VI - desenvolvimento econômico;  

VII - atendimento social;  

VIII - esportes e lazer. 

O Ipea (2014) elaborou um relatório técnico sobre a região metropolitana de São Paulo 

com contribuições referentes às funções públicas de interesse comum, destacando-se os 

seguintes campos como prioritários de atuação: uso do solo, saneamento e transportes 

metropolitanos, realizando a avaliação da estrutura institucional, dos instrumentos de 

planejamento, da estimativa e da destinação de recursos orçamentários referentes aos temas 

selecionados. 

Poder-se-ia questionar quais seriam as definições das funções públicas de interesse 

comum descritas pela lei federal e os campos prioritários para resolução dos problemas 

comuns na metrópole. Na visão de Cordeiro (2016, p. 127), não são apontados nominalmente 

quais as ações regionais que poderiam ser consideradas de interesse comum, pois as ações 

públicas são desenvolvidas por meio de uma construção social influenciada pelo espaço e pelo 

tempo. Assim, o que pode ser uma política pública agora pode não ter sido antigamente. 

 

Dessa forma, só será considerada função pública de interesse comum e, 
portanto, da competência das entidades urbanas de cooperação 
administrativa, aquela que não pode ser provida isoladamente por um 
município, ou quando sua execução ultrapassar os limites de seu território e 
causar efeito em outros adjacentes (CORDEIRO, 2016, p. 131). 
 

O resultado das discussões a respeito das funções públicas de interesse comum foi 

debatido por Moura e Hoshino (2015, p. 3), revelando os obstáculos das ações políticas. 

 

Ademais, entre as RMs institucionalizadas, poucas tiveram como motivação 
o efetivo exercício das FPIC, e um número menor ainda concretizou a 
composição de estruturas de governança democrática. Ou seja, criar RMs 
tornou-se uma ação meramente política nos estados, porém completamente 
ineficaz para assumir os desafios mais típicos das aglomerações – como o 
transporte público, o abastecimento de água, a coleta e o destino de resíduos, 
entre outros – que exigem a atuação coordenada entre municípios e entre 
instâncias de governo, com participação da sociedade. 
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Passando ao segundo princípio destacado, o da governança interfederativa, de acordo 

com a interpretação de Santos (2018), 

 

[...] podemos entender o conjunto de arranjos político-institucionais, de 
processos decisórios, de correlação de forças e de mecanismos de gestão e 
financiamento voltados para solucionar funções públicas que interessam a 
mais de um município numa mesma RM ou AU (SANTOS, 2018, p. 471). 
 

Os princípios da governança interfederativa das regiões metropolitanas e das 

aglomerações urbanas são apresentadas no artigo 6o:  

I - prevalência do interesse comum sobre o local;  

II - compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento 

urbano integrado;  

III - autonomia dos entes da Federação;  

IV - observância das peculiaridades regionais e locais;  

V - gestão democrática da cidade, consoante os arts. 43 a 45 da Lei n. 10.257, de 10 de 

julho de 2001;  

VI - efetividade no uso dos recursos públicos;  

VII - busca do desenvolvimento sustentável. 

Cordeiro (2016, p. 138) discute a governança interfederativa e analisa seus princípios, 

afirmando que a gestão das unidades territoriais urbanas deveria ser realizada de forma 

compartilhada entre todos os entes integrantes, não havendo concentração de poder por uma 

ou outra entidade, com a obrigatoriedade de participação de todos os componentes, em 

especial dos municípios.  

Podem-se destacar princípios contraditórios a serem debatidos, como interesse comum 

versus interesse local; compartilhamento versus autonomia; e peculiaridades locais versus 

peculiaridades regionais. Cordeiro (2016) levanta a necessidade da solução de problemas que 

ultrapassam os limites territoriais locais, de forma isolada, por uma entidade, transpassando-se 
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do interesse local municipal para o comum. Cada município deverá ter a oportunidade de 

opinar e contribuir para o processo de estruturação das decisões de âmbito metropolitano. 

Quanto ao critério de compartilhamento de necessidades,  

 

Significa que cada município integrante daquele organismo, além do próprio 
Estado-membro, terá que ratear equitativamente os recursos financeiros ou 
materiais para que a entidade possa desenvolver suas políticas e finalidades 
da forma mais eficaz possível dentro do agrupamento (CORDEIRO, 2016, p. 
145). 
 

Contudo, esse princípio não deve ser interpretado como uma contradição à manutenção 

da autonomia. Cordeiro (2016) ressalta que qualquer atividade ou função pública que não 

estiver expressamente descrita pela lei complementar como sendo de competência da unidade 

territorial urbana não poderá ser implementada pela região metropolitana. 

Ao abordar esses dois princípios do Estatuto da Metrópole, busca-se discutir o PDUI, 

instrumento obrigatório dessa lei encontrado no art. 2o (BRASIL, 2015) e denominado Plano 

de Desenvolvimento Urbano Integrado. Esse instrumento estabelece, com base em processo 

permanente de planejamento, as diretrizes para o desenvolvimento urbano da região 

metropolitana ou da aglomeração urbana. 

Com base nas discussões a respeito do Estatuto da Metrópole e da retomada das novas 

agendas metropolitanas, indaga-se como executar esse novo instrumento – o PDUI – com 

estruturas antigas, enfrentando dificuldades na governança metropolitana ou mesmo a 

ausência desta, que, além disso, reforçam o caráter de desenvolvimento econômico diante de 

um plano que privilegia determinadas áreas do território. 

Pode-se creditar ao Conselho Consultivo e ao Conselho de Desenvolvimento, criados 

em 2012 para representar o governo, o atraso das propostas referentes à região metropolitana 

do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Atualmente, em 2018, ainda não foi realizada nenhuma 

reunião com a sociedade civil com o propósito de debater a viabilização dos trabalhos para a 

elaboração do PDUI. 

As barreiras dos embates políticos e a ausência de compatibilidade entre os planos 

diretores dos municípios integrantes, bem como os reduzidos recursos para a execução dos 

planos integrados no âmbito metropolitano, acarretam dificuldades na articulação do diálogo 
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entre os municípios e na implementação do Estatuto da Metrópole prevalecendo, como se 

pode verificar nas evidências analisadas, o viés econômico na capacidade de “dar 

universalidade a seus interesses específicos” (BRANDÃO, 2012, p. 85).  

Em decorrência desses obstáculos políticos, desatendidos pelos projetos prioritários, os 

municípios de pequeno porte segundo Cordeiro (2016), acabam assumindo uma grande 

quantidade de atribuições públicas no atendimento a sua população, não dispondo de um 

volume satisfatório de recursos para tal. 

 

4.2 Gestão macrometropolitana diante do desafio da implementação dos PDUIs  
 

A macrometrópole paulista é formada por 173 municípios, com uma população total 

de mais de 30 milhões de habitantes. O Quadro 5 apresenta a lei e o ano de criação das RMs e 

das unidades regionais da macrometrópole paulista. Como pode-se observar, todas as regiões 

da macrometrópole paulista foram criadas a partir de leis estaduais, exceto a região 

metropolitana de São Paulo e a Unidade Regional Bragantina, ainda não institucionalizada. 

Quadro 5. Leis e anos de criação das RMs ou unidades regionais da macrometrópole paulista 

Região Leis e anos de criação da região 

AU Jundiaí Lei Complementar Estadual n. 1.146, de 24 de agosto de 2011  

AU Piracicaba Lei Complementar Estadual n. 1.178, de 26 de junho de 2012 

RM Baixada Santista Lei Complementar Estadual n. 815, de 30 de julho de 1996 

RM Campinas Lei Complementar Estadual n. 870, de 19 de junho de 2000 

RM Sorocaba Lei Complementar Estadual n. 1.241, de 8 de maio de 2014  

RMSP 
Lei Complementar Federal n. 14, de 8 de junho de 1973, foi 

reorganizada pela Lei Complementar Estadual n. 1.139 em 2011 

RMVPLN Lei Complementar Estadual n. 1.166, de 9 de janeiro de 2012 

UR Bragantina Não institucionalizada16

Fonte: organização da autora (SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS METROPOLITANOS; IPEA, 

2016) 

 

Em um breve relato a respeito da reorganização da região metropolitana de São Paulo, 

denominada anteriormente região metropolitana da grande São Paulo, o Ipea (2013) informa 

                                                            
16Disponível em: <https://www.emplasa.sp.gov.br/MMP>. Acesso em: maio 2018. 

https://www.emplasa.sp.gov.br/MMP�
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que os primeiros estudos voltados ao planejamento regional que trataram São Paulo como 

área metropolitana datam de 1957. Tratava-se de estudos demográficos e de infraestrutura 

coordenados pela Sociedade de Análises Gráficas e Mecanográficas Aplicadas aos 

Complexos Sociais (Sagmacs) e pela Comissão de Política Urbana do município de São 

Paulo, tendo recebido como título Estrutura urbana do aglomerado paulista. 

Na década de 1960, o Instituto dos Arquitetos do Brasil promoveu alguns trabalhos 

preparatórios ao processo de institucionalização da “Area metropolitana da Grande São Paulo, 

e em 1969, um consórcio formado por arquitetos e engenheiros foi contratado pelo município 

para desenvolver um Plano Urbanístico Básico (PUB). 

Em 1970 foi publicado o primeiro Plano Metropolitano de Desenvolvimento Integrado 

da Grande São Paulo (PMDI), desenvolvido pelo Grupo Executivo da Grande São Paulo 

(Gegran) com base nos estudos do Sagmacs e no PUB. A principal proposta desse plano foi a 

realização de uma política de transportes para construção de um sistema de radiais e anéis 

perimetrais metropolitanos, de modo que fossem atendidos os reflexos da conurbação e as 

altas densidades urbanas. Esse documento contém “diretrizes e proposições para os temas de 

desenvolvimento urbano, circulação, transportes e saneamento básico da região” (IPEA, 2015, 

p. 31). 

Em 1973 foi promulgada a Lei Complementar n. 14, que institucionalizou as primeiras 

regiões metropolitanas brasileiras, incluindo a região metropolitana de São Paulo; assim, em 

1977 criavam-se dois conselhos, o Codegran e o Consulti, um fundo, o Fumefi, e duas 

empresas, a Emplasa e a Emtu. 

A partir do ano de 1982, a Emplasa adequou os estudos dos Planos Metropolitanos 

para São Paulo, concluindo o PMDI II, baseando-se nas diretrizes do plano anterior. “Na 

revisão do PMDI II, foi dada ênfase ao conhecimento sobre o meio ambiente da região, com 

suas funções diferenciadas, bem como sobre a compreensão dos sistemas de funcionamento 

setorial do estado” (IPEA, 2015, p. 32). 

Após a Constituição de 1988, a reforma descentralizadora passou aos estados a 

atribuição das unidades regionais. Depois desse período foi lançado o segundo Plano 

Metropolitano de São Paulo (1994-2010), coordenado por Jorge Wilheim, com a atualização 

de mapas e da problemática metropolitana. 
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Atualmente, a partir da Lei Complementar Estadual n. 1.139/2011, a região 

metropolitana de São Paulo foi organizada em 39 municípios e dividida em cinco sub-regiões. 

E no ano de 2011 a Emplasa deu início à elaboração do Plano da Macrometrópole paulista. 

Em consonância com o PAM, os principais desafios metropolitanos foram destacados 

no documento do Ipea (2014) como prioritários e destinados à região metropolitana de São 

Paulo: 

 

– na área econômica é necessário garantir a atratividade da RM de São Paulo 
e da MMP e a competitividade dos seus centros urbanos, melhorando a 
infraestrutura em geral e, particularmente, as condições de transporte e 
logística e a mobilidade urbana (IPEA, 2014, p. 206); 

 

Ressaltando os projetos prioritários em determinadas áreas: 

 

– foco em número restrito e direcionado de projetos e ações integradas que 
articulem diferentes agentes do desenvolvimento regional, contribuindo para 
a efetividade das políticas públicas e evitando a pulverização de recursos e a 
intervenção com enfoque exclusivamente setorial (IPEA, 2014, p. 206); 

 

 Nesse contexto, o PDUI da região metropolitana de São Paulo encontra-se em fase de 

elaboração. Os resultados foram publicados por D’Almeida e Marguti (2018) no capítulo “A 

elaboração do plano e da governança da região metropolitana de São Paulo: premissas e 

escopo, metas e método, estratégias e resultados da primeira fase do processo”.  

O documento descreve o processo de implementação do PDUI realizado pela estrutura 

institucional que o compõe, na busca de seguir os preceitos do Estatuto da Metrópole nos 

princípios da governança interfederativa e das funções públicas de interesse comum. O PDUI 

é proposto pelo Estatuto da Metrópole como um plano constituído não apenas por diretrizes e 

objetivos, mas também por instrumentos que requerem a estruturação dos meios 

interfederativos para a implementação do desenvolvimento urbano integrado da metrópole 

(D’ALMEIDA; MARGUTI, 2018, p. 277). 

Segundo D’Almeida e Marguti (2018), o arranjo institucional é organizado pelo 

CDRMSP, pelo Comitê Executivo, pela Comissão Técnica, pela Secretaria Executiva do 

Comitê Executivo e pelos grupos de trabalho das sub-regiões da RM, que possui 18 membros 

respresentantes do governo, com suas respectivas responsabilidades: 
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• CDRMSP: caráter normativo e deliberativo referente a planos, é composto por 

representantes do governo do estado e de cada um dos municípios integrantes 

da RM de São Paulo, sendo 39 representantes dos municípios da RM e 17 

representantes do governo do Estado de São Paulo; 

• Comitê Executivo: responsável por promover a articulação e a coordenação 

entre estado, municípios integrantes da região metropolitana e sociedade civil, 

com o intuito de viabilizar os trabalhos relativos à elaboração do PDUI até o 

momento de sua aprovação;  

• Comissão Técnica: constituída pelo Comitê Executivo, tem por atribuição 

promover o trabalho de elaboração do PDUI e acompanhar seu 

desenvolvimento, atuando como facilitador da observância ao Estatuto da 

Metrópole, além de destinar-se a pautar as reuniões do Comitê Executivo; 

• Secretaria Executiva do Comitê Executivo: responsável pela sistematização do 

levantamento e das propostas dos GTs, pela apresentação dos estudos que 

subsidiarão o debate, pela pactuação das propostas do PDUI e pela relatoria do 

processo de desenvolvimento e do produto do plano metropolitano; é exercida 

pela Emplasa e é vinculada ao governo do Estado de São Paulo; 

• Grupos de trabalho: visam à mobilização dos atores regionais na apuração das 

demandas locais referidas aos planos municipais e regionais e à formulação das 

agendas metropolitanas setoriais.  

Por fim, a Instância Colegiada Deliberativa, composta por 52 representantes da 

sociedade civil eleitos nas audiências regionais. 

De acordo com D’Almeida e Marguti (2018, p. 283), o primeiro ato aprovado foi um 

Guia Metodológico do PDUI, que consiste em um sumário dos conteúdos do projeto de lei do 

PDUI, que contempla os componentes básicos da estrutura de governança interfederativa 

citados anteriormente, de consulta pública, nas oficinas regionais, nas audiências públicas 

regionais e municipais.17

                                                            
17Em nota de rodapé da página 283 (IPEA, 2018) encontra-se a descrição do processo participativo da aprovação 
do Guia Metodológico. 

 As estratégias propostas no Guia visam a responder duas perguntas: 
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como elaborar um processo metropolitano de planejamento? Quais as propostas prioritárias da 

política metropolitana? (D’ALMEIDA; MARGUTI, 2018, p. 284). 

Na visão da Emplasa, no documento do Ipea (2014, p. 205) a governança 

metropolitana pode ser definida por: 

 

A governança metropolitana inclui a análise da formulação, implantação e 
gestão das políticas e projetos prioritários para o desenvolvimento territorial, 
ordenamentos, ferramentas e instrumentos adequados para sua gestão – 
mecanismos e instrumentos de financiamento das políticas e projetos; 
discussão das possibilidades e limites de maior participação do setor 
privado; e o desenvolvimento dos processos de discussão pública e de 
validação política de propostas e projetos (IPEA, 2014, p. 205). 

 

Apesar de D’Almeida e Marguti (2018) apresentarem a descrição do processo 

participativo, esta contradiz os registros concernentes à participação da sociedade descritos 

por Blanco Jr. (2017). Segundo o diretor de projeto do PDUI da região metropolitana do Rio 

de Janeiro, relata sobre a elaboração do PAM: 

 

A proposta de participação realizada no processo de elaboração do PAM 
teve um papel mais informativo do que consultivo, além de uma escala 
reduzida, levando em conta o tamanho da região. Entretanto, esse processo – 
com o GT PAM, as reuniões com prefeitos, o governo federal e os 
seminários regionais – não deve ser desconsiderado, pois tanto a informação 
compartilhada como a coletada foram de extrema importância na elaboração 
do plano e da carteira. Além disso, permitiu a integração entre órgãos do 
governo que nunca tinham trabalhado juntos, a interação entre os 
participantes dos diferentes setores da sociedade e a coordenação do 
processo (BLANCO JR., 2017, p. 9). 
 

Pode-se constatar, a partir de um balanço realizado por Costa (2010), que, depois de 

mais de quarenta anos de surgimento das regiões metropolitanas, na governança 

metropolitana os agentes e os atores reagem a decisões tomadas de forma isolada, tendendo a 

atuar com pouca coordenação e baixa efetividade na regionalização metropolitana. 
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4.3 Os descompassos da gestão macrometropolitana 
 

As regiões que compõem a macrometrópole paulista e que iniciaram as discussões 

sobre a implantação dos PDUIs, que se encontram em fase de elaboração, são: região 

metropolitana de São Paulo (início em 2016); região metropolitana da Baixada Santista (início 

em 2016); região metropolitana de Campinas (início em 2018); região metropolitana de 

Sorocaba (início 2016); aglomerações urbanas de Jundiaí e Piracicaba (início em 2017)18

Atualmente a gestão macrometropolitana está organizada na forma de 

institucionalização de novas ou recentemente criadas regiões metropolitanas somadas à 

reorganização das regiões metropolitanas existentes, cada uma com suas próprias estruturas, 

organogramas e formas de decisão. Diante desse cenário, questiona-se como se discutiria um 

modelo de gestão compartilhada para essas regiões com base em um plano 

macrometropolitano. 

 e a 

Unidade Regional Bragantina (ainda não institucionalizada), ou seja, não iniciou seu PDUI a 

região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. O Estatuto da Metrópole foi 

aprovado em 2015, tendo seu prazo prorrogado para 2021, e até hoje o PDUI não foi discutido 

na região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. 

Um descompasso essencial deve ser destacado a partir do Estatuto da Metrópole, art. 

7o, a respeito da diretriz sobre a participação: 

 

Participação de representantes da sociedade civil nos processos de 
planejamento e de tomada de decisão, no acompanhamento da prestação de 
serviços e na realização de obras afetas às funções públicas de interesse 
comum (ESTATUTO DA METRÓPOLE, art. 7). 

 

A participação social deveria ser a base do processo permanente do planejamento 

urbano e regional. Mas essa participação deveria ser mais ampla, com facilidade de acesso e 

transparência de informações,19

                                                            
18Disponível em: <

 envolvendo diálogos entre os atores e os agentes a respeito 

dos planos construídos para as regiões e sobre a construção e a manutenção das políticas 

https://www.pdui.sp.gov.br/>. Acesso em: 16 maio 2018.  
19O processo de participação popular foi abordado na dissertação de mestrado Do modelo de cidade jardim à 
metropolização: evidências do urbanismo à brasileira na região norte do Estado do Paraná. 

https://www.pdui.sp.gov.br/�
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públicas, em oposição ao planejamento estruturado de “cima para baixo”.20

Na condição de obrigatoriedade da participação social de todos os representantes da 

sociedade civil, e com a devida fiscalização das atividades, esse quadro de descompasso na 

metrópole poderia ser invertido, pois a realidade vista e vivida pela maioria da população não 

corresponde à gestão igualitária desses espaços. 

 Em consequência 

dos baixos índices de participação, os governos não atendem às demandas básicas das regiões 

metropolitanas. 

 

A população das oito regiões metropolitanas salta nos últimos dez anos de 
37 milhões para 42 milhões de habitantes, e suas periferias conhecem uma 
taxa de crescimento de 30%, enquanto as áreas mais centrais das metrópoles 
não crescem mais do que 5%. Temos um período cada vez mais polarizado. 
Depois de 1996, a renda per capita nas cidades médias brasileiras aumentou 
3%, e nas periferias das grandes cidades diminuiu 3%. Há dez anos, a 
violência nas periferias era outra. Eram cometidos cerca de trinta homicídios 
por 100 mil habitantes. As metrópoles brasileiras concentram hoje, portanto, 
a questão social nacional e expressam o aprofundamento do divórcio entre a 
sociedade, a economia e o Estado (RIBEIRO, 2015, p. 22). 

 

Nesse contexto histórico brasileiro de atraso e de modernização conservadora, a quase 

ausência de participação social e a falta de politização da maioria da população 

instrumentalizam a hegemonia, cumprindo uma “função regulatória das contradições” 

(BRANDÃO, 2012, p. 85). 

 

Com poucos espaços legítimos de participação democrática, as classes 
subordinadas encontram dificuldades de aglutinação, de organização, de 
tomada de posição, de concertação de seus interesses e de encontrar canais 
que deem vazão a suas reivindicações e engendrem uma vontade coletiva 
sólida (BRANDÃO, 2012, p. 86). 
 

Em uma defesa de dissertação de mestrado21

                                                            
20Colóquio Inpe-Univap: Diálogos sobre a RM Vale: Oportunidades para (Re) Pensar o Planejamento a partir de 
sua Dimensão Metropolitana”, 14 dez. 2015. 

 ocorrida no dia 8 de maio de 2018, um 

membro da Banca, a Professora Doutora Vanessa Elias Mendes, fez menção à política pública 

do placebo, de Conrado Mendes, na qual se pode realizar uma analogia ao crédito popular de 

21A região metropolitana de São Paulo e o Estatuto da Metrópole: o processo de (re)construção da governança 
metropolitana, dissertação de mestrado de Reinaldo de Freitas. 
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possível cura medicinal à aparência de funcionamento pleno da gestão metropolitana. Seria 

possível resolver essa “fratura na unidade nacional” com o objetivo de diminuição das 

desigualdades sociais, como descrevia Francisco de Oliveira? 

No Estatuto da Metrópole, em seu art. 6o, a gestão compartilhada segue o princípio do 

“compartilhamento de responsabilidades para a promoção do desenvolvimento integrado”, 

com o objetivo de desenvolver a região como um todo. Porém, o PAM consagra uma 

hegemonia de agentes de desenvolvimento com base em uma Carteira de projetos (volume 4 

do PAM), diante de um plano com viés econômico, “concentrando núcleos de produção de 

riqueza” como relata o próprio documento. Outros espaços ou regiões que não fazem parte 

desse plano são reféns do processo de homogeneização do capital, explicitado por Brandão 

(2012), o qual “arrebata os espaços mais remotos a um único domínio”. Essa homogeneização 

não reconhece a diversidade intrarregional e não incorpora todos os municípios, ou seja, trata-

se de um plano excludente e seletivo. 
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5  EVIDÊNCIAS DA TENTATIVA DE REALIZAÇÃO DA HEGEMONIA  

 

Em princípio, de acordo com as duas Tabelas 6 e 7 é possível comparar os dois planos 

pesquisados – O Estudo da dimensão territorial para o planejamento e o Plano da 

macrometrópole paulista, a partir dos valores; fundamentos/diretrizes; meios/desafios; e os 

objetivos propostos.  

Pretende-se analisar o Plano de Ação da Macrometrópole Paulista (2013-2040), 

composto por quatro volumes produzidos pela Emplasa: volume 1 – Política de 

desenvolvimento da macrometrópole; volume 2 – Uma visão da macrometrópole; volume 3 – 

Cenários e desafios da macrometrópole; volume 4 – Carteira de projetos do PAM; em 

complementação aos volumes serão vistos também “Padrões socioespaciais da 

macrometrópole paulista – DNA do território” e os recentes Planos de Desenvolvimento 

Urbano Integrados, com o objetivo de demonstrar o viés econômico predominante no Plano, 

no qual são priorizados os setores estratégicos a partir dos eixos. 

A análise dos documentos foi orientada pela metodologia da análise documental, que 

considera a posição de quem fala e a estrutura do discurso enunciado, com atenção para o que 

está reiterado, implícito e também não propriamente dito nesse enunciado.   

 

Consiste em relacionar a frequência da citação de alguns temas, palavras ou 
ideias em um texto para medir o peso relativo atribuído a um determinado 
assunto pelo seu autor. Pressupõe, assim, que um texto contém sentidos e 
significados, patentes ou ocultos, que podem ser apreendidos por um leitor 
que interpreta a mensagem contida nele por meio de técnicas sistemáticas 
apropriadas (SÁ-SILVA et al., 2009, p. 11). 

 

Os atores que participaram de sua elaboração serão identificados, e as redes de 

relacionamentos, na medida das limitações impostas pelo uso da técnica de análise 

documental, serão estabelecidas partindo-se da premissa de que a pluralidade de atores 

enriquece o diálogo e dá voz à heterogeneidade que marca as regiões, estipulando-se bases 

mais concretas de planejamento e gestão. 
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Tabela 6. Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento 

 

Fonte: organização da autora (Brasil, 2008) 

Plano Valores/ Princípios Fundamentos/ Diretrizes Meios/ desafios Objetivos 

Estudo da Dimensão 

Territorial para o 

Planejamento 

- democracia 

-liberdade 

-equidade 

- identidade nacional 

- sustentabilidade 

- respeito a diversidade 

sócio cultural 

- soberania 

- o modelo de consumo de massas, para 

promover a expansão dos investimentos e 

criar círculo vicioso baseado na inovação 

- a composição dos princípios de equidade e 

eficiência para reduzir desigualdades e 

promover crescimento ao mesmo tempo 

- o papel do Estado como principal promotor 

de desenvolvimento 

- o significado do território como guia capaz 

de fazer convergir as escolhas estratégicas 

- sistema de logística 

- rede de cidades 

- sistema de C, T & I 

- padrão de oferta de bens e 

serviços 

1. Superar as desigualdades sociais e 

regionais 

2. Fortalecer a unidade (coesão) social e 

territorial 

3. promover o potencial de 

desenvolvimento das regiões 

4. valorizar a inovação e a diversidade 

cultural e ética da população brasileira 

5. promover o uso sustentável dos recursos 

naturais encontrados no território brasileiro 

6. apoiar a integração sul-americana 

7. apoiar a inserção competitiva e 

autônoma do país no mundo globalizado 



103 
 

 

Tabela 7. Plano de Ação da Macrometrópole paulista 

 

Fonte: organização da autora (Emplasa), 

Plano Valores/ Princípios Fundamentos/ Diretrizes Meios/ desafios Objetivos 

Plano de Ação 

da 

Macrometrópole 

paulista 

-focalização 

espacial precisa 

- integração 

setorial, 

institucional e 

social das ações 

- criação de novas 

formas de atuação e 

aperfeiçoamento 

dos instrumentos de 

políticas públicas. 

Eixo 1: Conectividade 

Territorial e 

Competitividade 

Econômica.  

Eixo 2: Coesão 

Territorial e Urbanização 

Inclusiva.  

Eixo 3: Governança 

Metropolitana. 

Garantia da 

competitividade 

econômica e 

desenvolvimento 

sustentável, a partir da 

combinação de 

desenvolvimento 

territorial e urbanização 

inclusiva. Assim, será 

possível reduzir as 

iniquidades espaciais e 

de condições de vida, 

por meio de melhor 

distribuição das 

oportunidades 

econômicas no 

território. 

- aumentar a eficiência da ação governamental;  

- contar com um instrumento de planejamento e gestão do território que seja 

referência para a definição de políticas públicas, projetos e ações de médio e longo 

prazos, capazes de promover a integração de objetivos e metas do desenvolvimento 

socioeconômico e urbano;  

-implantar processo permanente de planejamento, aberto à participação de 

stakeholders do desenvolvimento regional (setores público e privado e sociedade 

civil), conferindo legitimidade (accountability) às proposições do PAM e a sua 

carteira de projetos;  

- apoiar tecnicamente o governo do Estado de São Paulo; 

- identificar fatores críticos e projetos e/ou atividades portadoras do futuro, mapeando 

potencialidades e sinergias que possam conduzir à implementação do cenário 

desejado para o desenvolvimento regional; 

- orientar as ações do setor público para o equacionamento de questões de interesse 

comum, priorizando projetos de caráter transversal. 
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5.1 O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento 
 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (2008 a) trata-se de um desafio 

orientado pelas políticas do planejamento governamental do Plano Plurianual de 2004-2007 

que possui uma visão estratégica sobre o território nacional, no combate às desigualdades, 

regionais e sociais, no foco das políticas públicas; implicando na promoção de um país 

policêntrico, no desenvolvimento das regiões menos dinâmicas do país. 

 

A proposta apresentada pelo estudo considera a necessidade de o 
planejamento trabalhar em múltiplas escalas, o que implica reconhecer que 
há dimensões de intervenção mais adequadas ao tratamento de determinadas 
questões. Além disso, a presente regionalização deve se constituir em 
referência para as políticas públicas, servindo como base para uma atuação 
convergente dos entes federados e para a articulação das ações do governo 
com as iniciativas mais amplas da sociedade. (BRASIL, 2008 v. 1, p. 29). 

 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (BRASIL, 2008, v. 7) avaliou 

os resultados de sucessivos planos de desenvolvimento regional que foram aplicados no país; 

e partiu dos seguintes antecedentes para formar suas premissas: a persistência das 

desigualdades regionais; a situação de pobreza que continuava alarmante; os problemas 

urbanos que tinham se agravado; a correlação direta entre expansão econômica e pobreza; o 

insucesso das políticas públicas de desenvolvimento social e o esgotamento do modelo do 

estado intervencionista. 

Compreende-se na aposta estratégica de desconcentração e desenvolvimento mais 

equilibrado do país à escolha de novos pólos, vértices de uma rede policêntrica de cidades, 

estrutural para a nova organização territorial pretendida (BRASIL, 2008a, p. 14). 

Assim, foram escolhidos os seguintes agrupamentos para a construção de uma rede de 

cidades mais policêntrica observados no Módulo 3 (Brasil, 2008 v. 2, p. 114):  

- Bioma da Floresta Amazônica: Boa Vista, Macapá, Rio Branco e Santarém (nível 

sub-regional), Itaituba (nível local), Cruzeiro do Sul e Tabatinga (nível geopolítico);  

- Litoral Norte-Nordeste: Belém e São Luís (nível macrorregional).  
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- Centro-Norte: Palmas (nível macrorregional), Marabá, Imperatriz, Araguaína e 

Barreiras (nível sub-regional), Eliseu Martins e Souza (nível local).  

- Semi-Árido: Petrolina-Juazeiro, Crajubá (Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha), 

Montes Claros, Teófilo Otoni e Vitória da Conquista (nível sub-regional).  

- Centro-Oeste: Cuiabá, Porto Velho, Campo Grande e Uberlândia (nível 

macrorregional), Sinop (nível sub-regional).  

- Sul-Sudeste: Cascavel, Chapecó e Santa Maria (nível sub-regional). 

Para o estudo (Brasil, 2008) a proposta de regionalização busca superar a visão setorial 

à dimensão territorial, analisando-o e, incorporando essa dimensão como orientadora de ação 

e plataforma de integração das políticas públicas, buscando garantir a igualdade de 

oportunidades, direitos e desenvolvimento sustentado por meio de tecnologias, ferramentas e 

práticas modernas. 

O desafio de integração do território nacional compreende em quatro dimensões 

complementares e articuladas: integração físico-territorial, integração econômica; integração 

social e integração política (Brasil, 2008, v. 3, p. 43), com destaque dos trechos a seguir: 

A integração físico-territorial baseia-se na construção da infraestrutura física, 

especialmente transportes, energia e telecomunicações, e na rede de cidades. 

A integração social deve ser entendida como o processo de incorporação da grande 

parcela da população brasileira ao mercado e a padrões dignos de vida. 

A integração econômica strictu sensu deve ser entendida como a complementaridade 

inter-setorial e inter-regional das atividades produtivas. Essa integração permite e induz a 

criação de cadeias produtivas, reforçando as especializações regionais e potencializando o 

aproveitamento das vantagens comparativas de cada região e, ao mesmo tempo, aumentando a 

integração técnica e a solidariedade econômica entre setores, empresas e regiões. 

Por fim, a integração política é a base para o reforço da solidariedade nacional e para 

um projeto de Nação. Essa dimensão passa por uma reformulação do quadro normativo do 

sistema federativo, por uma maior descentralização política e financeira do governo e pelo 

esforço de envolvimento e incorporação da sociedade civil na construção coletiva da nação. 
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De acordo com Brasil (2008, v.1) segue um apanhado dos 7 volumes publicados do 

Estudo da Dimensão territorial para o planejamento: 

O volume 1 (Marco inicial) explicita as bases conceituais e metodológicas do estudo, 

apresentando um detalhamento dos outros sete volumes. Além disso, esse volume explica o 

processo de identificação e seleção dos polos com o principal objetivo de construir uma rede 

policêntrica de cidades do Brasil, a partir da organização do território brasileiro em territórios 

homogêneos e vetores estratégicos de desenvolvimento. 

De acordo com Brasil (2008) a primeira divisão considerou uma fração entre duas 

porções do território: a porção sul desenvolvida, que apresenta os melhores índices sociais e 

econômicos do país, que se expande para a Região Centro-Oeste; e uma porção mais ao norte, 

com indicadores abaixo da média nacional em termos de desenvolvimento econômico e social 

(Figura 18). 

A Figura 19 mostra a segunda divisão em 3 grandes áreas: o litoral rumo ao interior 

englobando o estado de São Paulo e a região sul do país, o bioma da floresta amazônica e a 

zona central configurada pelo avanço da agroindústria. 

O cruzamento dessas duas divisões resultou nas seis grandes áreas. Segue as Figuras 

18, 19, e 20 que mostram as divisões regionais de acordo com os critérios estabelecidos no 

estudo.  
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Figura 18. Divisão do território: fração norte e sul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, (2008, v.1, p. 22). 

 

Figura 19. Divisões do território: biomas e densidade populacional 

 

 

Fonte: Brasil, (2008, v.1, p. 23) 

 



108 
 

 

Figura 20. Territórios homogêneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, (2008, v.1, p. 25) 

 

Essa divisão a partir dos territórios homogêneos, em Brasil (2008, v.1, p. 29) foram 

identificados a visão estratégica do estudo, na qual se buscou construir uma regionalização em 

duas escalas (macrorregional e sub-regional) para o território, baseado no critério de 

polarização, proposto por Walter Izard. Assim, foi proposto o recorte do território brasileiro 

em 11 macrorregiões e 118 sub-regiões (Anexo B), compatíveis entre si, além da eleição de 

29 polos como foco para as ações de governo.   

Como pode-se observar na Figura 21, foram tabuladas a distribuição estadual da 

carteira de investimentos, desconcentrando os investimentos das regiões que possuem maiores 

PIB do país, 

 

Ao se comparar o peso de cada Unidade da Federação (UF) na carteira e seu 
peso no PIB do país, verifica-se que os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, 
Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Minas Gerais e Bahia têm maior 
peso no PIB que nos investimentos previstos na distribuição da carteira. 
Todavia, são também as maiores economias estaduais do Brasil, o que 
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fortalece o argumento de que a carteira de investimentos tem um viés 
desconcentrador. (BRASIL, 2008, v.1, p. 72) 

 

Figura 21. Distribuição Estadual dos Investimentos da Carteira 

Fonte: Brasil, (2008, v. 1, p. 65) 

 

A carteira de investimentos foi distribuída em 12 agrupamentos:  

1. Petróleo e Gás: extração e distribuição  

2. Refino: refino de produtos do petróleo e petroquímica  

3. Recursos Hídricos: integração de bacias e oferta de água  
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4. Transporte Urbano: investimentos metroviários  

5. Saneamento: tratamento de água e saneamento  

6. Habitação: popular e financiamentos  

7. Eletricidade: geração, transmissão e distribuição  

8. Luz para todos: energia elétrica  

9. Biocombustíveis: álcool e outros  

10. Rodovias: intervenções localizadas no território  

11. Logística: ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos  

12. Telecomunicações 

A partir desses agrupamentos, e com o gráfico apresentados na Figura 22, por Brasil 

(2008 v.1, p. 64) o valor médio anual do investimento situou-se no em torno dos R$ 269 

bilhões, o que representa 15,24% da soma dos PIBs estaduais estimados para 2004. Os 

segmentos de maior importância no total dos investimentos são os de energia e saúde, ambos 

com valores de cerca de R$ 1 trilhão no período 2008-2027. 

Figura 22. Síntese da Carteira Final de Investimentos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil, (2008, v. 1, p. 64). 
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Segundo Brasil (2008, v. 1) os resultados de longo prazo mostram a elevação de 

produtividade maior nos estados mais beneficiados, gerando efeitos favoráveis para essas 

economias. Fica evidente que as economias estaduais do Sul e Sudeste são menos favorecidas, 

e as economias estaduais do Norte e Nordeste são as mais favorecidas, ficando as do Centro-

Oeste numa posição de ganhos intermediários, como pode-se observar na Figura 23 que 

mostra os impactos da carteira preliminar por região: 

 

Figura 23. Impactos da carteira preliminar no período de operação dos empreendimentos (variação % do 

PIB)  

Fonte: Brasil, (2008, v. 1, p. 72). 

 

O volume 2 (Visão estratégica) apresentou uma visão estratégica para o território 

nacional no horizonte de 2027, considerando Planos Plurianuais (2008/2011 e 2012/2015), 
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com a identificação de seis grandes regiões homogêneas, para as quais foram identificados os 

vetores de desenvolvimento. 

De acordo com Brasil (2008, v.2) a metodologia utilizada na construção da Visão 

Estratégica Nacional tem fundamento no conceito de foresight e na abordagem metodológica 

desenvolvida pelo Centro de Gestão de Estudos Estratégicos (CGEE). A metodologia inclui 

meios qualitativos e quantitativos para monitorar pistas e indicadores das tendências de 

desenvolvimento, sendo melhor e mais útil quando diretamente ligado à análise de políticas e 

suas implicações, levando em conta a definição dos seus principais elementos, tais como: 

horizonte temporal, atores envolvidos, prazos, organização e gestão do processo; ferramentas 

e técnicas a serem empregadas, consultas a especialistas, parcerias para a execução e relação 

com as iniciativas já existentes. 

São considerados quatro fundamentos principais compostos no estudo: 

• o modelo de consumo de massas; 

• a composição entre os princípios de equidade e eficiência; 

• o papel do Estado; 

• o significado do território. 

Nesse volume são construídos 22 cartogramas que possuem uma organização 

estrutural definida em dois pressupostos para orientação para 2027: reforçando a construção 

de um país policêntrico e os vetores de desenvolvimento territorial definidos para cada um 

dos seis territórios de estratégia. 

 

A construção de um Brasil policêntrico abrange uma proposta de uma nova 
configuração do território, que remete às escolhas dos núcleos urbanos 
capazes de atrair as forças sociais na direção de uma maior interiorização e 
equalização do desenvolvimento nacional. Esses núcleos herdam maiores 
responsabilidades na condução das estratégias. 
Os vetores de desenvolvimento orientam as ações compatíveis com 
características específicas regionais que devem ser levadas em consideração 
na formulação dos projetos ou blocos de investimento das carteiras. Os 
vetores mantêm conexão estreita com as regiões de referência que organizam 
o comando das frações específicas do território e interagem, no início do 
horizonte de planejamento, com os planos de desenvolvimento regionais 
(Plano Amazônia Sustentável, Planos Estratégicos de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste e do Nordeste e Plano Estratégico de Desenvolvimento 
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Sustentável do Semi-Árido) e os planos de governos estaduais estabelecidos 
para os próximos anos. (BRASIL, 2008, v.2, p.112). 

 

Destaca-se o cartograma 8, como pode-se verificar na Figura 24, os territórios de 

estratégia que articulam-se às sub-regiões. Cada uma das sub-regiões delimitadas integra-se a 

cada um dos seis territórios estratégicos de maneira unívoca. Assim, cada território de 

estratégia pode ser lido como um conjunto de sub-regiões, cada qual podendo organizar 

agendas concretas de ação compatíveis com os objetivos maiores do Estudo. 

 

Figura 24. Relação entre os territórios da estratégia e as sub-regiões 

 

Fonte: Brasil, (2008, v.2, p. 59). 

A partir dessas regiões foram definidas as principais escolhas estratégicas, como pode-

se observar na Figura 25: 
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Figura 25. Principais escolhas estratégicas (Módulo 4 – Estudos Setoriais e Temáticos por Região de Referência) 

Fonte: Brasil, (2008, v. 2, p. 99). 

 

O volume 3 (Regiões de referência) procura demonstrar a construção de uma 

regionalização em duas escalas (macrorregional e sub-regional) que permite subsidiar a 

escolha e localização de projetos de investimentos, bem como a articulação de políticas 

públicas, integração e compatibilização dos resultados dos outros módulos ou volumes. 

Conforme Brasil (2008, v. 3, p. 85) o resultado da leitura proposta no Módulo 2 levou 

ao cartograma da visão estratégica do território, por meio do qual o Brasil foi dividido em seis 

grandes áreas: a) Bioma Florestal Amazônico (área 1) b) Sertão Semi-Árido Nordestino (área 

2B2) c) Litoral norte-nordeste (área 3B) d) Sudeste-sul (área 3A) e) Centro-Oeste (área 2A) f) 

Centro-Norte (área 2B1).  

Por fim, a sub-regionalização identificou 118 sub-regiões, permitindo um ajuste mais 

fino entre os indicadores econômicos e sociais de polarização e a compatibilização com as 

características ambientais e de identidade cultural.  

Assim, as sub-regiões com os respectivos subpolos podem ser verificados na Figura 26 

e apresentados no Anexo B: 
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Figura 26. Sub-regiões 

Fonte: Brasil, (2008, v. 3, p. 91). 

Para a caracterização desses territórios mostrados na Figura 26 foram divididos em 

quatro temáticas:  

i) caracterização sócio–demográfica;  

ii) estrutura econômica;  

iii) território;  

iv) rede urbana e centralidade para a construção de um brasil policêntrico: 

 

Dentro da perspectiva da busca de um Projeto de Nação guiado pelos 
objetivos de coesão econômica, social, territorial e política, o país deveria 
ser pensado no sentido de uma maior integração interna, com redução das 
desigualdades regionais e sociais e uma maior inserção internacional. Uma 
melhor integração e um melhor ordenamento do território são funções da 
distribuição da rede de macropolos com seus equipamentos e atributos, do 
potencial produtivo regional, da infra-estrutura, especialmente do sistema de 
transportes que determina as condições de acessibilidade intra e inter-
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regional e, portanto, da capacidade, abrangência e força desses macropolos 
em termos de polarização, comando e organização do território.  Nesse 
sentido, o sistema de planejamento deveria ser guiado pela busca ideal de um 
país policêntrico (2008, v. 3, p. 115). 
 
 

O volume 4 (Estudos prospectivos - escolhas estratégicas) apresentou análises 

prospectivas sobre os setores de transportes, energia, comunicações, infra-estrutura hídrica, 

saneamento, habitação; e temas como o meio-ambiente, a demografia e a inovação. Como 

resultado desse processo foram selecionadas 11 iniciativas ou grandes linhas de ação que 

moldam a jornada de desenvolvimento territorial do Brasil nos próximos 20 anos. 

Nesse volume - O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento - se propôs a 

estudar a trajetória futura de 42 setores e temas, escolhidos entre aqueles que as equipes de 

CGEE e MP julgaram ter maior repercussão na organização territorial brasileira. O ponto de 

partida desse trabalho foi a elaboração de notas técnicas por importantes especialistas 

brasileiros em cada área. 

É importante destacar no Volume 4 as políticas urbanas e sociais pois essa visa arbitrar 

e hierarquizar prioridades nos setores da habitação, saneamento ambiental e transporte 

público, com vistas a redução das desigualdades sociais e regionais (BRASIL, 2008, v. 4, 

p.237). 

Quanto à habitação os objetivos principais são: Equacionar o déficit habitacional e 

enfrentar a regularização fundiária urbana. 

Em relação ao saneamento ambiental as metas principais seriam a ampliação da rede 

de abastecimento de água nas Regiões Norte e Nordeste; universalização da rede de esgoto e 

água até 2027 e ampliação do tratamento do esgoto coletado. 

E o transporte coletivo a aspiração seria de ampliar a oferta de transporte coletivo 

frente ao transporte individual, sobretudo nas regiões metropolitanas; priorizar os sistemas de 

alta capacidade (trem metropolitano e metrô de superfície) e implantar projetos de corredores 

exclusivos para ônibus. 

O volume 5 (Carteira de investimentos) constituiu uma das partes centrais do trabalho 

(BRASIL, 2008, v.5, p.42) no qual são explicitados a metodologia, resultados e construção da 
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carteira de investimentos a partir de um conjunto de iniciativas estratégicas, a partir dos 

volumes anteriores. 

Os procedimentos gerais para o levantamento e estimativa dos investimentos e prazos 

foram desenvolvidos conforme o trecho destacado a seguir, 

 
Em praticamente todos eles foram desenvolvidos, junto aos ministérios e 
instituições governamentais, trabalhos de levantamento de planos, 
programas, projetos ou iniciativas que estavam sendo implementadas ou 
concebidas para o curto, médio e longo prazo. Em alguns desses casos, como 
se verá adiante, contou-se com a montagem, já concluída ou em processo de 
conclusão, de planos de longo prazo que constituíram a base para a 
realização das estimativas ora apresentadas. Destaque-se o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) que definiu, para grande número de 
segmentos, objetivos e metas, além de recursos que deveriam ser 
mobilizados para a concretização dos objetivos e metas previstas. Merecem 
destaque também programas e projetos específicos, utilizados como base 
para as estimativas para o curto, médio e longo prazo, levando-se em conta 
as tendências identificadas para cada caso.  (BRASIL, 2008, v.5, p.23) 
 

 

Os procedimentos adotados para a concepção da Carteira Final contaram, em primeiro 

lugar, com as estimativas da Carteira Preliminar apresentados na Figura 27: 

Figura 27. Procedimentos para montagem da carteira de investimento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte:  Brasil, (2008, v. 5, p. 27). 
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O volume 6 (Impactos econômicos da carteira de investimentos) analisou os impactos 

socioeconômicos da carteira de investimentos nas regiões de referência identificadas no 

volume 3 com simulações para os curtos e médios prazos. 

Nesse volume foram descritos a Metodologia para a Construção de Cenários 

Macroeconômicos segundo o modelo de consistência macroeconômica, porque esse é capaz 

de demonstrar a magnitude e a direção dos ajustes na trajetória de variáveis econômicas, 

necessários para viabilizar determinado objetivo (BRASIL, 2008, v. 6 p.30) 

O trabalho parte de um modelo desenvolvido pelo Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), por Giambiagi e Pastoriza (1997 Apud 

BRASIL, 2008, v. 6). 

Segundo Brasil (2008) o trabalho foi estruturado em quatro blocos:  

• fiscal: o setor público está dividido em governo Central, Estados e municípios 

e empresas estatais; 

• contas nacionais e mercado de trabalho: esse bloco é construído a partir dos 

gastos do governo (consumo e investimento do governo Central e de Estados e 

municípios, obtidos no bloco fiscal), do investimento privado e das 

exportações e importações de bens e serviços não-fatores; 

• externo: as variáveis exógenas do modelo são, na sua quase totalidade, 

determinadas por decisões de política do setor público; 

• financiamento do investimento: taxa de poupança agregada compatível com a 

taxa de investimento agregado, determinada nos blocos anteriores.  

A análise da carteira de investimentos foi baseada na estrutura teórica do modelo 

TERM, um acrônimo em inglês para The Enormous Regional Model (HORRIDGE et al., 

2005 apud BRASIL, 2008, v.6), 

 

É o primeiro modelo EGC para o Brasil em que o setor de transportes foi 
especificado em quatro modais (rodoviário, ferroviário, aéreo e outros) em 
cada um das 27 Unidades da Federação, assim como os componentes do 
setor de serviços de utilidade pública (energia elétrica, gás natural e 
saneamento) estão identificados separadamente. Essas características 
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permitirão que projetos específicos de investimento em infra-estrutura sejam 
tratados adequadamente nas simulações com o modelo (BRASIL, 2008, v.6, 
p.58). 
 
 

De acordo com Brasil (2008) a carteira de investimentos está regionalizada segundo os 

estados da federação para as microrregiões geográficas do IBGE, e direcionados para as 29 

sub-regiões selecionadas. 

Nesse volume foram apresentados as simulações e estimativas dos parâmetros, 

discutindo seus resultados possíveis. 

Os resultados indicam o balanço entre o curto e o longo prazo da simulação da Carteira 

de investimentos, na busca de favorecimento e a redução das desigualdades econômicas 

regionais no país; 

 

Os resultados encontrados pelas simulações da Carteira de investimentos 
apontam para duas questões relevantes: i) os impactos de curto prazo 
favorecem as economias regionais menos desenvolvidas e mitiga o status 
quo do desenvolvimento regional brasileiro; ii) os impactos de longo prazo 
também favorecem as economias regionais menos desenvolvidas, o que nos 
fornece um resultado de desconcentração regional proveniente dos dois 
choques de investimentos dos períodos 2008-2011 e 2012-2015, totalizando 
planos de investimentos públicos e privados de oito anos consecutivos 
(BRASIL, 2008, v.6, p.185). 
 
 

O volume 7 (Avaliação da sustentabilidade da carteira de investimentos) compreendeu 

na análise de sustentabilidade da carteira de investimentos por região de referência. 

O objetivo do volume 7 foi, em primeiro lugar responder a três perguntas principais: o 

que é, para que serve e como se faz uma avaliação de sustentabilidade; apresenta-se o roteiro 

de aplicação do método de avaliação de sustentabilidade à carteira de investimento; e por fim, 

faz-se uma análise comparativa entre a carteira final e a carteira preliminar de 

investimentos22

                                                            
22 Segundo Brasil (2008 v.7, p.207-208) são carteiras de intenções de investimentos devido ao fato de que, 
excetuando o PAC 2007-2010, em que um conjunto de projetos foi explicitado e descrito na carteira preliminar 
quanto à sua configuração física, na carteira final, os investimentos tiveram somente a configuração de 
investimentos financeiros. 

. 
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O volume 8 (Serviços de georreferenciamento) - não foi publicado - contempla a 

sistematização das informações utilizadas nos vários módulos do Estudo em bases 

georreferenciadas. 

  

5.2 O Plano da macrometrópole paulista 
 
 

 Após o levantamento dos principais objetivos do Estudo da Dimensão territorial para o 

planejamento, segue um resumo dos pontos principais do Plano da macrometrópole paulista a 

partir dos quatro volumes, partindo do índice e o principal escopo descrito em cada seção, 

levando em conta a comparação do Plano aos princípios gerais e específicos do Estudo da 

dimensão territorial para o planejamento: 

• volume 1: Política de desenvolvimento da macrometrópole;  

• volume 2: Uma visão da macrometrópole;  

• volume 3: Cenários e desafios da macrometrópole;  

• volume 4: Carteira de projetos do PAM. 

Cada volume apresenta no início a mensagem do governador Geraldo Alckimn, a 

mensagem do presidente da Emplasa e uma apresentação geral, onde pode-se destacar: 

 

Após dois anos de trabalho intensivo, esse reconhecimento materializa-se no 
Plano de Ação da Macrometrópole (PAM) 2013-2040. Trata-se de um 
instrumento de planejamento de longo prazo, cuja originalidade está em 
priorizar a atuação articulada e integrada – institucional e setorialmente – 
nesse território, considerando as ações em andamento e propondo uma 
carteira com 145 projetos e cerca de 70 ações. E é esse trabalho que 
entregamos para conhecimento público, cumprindo uma meta de governo, 
passo decisivo para a prática do planejamento e da governança no território 
macrometropolitano (MENSAGEM DE ABERTURA DO GOVERNADOR 
GERALDO ALCKMIN, EMPLASA, v. 1, 2014, p. 3). 
 
 

 O Volume 1 - Política de desenvolvimento da macrometrópole – foi estruturado em: 

• política de desenvolvimento da macrometrópole paulista; 

• eixos estratégicos de desenvolvimento; 
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• metodologia de desenvolvimento; 

• discussões públicas e validação política. 

De acordo com a Emplasa (2014, v.1, p. 19) o plano foi estruturado em 3 eixos 

estratégicos de desenvolvimento, ou ideias-chave, que foram definidos pelos seguintes 

pontos: a priorização de temas considerados relevantes para o planejamento e a gestão do 

desenvolvimento da MMP; a necessidade de romper com a visão de setorialidade no 

planejamento e na ação de governo; integração de políticas, projetos e ações; e, por fim, o 

imperativo de adotar a visão estratégica e una do território como plataforma de integração das 

políticas públicas e da ação de governo, em benefício da região como um todo. 

A metodologia de desenvolvimento foi descrita da seguinte forma: consistiu no 

trabalho de releitura do território, com base no conhecimento interno da instituição, 

principalmente com base no trabalho Rede Urbana e Regionalização do Estado de São Paulo 

(2000). A Emplasa formou um grupo, envolvendo as secretarias de estado integrantes do 

sistema via câmara de desenvolvimento metropolitano, totalizando cerca de 40 gestores 

públicos das secretarias de estado e instituições vinculadas.  

Foi programado o fluxo das atividades para o desenvolvimento do PAM sistematizado 

em seis etapas apresentados na Figura 28: 

Figura 28. Fluxo de atividades do PAM 

 

 

Fonte: Emplasa, (2014, v.1, p. 28). 
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As discussões públicas e a validação política ocorreram por meio de consultas com os 

integrantes da Câmara de Desenvolvimento Metropolitano, coordenado pelo governador do 

Estado, composto por 11 secretários estaduais e às unidades regionais, abordando os seguintes 

temas: o mapeamento de projetos e ações do governo do Estado de São Paulo; coordenação de 

projetos com a iniciativa privada; oficinas com os atores regionais abrangendo a discussão de 

questões locais; discussão de estratégias e ações integradas. Pode-se observar nesse trecho a 

importância do investimento de recursos financeiros para região: 

 

Em função de um acordo entre a Emplasa e a Investe São Paulo, o PAM 
absorveu a pauta de projetos de melhoria da competitividade concernentes à 
MMP, bem como as pautas de investimento negociadas entre a Agência e o 
setor privado, considerando, no Plano, expectativas de implantação de 
empresas e/ou de investimentos negociados por intermédio dessa Instituição 
(EMPLASA, v. 1, 2014, p. 36). 

 

O Volume 2 - Uma visão da macrometrópole – define os projetos e ações a partir dos 

eixos de desenvolvimento que integram a carteira de projetos e o modelo de governança, 

sendo composto por:  

• referências gerais do PAM; 

• referências conceituais do PAM; 

• conectividade territorial, competitividade econômica e infraestrutura de suporte 

ao desenvolvimento da MMP (Conectividade territorial Dinâmica econômica e 

competitividade; Infraestrutura de suporte ao desenvolvimento); 

• coesão territorial e urbanização inclusiva (Rede de cidades e diferenciação dos 

territórios Desequilíbrios socioespaciais da MMP; Dinâmica demográfica da 

MMP; Condições ambientais da MMP); 

• governança metropolitana (Desafios político-institucionais; Desafios 

financeiros). 

A partir da leitura do território feita pela Emplasa (2014 v.2, p. 19), identifica-se a 

divisão de 33 municípios do estado de São Paulo classificados nas melhores posições em 

relação a dimensão de riqueza, assim como também a forte presença da desigualdade social. 
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O eixo 1 - Conectividade territorial, competitividade econômica e infraestrutura de 

suporte ao desenvolvimento da MMP aborda os desafios para “manter a atratividade 

econômica da MMP, especialmente no que se refere às condições de logística e transporte e 

de infraestrutura de suporte ao desenvolvimento, abrangendo as áreas de energia, 

telecomunicações, recursos hídricos e saneamento.” (Emplasa, 2014 v.2, p. 37). 

Figura 29. Eixos Regionais Rodoviários na Estrutura da Macrometrópole 

 

Fonte: Emplasa, (2014, v.2, p. 43). 

O território da RMSP foi fortemente definido pela implantação dos eixos ferroviários e 

rodoviários que convergiam para o Município de São Paulo, o território da MMP foi 

estruturado pelos principais eixos rodoviários regionais. Portanto, em grande parte, os eixos 

que estruturam a MMP tiveram origem em conexões interestaduais, ou em conexões 

intermunicipais, que ligam centros urbanos com papel relevante no sistema urbano e na 

economia paulista. (EMPLASA, 2014, v.2, p. 42). 

Conforme a Emplasa (2014, v.2, p. 216) o eixo 2 - Coesão territorial e urbanização 

inclusiva foi definida por combinar desenvolvimento territorial, qualidade de vida e 

urbanização inclusiva, garantindo um processo de desenvolvimento sustentável com equidade 
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social a partir de dados, informações e análises que contribuíram para a compreensão de 

temas, aspectos e questões organizadas nesse eixo e que subsidiaram as abordagens presentes 

no Plano nesse âmbito. 

Na Figura 30 demonstra-se o déficit habitacional do Estado de São Paulo: 

 

Figura 30. Regiões metropolitanas: concentração necessidades habitacionais 

 

Fonte: Emplasa, (2014, v.2, p. 241). 

 

Por outro lado, a dinâmica econômica e competitividade, do território da MMP é vista 

como o ponto crucial no âmbito do trabalho, enfatizando a dimensão tecnológica como 

dimensão estratégica do plano para superação na retomada dos investimentos na produção 

industrial, 

 



125 
 

 

A preocupação com o futuro traz a compreensão da necessidade de ampliar a 
competitividade da indústria no Brasil e em especial no Estado de São Paulo, 
haja vista seu papel estratégico para alavancar um novo ciclo de 
investimentos e crescimento da economia brasileira.  
O debate acerca da centralidade da produção industrial na estrutura 
produtiva e no desenvolvimento social dos países é retomado com a crise e, 
associado a ele, a essencialidade da inovação tecnológica no processo 
produtivo ganha dimensão estratégica. Nesse sentido, a evolução da MMP 
terá grande significado, pois a região detém 81,1% do PIB da indústria 
paulista e 27% do PIB industrial brasileiro. (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 157). 
 

Segundo a Emplasa (2014, v.2) o eixo 3 - Governança metropolitana abrange 

formulação, gestão e financiamento de políticas, planos, projetos e ações destinados ao 

desenvolvimento do território da MMP, 

 
Assim, o exame dessa temática, no âmbito do PAM, abrangeu a análise de 
aspectos e/ou questões que dizem respeito a: esquemas de formulação, 
implementação e gestão das políticas e/ou projetos prioritários para o 
desenvolvimento da MMP; ordenamentos, ferramentas e instrumentos 
adequados para a gestão desse território; mecanismos e instrumentos de 
financiamento de políticas e projetos, incluindo a discussão das 
possibilidades e limites de maior participação do setor privado nesse campo; 
e, ainda, o desenvolvimento dos processos de discussão pública e de 
validação política das propostas do PAM e da Carteira de Projetos a ele 
associada (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 283). 

 

O Volume 3 - Cenários e desafios da macrometrópole discute o cenário proposto para 

o ano de 2040 e os desafios estratégicos da macrometrópole paulista, é estruturado nas 

seguintes seções principais: 

• cenário tendencial 2040; 

• futuro desejado por Eixos do PAM; 

• estratégias, projetos e ações 

De acordo com Emplasa (2014, v.3, p. 9-10) a sistematização do plano foi organizado 

em oficinas de trabalho, divididas nas seguintes etapas: 

- identificação dos pontos fracos do desenvolvimento regional e ameaças e 

oportunidades associados a esse processo, a partir das seguintes dimensões: mobilidade 
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urbana, transporte e logística; dinâmica demográfica; dinâmica econômica; regulação do uso 

do solo e habitação; meio ambiente; saneamento ambiental e governança metropolitana; 

- identificação e descrição dos eventos futuros considerados estratégicos; 

- elaboração da matriz de impactos cruzados; 

- identificação dos parâmetros sobre tendências da economia mundial, nacional, 

estadual. 

A primeira seção do volume 3 - Cenário Tendencial 2040 discute as tendências e 

impactos positivos na viabilização dos projetos e ações voltadas a qualidade de vida da 

população. Segundo Emplasa (2014) prevendo um horizonte para 2040, reforça a sustentação 

da competitividade econômica: 

 
Em que pese a continuidade do processo de desconcentração das atividades 
econômicas para outras regiões, a MMP aprofundou sua condição de espaço 
econômico mais importante do país, graças às condições acumuladas ao 
longo do processo de desenvolvimento, as economias de aglomeração e 
escala, sua localização em relação a outros mercados e a implementação de 
políticas proativas de estímulo ao desenvolvimento regional e de sustentação 
da competitividade econômica (EMPLASA, 2014, v.3, p. 13). 
 

Na segunda seção - O Futuro desejado por eixos do PAM - destaca que essa nova 

reconfiguração econômica regional resultará na melhoria da arrecadação fiscal do território da 

macrometrópole paulista e dos municípios integrantes, com a redução dos desequilíbrios 

regionais. 

Na terceira seção - Estratégias, projetos e ações – foi explicitado a formulação das 

estratégias do PAM com base no Método de Planejamento Estratégico sistematizado, 

demonstrado na Figura 31, originalmente pelo economista chileno Carlos Matus, introduzido 

no Brasil a partir do final dos anos 1980, o método foi adaptado e amplamente utilizado no 

setor público.  
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Figura 31. Plano de ação, capacidade de gestão e governabilidade 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Emplasa, (2014, v.3, p. 25). 

 

O Volume 4 - Carteira de projetos do PAM faz um resumo dos 3 volumes anteriores 

reafirmando a visão estratégica, os objetivos e desafios propostos do plano, é composto por: 

• política de desenvolvimento da macrometrópole paulista; 

• vetores macrometropolitanos de desenvolvimento; 

• vetores sistêmicos; 

• governança da carteira de projetos do PAM. 

Segundo Emplasa (2014, v.4) os vetores territoriais e sistêmicos configuram-se como 

articuladores de ações que podem assegurar a transversalidade e a integração setorial que o 

território exige. 

 

Na carteira de projetos do PAM, os vetores territoriais e sistêmicos 
organizam os projetos estruturantes, entendidos como blocos de intervenção 
pública e/ou privada. Eles são articulados pelas propostas centrais do Plano e 
são dirigidos à implementação de estratégias de desenvolvimento capazes de 
potencializar condições favoráveis de desenvolvimento socioeconômico e 
urbano (EMPLASA, 2014, v.4, p. 23). 
 

Os vetores territoriais (Figura 32) foram definidos em: 
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• vetor de desenvolvimento região metropolitana de São Paulo – abrange o território da 

RMSP.  

• vetor de desenvolvimento Bandeirantes – abrange a ligação de São Paulo/ Jundiaí/ 

Campinas/ Rio Claro/ Piracicaba.  

• vetor de desenvolvimento Vale do Paraíba – abrange a ligação São Paulo/ São José 

dos Campos/ Taubaté. 

 • vetor de desenvolvimento caminho do mar – abrange as ligações entre os centros 

logísticos, as vias e os modos de transposição da Serra do Mar, para carga e passageiros, em 

direção aos acessos do Porto de Santos.  

•  vetor de desenvolvimento Sorocaba – abrange a região a oeste da MMP, no eixo das 

Rodovias Castelo Branco e Raposo Tavares.  

• vetor de desenvolvimento perimetral da macrometrópole – abrange faixa territorial 

formada a partir do Porto de São Sebastião/ São José dos Campos/ Jacareí/ Campinas e 

Sorocaba.  

Figura 32. Vetores territoriais do PAM 

Fonte: Emplasa, (2014, v.4, p. 136). 
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E quanto os vetores sistêmicos são: 

• recursos hídricos e saneamento – abrange o conjunto de projetos e ações que exigem 

conciliação entre políticas públicas de saneamento, recursos hídricos, meio ambiente e 

desenvolvimento regional; 

• desenvolvimento ambiental – abrange ações para os espaços de preservação da 

MMP, com ênfase para a proteção de serviços ecossistêmicos que garantam a produção de 

água e a exploração sustentável dos ativos ambientais da MMP; 

• sistema de energia – abrange o conjunto de projetos e ações previstos no Plano 

paulista de energia 2020 (PPE 2020) para conciliar a oferta às necessidades da demanda, 

priorizando a utilização de recursos renováveis, a eficiência energética e a competitividade do 

território; 

• inovação tecnológica, qualificação da mão de obra e gestão fiscal – abrange a 

definição de estratégias de sustentação de vantagens competitivas da MMP para a 

implantação e o desenvolvimento de setores intensivos em tecnologia; 

• desenvolvimento habitacional – abrange programas e ações corretivas de recuperação 

de assentamentos precários, requalificação urbana e habitacional e continuidade dos projetos 

de recuperação dos assentamentos precários nas regiões metropolitanas, com ações de 

urbanização e remoção de famílias das áreas de risco e ambientalmente protegidas. 

A governança da carteira de projetos do PAM compreendem em: mecanismos e os 

instrumentos de financiamento; a discussão sobre as possibilidades e limites da participação 

do setor privado nesse campo; e aspectos ligados aos processos de discussão pública e 

validação política das propostas do PAM e da carteira de projetos a ele associada 

(EMPLASA, 2014, v.4, p. 113). 

De acordo com a governança de projetos, o valor da carteira de projetos do PAM foi de 

R$415 bilhões (EMPLASA, 2014, v.4, p. 174). Os valores apresentados na Figura 33 foram 

organizados por vetor territorial e sistêmico, e somam (em milhões de reais) a necessidade de 

recursos até 2025, 2035 e 2040, respeitando a distribuição dos projetos: 



130 
 

 

Figura 33. Estimativa de valor da Carteira de Projetos do PAM por Vetores Territoriais 

Fonte: Emplasa, (2014, v.4, p. 175). 

 

Após esse apanhado e descrição dos volumes contendo os principais pontos de 

discussão analisados, segue um relato de alguns autores que recentemente discutem o Plano 

da macrometrópole paulista e contribuíram para a pesquisa, com suas diversas visões, porém 

convergentes com as análises nesse estudo proposto. 

Em 2004, os autores Grostein, Meyer e Biderman publicaram o livro São Paulo 

metrópole que contribuíram para os registros das transformações das metrópoles paulistanas, 

os autores identificaram o complexo metropolitano expandido com a finalidade de 

caracterizar o cenário dos municípios da Região Metropolitanas de São Paulo e de seus 

municípios vizinhos e as dinâmicas urbanas emergentes. 

Cunha (2008) debate na dissertação de metrado sobre o desenvolvimento regional 

brasileiro, em seu trabalho “Desenvolvimento e espaço: da hierarquia da desconcentração 

industrial da região metropolitana de São Paulo à formação da macrometrópole paulista” parte 
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da constatação de que a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) foi o epicentro do 

processo de industrialização brasileira e de que, a partir de 1970, apresenta fortes quedas em 

sua participação na produção industrial e no emprego. Investiga as principais tendências 

locacionais presentes na economia paulista no pós 1985, com especial atenção para a 

formação de um espaço econômico mais amplo, formado pela RMSP e pelo seu entorno, 

também chamado de Macrometrópole Paulista. Sua característica básica é a articulação entre 

indústria e serviços produtivos, com a primeira tendendo a se tornar intensiva nas localidades 

adjacentes à metrópole paulista e os segundos, na própria capital. Destaca em sua tese que a 

indústria, principalmente aquela de caráter mais moderno, permanece bastante concentrada na 

RMSP. 

Asquino (2010) no artigo intitulado “A importância da macrometrópole paulista como 

escala de planejamento de infraestruturas de circulação e de transporte” examina a 

estruturação da metrópole de São Paulo e de seu espaço econômico expandido a partir de suas 

múltiplas escalas de planejamento, com destaque para o papel das infraestruturas de 

circulação e de transportes como fatores primordiais de transformação da dinâmica econômica 

regional. 

Sampaio (2013), discute em sua dissertação de mestrado: A Macrometrópole Paulista - 

principais polos e eixos de expansão: dinâmica econômica, mercado de trabalho e hierarquia 

urbana no período 1995-2010, segundo o autor, o trabalho investiga a continuidade (ou não) 

do processo de desconcentração da indústria brasileira a partir do estado de São Paulo em 

direção aos estados vizinhos e também a outras regiões do país,  analisa os dados referentes à 

composição do mercado de trabalho (formal) e das atividades econômicas na macrometrópole 

paulista, destacando a hierarquia econômica dos principais polos da macrometrópole paulista 

e vetores de expansão das atividades dos serviços e da indústria. 

Tavaves (2016) no trabalho - Eixos: novo paradigma do planejamento regional? Os 

eixos de infraestrutura nos PPA´s nacionais, na Iirsa e na macrometrópole paulista -  teve o 

principal objetivo de analisar a problemática da organização territorial interescalar baseada 

nos eixos de infraestrutura propostos pelo poder público, entre 1995 e 2015; e apontam para 

um protagonismo em curso do eixo como elemento estruturador da organização territorial nas 

suas diferentes escalas orientado pelos preceitos de integração, conectividade e 

competitividade. 
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O mesmo autor no ano seguinte, Tavares (2017) em um artigo mais recente “Formação 

da macrometrópole no Brasil: Construção teórica e conceitual de uma região de 

planejamento” tem o principal objetivo de problematizar a formação da macrometrópole 

brasileira a partir do repertório entre os anos 1980 e 2010, e avaliar como ele se concretizou 

numa região de planejamento, os estudos do autor apontam para um pioneirismo da 

interpretação da macrometrópole pela escala regional, mas um conservadorismo na prática 

das ações planejadoras. 

Padilha (2018) em sua tese de doutorado - Representação política e governança na 

região metropolitana de São Paulo - identifica e analisa a partir do recorte empírico da Região 

Metropolitana de São Paulo, os mecanismos que fazem com que a dinâmica política de 

representação se traduza em obstáculos para a construção de um sistema de governança e para 

a mobilização dos atores políticos em torno de uma agenda metropolitana.  

Segundo essa leitura realizada do Plano da macrometrópole paulista pode-se analisa-lo, 

a fim de avaliar a política de desenvolvimento da macrometrópole paulista no apontamento 

dos princípios e orientações do plano, de modo a evidenciar a ideologia da hegemonia 

inacabada em São Paulo. 

 

5.3 Análise dos quatro volumes do Plano da Macrometrópole paulista e os PDUIs: Brasil 
policêntrico versus território de investimento da MMP. 
 

Conforme o Observatório das Metrópoles (2015), esse Plano visa a orientar a 

formulação e a execução de políticas públicas que contribuam para a efetivação do futuro 

desejado por todos que vivem nesse território, tendo como horizonte o cenário do ano de 

2040. 

 

No Estado de São Paulo, no quadrilátero que tem como vértices Santos, São 
José dos Campos, Campinas e Sorocaba, delineia-se um território 
densamente urbanizado denominado Macrometrópole Paulista (MMP). Os 
limites físicos e políticos desses espaços não são mais suficientes para 
caracterizá-los. É necessário compreendê-los como redes – a base da 
contemporaneidade na realização de sua vida socioeconômica 
(MENSAGEM DE ABERTURA DO GOVERNADOR GERALDO 
ALCKMIN, EMPLASA, v. 1, 2014, p. 3). 
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O Plano caracteriza, inicialmente, o cenário econômico e social, apresentando 

indicadores econômicos que mostram como a região exibe a mais alta produção de riquezas 

do estado e do país (mais de 80% do Produto Interno Bruto estadual e quase 30% do 

nacional). Em contrapartida, verifica-se que os municípios que compõem a macrometrópole 

paulista enfrentam dificuldades no âmbito social, particularmente em infraestrutura, 

mobilidade, logística, habitação e saneamento ambiental: “Parte dessas pessoas ainda vive em 

assentamentos precários, favelas e áreas de risco, principalmente nas Regiões Metropolitanas 

de São Paulo e da Baixada Santista” (EMPLASA, 2014, v. 1, p. 5). 

O documento da Emplasa (2016) denominado Padrões socioespaciais da 

macrometrópole paulista – DNA do território mostra um levantamento das características 

socioeconômicas e ambientais segundo a classificação das Unidades de Informação 

Territorializadas (UITs) em função das características recorrentes quanto ao uso e à ocupação 

do solo urbano e rural predominantes.  

Como se pode observar na Figura 34, é possível verificar as manchas no mapa que 

destacam os municípios que possuem áreas predominantemente residenciais de baixa e 

média/baixa rendas e as áreas com predominância de favelas ou habitações precárias. 

A MMP apresenta um contingente de 3,8 milhões de pessoas vivendo em 
assentamentos precários (14%), muitas em áreas de risco ou carentes de 
infraestrutura urbana e social (CEM, 2013). Dessas, 2,8 milhões 
concentravam-se na RMSP; 338 mil, na RMBS; 395 mil, na RMC; e 180 
mil, na RMVPLN (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 229). 
 

As áreas predominantemente residenciais de baixa e média/baixa rendas foram 

identificadas em áreas periféricas à área urbana consolidada, citam-se algumas UITs: UIT 3 – 

Uniararas/Estádio Doutor Hermínio Ometto, Araras; UIT 4 – Jockey Club, São Vicente; UIT 

5 – Aldeia de Carapicuíba; UIT 236 – Jardim das Pedras, MSP. 

As áreas com predominância de favelas ou habitações precárias correspondem a áreas 

que possuem carência ou ausência de infraestrutura urbana, sendo a ocupação da terra 

normalmente ilegal. Elas estão localizadas em áreas de risco e/ou em áreas em 

desconformidade com a legislação ambiental, e muitas delas encontram-se em situação 

irregular de propriedade, citam-se algumas UITs: UIT 9 – Ferrazópolis/Montanhão, São 

Bernardo do Campo; e UIT 208 – Paraisópolis, MSP. 
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Figura 34. Padrões socioespaciais da macrometrópole paulista 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: EMPLASA (2016, p. 2) 
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No volume 2 (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 249) foi realizado um Plano Estadual de 

Habitação contendo as seguintes diretrizes e linhas programáticas: 

• ações corretivas: recuperação urbana de assentamentos precários; 

requalificação urbana e habitacional; regularização fundiária; 

• ampliação do atendimento e das ações preventivas: provisão de moradias; 

• aprimoramento do setor habitacional: assistência técnica e desenvolvimento 

institucional; fundos e subsídios. 

Para esse plano habitacional não foi definida a localização das moradias, nem mesmo 

explicadas as remoções das famílias assentadas nas áreas de risco e ambientalmente 

protegidas e seus devidos reassentamentos. 

Apesar do estudo detalhado da localização das áreas de habitações precárias, o Plano 

propõe três eixos de desenvolvimento principais e estratégicos (Quadro 6), conduzidos com a 

“priorização de temas” (EMPLASA, 2014, v. 1, p. 19): Eixo 1 – Conectividade Territorial e 

Competitividade Econômica; Eixo 2 – Coesão Territorial e Urbanização Inclusiva; Eixo 3 – 

Governança Metropolitana. 

Quadro 6. Futuro desejado por eixos do PAM 

Eixo 1 – Conectividade 

Territorial e 

Competitividade 

Econômica 

Eixo 2 – Coesão Territorial 

e Urbanização Inclusiva 

Eixo 3 – Governança 

Metropolitana 

– Configuração econômica 

regional 

– Formação de mão de 

obra 

– Energia 

– Logística 

 – Mobilidade 

 – Uso do solo 

 – Saneamento e meio 

ambiente 

 – Gestão compartilhada 

 – Redes de informação 

 – Financiamento público 

Fonte: organização da autora (EMPLASA, 2014, v. 3, p.19-23) 
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Verifica-se que a proposta principal do Plano é a articulação e a configuração do 

território segundo vetores de desenvolvimento, privilegiando o setor econômico produtivo em 

detrimento das questões básicas da urbanização, como a habitação. 

Os vetores macrometropolitanos de desenvolvimento formam a organização territorial 

proposta pelo Plano e são classificados em vetores territoriais e vetores sistêmicos, mostrados 

na Figura 35. 

Figura 35. Vetores territoriais do PAM 

Fonte: EMPLASA (2014, v. 4, p. 25) 

 

Conforme a Emplasa (2014), os vetores territoriais são responsáveis pelos seguintes 

projetos: (i) implantação de plataformas logísticas e de recuperação e/ou implantação de rede 

ferroviária para transporte de carga e de passageiros (Secretaria de Transportes e Logística); 
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(ii) implantação de trens regionais e trens metropolitanos (Companhia de Trens 

Metropolitanos/Secretaria de Transportes Metropolitanos); (iii) e estruturação do complexo 

aeroportuário da MMP (Anac), abrangendo os aeroportos de Guarulhos, Congonhas e 

Viracopos, integrando o transporte aéreo à estrutura de conectividade e transporte da MMP. 

Quanto aos vetores sistêmicos, foram definidos com base na presença de conjuntos 

naturais ou técnicos, tais como: energia, recursos hídricos, desenvolvimento ambiental, 

inovação tecnológica, qualificação profissional e gestão fiscal. 

Observa-se na Figura 35 que a região metropolitana de São Paulo se apresenta como o 

vetor privilegiado de todos os eixos, localizando os interesses específicos nos lugares 

prioritários e concentrando todos os vetores em convergência com todos os sistemas de 

transporte e plataformas logísticas. Na leitura do volume 3 do PAM pode-se verificar a 

vantagem da centralização dos investimentos preconizada no Plano, como pode-se verificar 

no seguinte trecho do documento: 

 

A região metropolitana de São Paulo mantém-se como o principal parque 
industrial do país, mas o grande destaque dessa região é seu setor de 
serviços: pela diversificação, articulação e ampliação da importância dos 
serviços especializados prestados às empresas. Os setores ligados às ciências 
da saúde tendem a se fortalecer, como ocorre em outros polos da MMP, e a 
receber fortes investimentos derivados do aumento da expectativa de vida da 
população. A RMSP continua sendo o centro financeiro e de tomada de 
decisão da MMP, uma vez que sedia a administração e o marketing das 
maiores empresas e centraliza as atividades de alta direção daquelas 
localizadas em outros polos dinâmicos, porém dependentes da grande rede 
de serviços e conhecimentos especializados concentrados na Metrópole 
Mundial (EMPLASA, 2014, v. 3, p. 14). 

 

Tavares (2016) discute o protagonismo em curso do “eixo” como elemento 

estruturador da organização territorial nas suas diferentes escalas orientado pelos preceitos de 

integração, conectividade e competitividade, e isso não é atual no planejamento urbano-

regional de São Paulo, conforme se verifica no Plano Regional Macro – Eixo Paulista.23

                                                            
23Sobre esse plano, ver Perspectivas do planejamento regional do Vale do Paraíba e Litoral Norte: marcos 
históricos e a institucionalização da região metropolitana no plano de ação da macrometrópole paulista” 
(GOMES; RESCHILIAN; UEHARA, 2018). 
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Na passagem da década de 1970 para a de 1980, segundo Neto e Mello (2010), a 

atenção governamental estava voltada para as regiões merecedoras de ações consideradas 

importantes para o equilíbrio econômico e social do território nacional, geralmente situadas 

nos estados do Nordeste. Paradoxalmente, o governo do Estado de São Paulo assumiu, nesse 

contexto, uma posição mais atuante. No ano de 1975, o governador Paulo Egydio Martins 

reuniu na mesma pasta as Secretarias de Economia e Planejamento, sob a chefia do arquiteto 

Jorge Willheim, que montou uma sólida equipe dedicada ao planejamento regional de todo o 

território paulista, produzindo o Plano Regional Macro – Eixo Paulista, publicado em 1978 

para as regiões do Vale do Paraíba e do litoral Norte. 

O Plano dividiu a área em cinco sub-regiões, compostas por 36 municípios, situados 

entre a grande São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro, estendendo-se da Serra da Mantiqueira 

até o litoral (Figura 36): Sub-Região 1 – Serra da Mantiqueira; Sub-Região 2 – Eixo da Via 

Dutra A; Sub-Região 3 – Eixo da Via Dutra B; Sub-Região 4 – Alto Vale e Serra da Bocaina; 

Sub-Região 5: Litoral Norte. 
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Figura 36. Municípios e sub-regiões do macroeixo paulista (1978). 

Fonte: adaptado do Plano Regional do Macroeixo Paulista (1978). Elaboração da autora e execução de Daniel 
José de Andrade (2018); IBGE (2010); DNIT (2010) 

 

Assim, as políticas de desconcentração industrial estabelecidas pelo II PND 

fundamentaram as diretrizes básicas do Plano Regional para a Área do Macroeixo Paulista:  

a) coordenar os investimentos e regulamentar o uso do solo para conter as taxas de 

crescimento das metrópoles (Rio e São Paulo); induzir a descentralização das 

atividades produtivas, particularmente as industriais, para centros periféricos de 

médio porte; 

b) disciplinar a ocupação urbana e rural entre o Rio de Janeiro e São Paulo; 

c) planejar e disciplinar o processo de urbanização da orla marítima, visando ao 

turismo, ao lazer, bem como à preservação das belezas naturais, das cidades 

históricas e das estâncias hidrominerais (GOVERNO DO ESTADO DE SÃO 

PAULO, 1978). 
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Pode-se constatar que o Plano Regional Macro – Eixo Paulista tratou de caracterizar os 

municípios das sub-regiões e de descrever o processo histórico da região (a base econômica e 

a organização territorial) e o processo de descentralização industrial, que se inicia a partir do 

“movimento de ocupação espacial das áreas fora da grande São Paulo, em especial na região 

de Campinas e Vale do Paraíba, seguidas pelo litoral e por Sorocaba” (GOVERNO DO 

ESTADO DE SÃO PAULO, 1978). 

Dessa forma, o Plano Regional Macro – Eixo Paulista (1978) já se destacava nos anos 

1970: no projeto dos eixos de urbanização e desenvolvimento – o eixo Dutra e o litorâneo –, 

constituindo os territórios mais representativos da possibilidade de integração técnica e 

econômica da região; a consolidação da descentralização industrial; a expansão e a 

diversificação de comércios e serviços. 

Considerando o Plano da Macrometrópole paulista uma “nova roupagem” do Plano 

Regional Macro – Eixo Paulista, volta-se às discussões a respeito deste. Lencioni (2003) 

define esse território como cidade-região. Diniz e Campolina (2007) definem a cidade de São 

Paulo e seu entorno como região ou cidade-região, pois esta possui forte capacidade de 

polarização em torno das economias nacional, sul-americana e mesmo à escala mundial, 

sendo dotada de serviços modernos e de capacidade de inovação, embora ainda não tenha 

alcançado o status de cidade global.  

Segundo a Emplasa, a configuração da macrometrópole paulista foi desenhada 

“considerando-se as especializações e as dinâmicas socioeconômicas e ambientais de cada 

região e suas relações funcionais no âmbito da MMP” (EMPLASA, 2014, v. 2, p. 13). 

Ressalta-se que a imagem construída desse espaço foi determinada com base em processos 

econômicos ocorridos no território, como sublinha Lencioni (2003, p. 12) – uma combinação 

de dispersão territorial (indústrias) e concentração (setor inovador, o mais dinâmico da 

economia). 

A análise das diretrizes do Plano da Macrometrópole paulista a partir dos quatro 

volumes procura discutir como este pretende solucionar as tensões nesse complexo território 

da MMP, partindo da descrição dos próprios desafios, prioridades de investimentos e os 

agentes e atores envolvidos no Plano. 

Diversas contradições foram observadas no Plano. Na análise combinada dos eixos 

estratégicos adotados, o plano privilegia o setor econômico, repetindo a solução dos modelos 
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clássicos de planejamento em base territorial para fins de desenvolvimento econômico, e não 

esclarece como equacionar ou combinar a urbanização inclusiva com a competitividade, pois 

não há solução nem investimentos prioritários para essa questão, como se pode atestar com a 

leitura do trecho a seguir. 

O futuro deverá garantir a competitividade econômica sistêmica e o 
desenvolvimento sustentável da MMP, conforme a combinação de 
desenvolvimento territorial e urbanização inclusiva. Ou seja, com redução 
das desigualdades socioespaciais e melhoria das condições de vida por meio 
da distribuição mais adequada das oportunidades econômicas e da 
infraestrutura de apoio à produção e ao atendimento básico da população 
(EMPLASA, 2014, v. 4, p. 3). 

 

A garantia de continuidade da posição de liderança foi reforçada no documento 

apresentado pela Emplasa e por São Paulo (2018): 

Figura 37. Leitura do território 

 

Fonte: <http://www.olhonofuturo.org.br/download/Rovena.pdf>. Acesso em: maio 2018 

http://www.olhonofuturo.org.br/download/Rovena.pdf�
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Além desses aspectos e dos desafios políticos assistidos na governança das regiões 

metropolitanas, o Plano da Macrometrópole não possui base jurídica, porém faz parte de um 

arranjo institucional que suscita um plano. Segundo a Emplasa (2014), a governança da 

carteira de projetos é tratada como aspecto central da temática da governança metropolitana. 

Em seu discurso observam-se diversas contradições nos contextos institucionais, 

políticos, econômicos e sociais. Com base nos dados apresentados no volume 4, denominado 

Carteira de Projetos do PAM, são destacados alguns trechos para levantamento das questões a 

fim de revelar as estratégias políticas adotadas nesse espaço regional.  

Partindo dos principais desafios do Plano da Macrometrópole paulista (Emplasa, v. 4, 

2014, p. 11), observa-se que este privilegia o aspecto econômico na gestão do território na 

maioria dos itens propostos, mostrados a seguir, usando termos como competitividade, 

investimentos, carteira de projetos, prioridade de infra-estrutura nos locais privilegiados, 

assim como a equação da urbanização inclusiva: 

• aprofundar a competitividade econômica e a integração funcional entre os territórios 

da MMP;  

• atrair investimentos e/ou negócios nos setores industrial e de serviços de média e alta 

intensidades tecnológicas. Investir na qualificação da mão de obra e na ampliação da oferta de 

educação tecnológica e técnica;  

• equacionar problemas de conectividade territorial por meio da complementação e da 

integração dos principais sistemas de infraestrutura de suporte às atividades produtivas e de 

atendimento básico à população; 

• modificar a matriz de deslocamento de pessoas e mercadorias por meio da ampliação 

da intermodalidade e da expansão das infraestruturas, além da integração entre rodovias, 

ferrovias, hidrovias, portos e aeroportos;  

• qualificar a MMP como o mais importante hub de transporte e comunicação do país;  

• tratar o território da MMP como “plataforma” de políticas públicas, projetos e ações 

articuladas capazes de oferecer resposta adequada à complexidade dos problemas existentes, 

bem como à integração territorial e funcional entre suas unidades regionais;  
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• implementar projetos articulados no âmbito do princípio da coesão territorial e da 

urbanização inclusiva;  

• pactuar com os demais níveis de governo, os setores público e privado e com a 

sociedade a definição e a implantação da carteira de projetos da macrometrópole paulista.  

Para o vencimento desses desafios foram estabelecidos objetivos segundo a Emplasa 

(2014), privilegiando alguns projetos dentro dos vetores territoriais, desenvolvendo a rede de 

conexões com o capital e reforçando a hegemonia de São Paulo. 

Na carteira de projetos são calculados os recursos e os investimentos futuros para os 

denominados vetores territoriais e sistêmicos. Segundo dados da Emplasa (2014, p. 179, v. 4): 

• o Vetor de Desenvolvimento da RMSP concentra a maior parte dos investimentos: 

mais de 65% da carteira dos vetores territoriais;  

• o Vetor de Desenvolvimento Bandeirantes tem valor estimado em R$ 24 bilhões; 

• para os demais vetores territoriais, os valores são muito próximos: por volta de R$ 16 

bilhões em cada um deles;  

• os investimentos nos projetos estruturantes estão concentrados no curto prazo. 

Constata-se que os investimentos dirigidos aos projetos habitacionais não são 

colocados como prioridade, pois estão calculados em um valor bem inferior aos projetos 

mencionados acima: 

 

Quanto aos projetos habitacionais, o investimento médio anual no primeiro 
período será de R$ 5 bilhões/ano. Desse montante, a projeção do orçamento 
total do Gesp para Habitação Social é da ordem de R$ 1,8 bilhão/ano para as 
regiões da Macrometrópole Paulista. A diferença, de R$ 3,2 bilhões/ano 
deverá ser captada de outras fontes do governo federal, contrapartidas 
municipais e PPPs (EMPLASA, 2014, v. 4, p. 179). 
 

Desde a década de 1970 o plano econômico tem sido privilegiado nas propostas de 

região no Estado de São Paulo, um exemplo disso é o Plano Macroeixo de São Paulo. Embora 

o Plano da Macrometrópole paulista enuncie romper com esse modelo economicista de 

planejamento, em verdade ele somente renova e atualiza o discurso, reiterando o viés técnico 

e econômico do passado: 
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A formulação do PAM 2013-2040 parte de uma visão crítica dos processos 
de elaboração de planos metropolitanos que, no passado, pretenderam 
incorporar uma visão extensiva e normativa do desenvolvimento territorial 
metropolitano. Leva em conta, ainda, o fato de que, à época, não foi 
conferido peso adequado à criação de condições políticas que pudessem 
favorecer a consecução de seus objetivos e metas (EMPLASA, 2014, v. 4, p. 
15). 
 

Para alcançar o objetivo principal de desenvolvimento macrometropolitano, o Plano 

(EMPLASA, 2014, v. 4, p. 20) é engendrado a partir da perspectiva de atração de 

investimentos produtivos para políticas públicas, convocando cada município a aumentar seu 

potencial de desenvolvimento territorial, numa perspectiva econômica competitiva, que trata 

os espaços como ambiente de negócios. 

 

Ou seja: tão importante quanto a formulação do PAM 2013-2040 é a 
garantia de sua implementação, assim como a permanência de seus objetivos 
para além dos períodos de duração das administrações estaduais. E isso 
exige articulação dos atores governamentais, empresariais e da sociedade em 
geral envolvidos no processo [...] 
Alinha temas, diretrizes e proposições relativos à competitividade econômica 
da Macrometrópole. Destaca os atributos de conectividade do território, 
definidos, sobretudo, pela concentração das condições de logística e 
infraestruturas de apoio à produção e à circulação econômica, além da 
configuração do seu “ambiente de negócios” (concentração de grandes 
empresas, centros de negócios e instituições financeiras) (EMPLASA, 2014, 
v. 4, p. 15, grifos do autor). 
 

 Asquino (2010) discute a relação da macrometrópole paulista com a consolidação de 

planos e projetos públicos associados a possíveis indutores de processos de relocalização de 

distritos de negócios, ou seja, a indução da potencialização de uma gama de atividades 

industriais e de serviços distribuídos nessa região. 

A construção da imagem da macrometrópole paulista no imaginário coletivo se dá pela 

ênfase da produção de resultados positivos para a população, mas, também, para as empresas 

“com base em uma visão de integração das políticas setoriais, de intervenção em distintas 

escalas urbanas e, também, de uso de novos modelos de financiamento” (EMPLASA, 2014, v. 

4, p. 114). 

Conforme os dados apresentados, pode-se notar que o Plano aborda a urbanização 

inclusiva, porém não prioriza as questões ligadas à redução das desigualdades sociais, assim 
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como não considera a equidade de todos os municípios. Trata-se de um plano de idealização 

do agente governamental, que conforma uma dada representação social da macrometrópole – 

um projeto econômico que a transforma em objeto de venda e comercialização.  

Conforme a Emplasa (2014, v. 1, p. 35), foram realizadas várias consultas no âmbito 

do governo do Estado de São Paulo (Gesp) aos agentes e aos atores envolvidos nesse Plano 

para as devidas discussões públicas e a validação política, envolvendo órgãos e instituições 

(Quadro 7). Entre os 12 órgãos e as instituições consultados, destacam-se, em sua maioria, 

dez órgãos governamentais e duas instituições da sociedade civil: Investe São Paulo e Centro 

Paula Souza.  

 

Quadro 7. Órgãos e instituições consultados para os projetos e as ações estabelecidos no PAM 

Órgãos governamentais Órgãos da sociedade civil 

Secretaria da Casa Civil Investe São Paulo – Agência Paulista 
de Promoção de Investimentos e 

Competitividade 

Assessoria Especial do Gabinete de 
Assuntos Estratégicos 
Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Regional 

Centro Paula Souza 

Secretaria da Fazenda  

Secretaria de Desenvolvimento 
Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação 

 

Secretaria de Saneamento e Recursos 
Hídricos 

 

Secretaria de Transportes 
Metropolitanos 

 

Secretaria de Transporte e Logística  

Secretaria de Meio Ambiente  

Secretaria de Habitação e Companhia 
de Desenvolvimento Urbano e Habitacional 

(CDHU) 

 

Fonte: organização da autora (EMPLASA, v. 1, 2014, p. 35) 



146 
 

 

O Investe São Paulo foi instituído pela Lei n. 13.179, de 19 de agosto de 2008, que 

autorizou o Poder Executivo a funcionar como um serviço social autônomo, pessoa jurídica 

de direito privado, sem fins lucrativos, de interesse coletivo e de utilidade pública, 

regulamentada pelo Decreto n. 53.766, de 5 de dezembro do mesmo ano. 

O Centro Paula Souza é uma autarquia do governo do Estado de São Paulo vinculada à 

Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (SDECTI). A 

instituição administra 219 Escolas Técnicas Estaduais (Etecs) e 65 Faculdades de Tecnologia 

(Fatecs), reunindo mais de 283 mil alunos em cursos técnicos de nível médio e superiores 

tecnológicos em mais de trezentos municípios.  

Atualmente, a Emplasa organiza várias discussões a respeito dos Planos Integrados de 

Desenvolvimento Urbano (PDUIs), tornados obrigatórios a partir da instituição do Estatuto da 

Metrópole para os municípios integrantes de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, 

que terão de concluir os planos regionais até 2021.24

 

 Edmur Mesquita, subsecretário estadual 

de Assuntos Metropolitanos/Casa Civil, declara ao jornal O Vale: 

As discussões estaduais referentes aos PDUIs já se encontram em estágio 
avançado, com oficinas de trabalho e propostas constituídas em muitos 
municípios, e um bom caminho percorrido no quesito envolvimento da 
sociedade civil organizada, que tem sido convidada, desde o início, a 
colaborar ativamente em todo o processo. 

 

O subsecretário complementa a atuação do estado de São Paulo, cujo papel seria 

regular os planos. 

 

Na verdade, para escrever este novo capítulo do planejamento urbano 
integrado estadual e nacional, frente aos desafios regionais, todos os agentes 
públicos serão chamados a cooperar: os novos prefeitos, que poderão provar 
que sabem pensar e agir em prol de objetivos comuns; o governo do estado, 
que fará a mediação e a complementação de estudos necessários às soluções 
regionais, e o governo federal, que exercerá papel regulador de toda a 

                                                            
24O presidente da República, Michel Temer, editou em 11/01/2018 a Medida Provisória n. 818/2018, que altera 
dispositivos do Estatuto da Metrópole (2015) e da Lei n. 12.587, de 3 de janeiro de 2012, que institui as 
diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Com a medida, o prazo para a entrega dos Planos de 
Desenvolvimento Urbano Integrado (PDUIs) passa a ser 31 de dezembro de 2021. 
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engrenagem de forma mais eficaz (JORNAL O VALE, 2 DE FEVEREIRO 
DE 2017, grifos do autor). 
 

Segundo a Imprensa Oficial do Governo do Estado de São Paulo (2016), a Emplasa é 

responsável pela coordenação do processo de elaboração dos PDUIs para as regiões da 

macrometrópole paulista, orientados por seis diretrizes: habitação, transporte, meio ambiente, 

saneamento, recursos hídricos e uso do solo. Cabe ao cidadão questionar de que maneira suas 

demandas estão sendo consideradas nesses planos e se seriam, de fato, essas as diretrizes que 

proporcionariam uma melhoria nas condições de vida da população residente. 

A despeito da afirmação de Mesquita (2017) sobre a natureza participativa do 

planejamento, o que se observa na realidade, como ressalta Egler (2006), é a exclusão de 

enorme parcela da população da possibilidade de participar, de ser membro, de ter o 

reconhecimento e a garantia de acesso aos bens para o desenvolvimento da vida na metrópole. 

Verifica-se que a sociedade civil pouco participa das articulações voltadas ao 

planejamento das transformações sociais e políticas regionais; observa-se que o interesse 

econômico hegemônico ainda predomina na constituição dos planos regionais, mais 

especificamente no Plano da Macrometrópole paulista, sobrepondo-e às questões sociais. 

Segundo Ribeiro (2010, p. 95), é na articulação entre o empresariado imobiliário, os 

concessionários de serviços urbanos, os moradores da alta classe média e o poder público que 

se manifestam e são operados os interesses hegemônicos nas políticas de base territorial.   

O Plano da Macrometrópole paulista envidencia o viés estritamente econômico. 

Portanto, pode-se concordar com Vainer (1999) no sentido de que o capital transforma a 

cidade e a metrópole em coisas a serem vendidas e compradas, tal como as constrói o discurso 

do planejamento estratégico: não se trata apenas de uma mercadoria, mas também, e 

sobretudo, de uma mercadoria de luxo destinada a um grupo de elite de potenciais 

compradores: capital internacional, visitantes e usuários solváveis. Conforme Souza (2008), a 

democratização do planejamento e da gestão é mais que um objetivo – é um princípio 

fundamental. É preciso criar uma série de condições favoráveis para que a instância de 

participação tenha uma vida efetiva e não se desvirtue, servindo apenas de fachada ou artifício 

de legitimação nas mãos dos governantes. 

Entende-se que o Plano da Macrometrópole paulista seria a tentativa de retomada da 

consolidação da “hegemonia inacabada” na busca de homogeneização dos espaços, 
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mantendo-o como região ganhadora, conforme descrito no discurso em questão, na afirmação 

do processo de urbanização concentrada, pontual e restrita a algumas áreas de sua própria 

região e na dominação pelo mercado, não sendo seu principal objetivo a redução das 

desigualdades sociais e regionais no país. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Em 1973 foram institucionalizadas as primeiras regiões metropolitanas por meio da 

Lei Complementar n. 14/1973. Isso ocorreu durante o regime militar implantado no país a 

partir de 1964, com um governo centralizador. A partir da Constituição de 1988, a atribuição 

do estabelecimento das regiões metropolitanas foi transferida aos estados. A nova agenda 

metropolitana e a prioridade dada a esse tema impuseram novos desafios de adequação do 

Estatuto da Metrópole, com a implementação dos Planos de Desenvolvimento Urbano 

Integrados, o que resultou na obrigatoriedade de cada uma das regiões e estruturas 

administrativas revisar sua governança metropolitana. 

Após décadas de abandono das questões sociais, verificou-se um otimismo na política 

urbana. Ressaltam-se os avanços conquistados na legislação atual referentes ao planejamento 

urbano e regional, tais como o Estatuto das Cidades (2001), a criação do Ministério das 

Cidades (2003), a Lei dos Consórcios Públicos (2005) e o Estatuto das Metrópoles (2015). 

Podem ser destacados também os avanços da Política Nacional de Desenvolvimento Regional 

desde 2007, a qual prevê a disponibilidade de recursos para as regiões, sendo o maior desafio 

o direcionamento desses investimentos às áreas mais carentes bem como o monitoramento 

destes. 

De acordo com os dados apresentados, pôde-se verificar que as Regiões Norte, 

Nordeste e Centro-Oeste foram beneficiadas pelas políticas sociais entre os anos de 2002 e 

2013 devido à implementação de recursos federais investidos em diversas áreas. 

Consoante Moura e Firkowski (2001), após a Constituição de 1988, que facultou aos 

estados a institucionalização das regiões metropolitanas, pode-se afirmar que a história da 

institucionalização das regiões metropolitanas no Brasil segue um percurso no qual a crítica 

ao autoritarismo e ao centralismo no governo federal cedeu lugar à proliferação de unidades 

metropolitanas destituídas de características que as qualifiquem como regiões. “A simples 

instituição de unidades regionais pelos estados ou impostas pela União não transforma sua 

finalidade meramente administrativa nem contribui no encaminhamento de soluções para 

áreas mais densas e mais complexas” (MOURA; FIRKOWSKI, 2001, p. 108). 

Nesse contexto, muitas regiões metropolitanas foram criadas sem critérios e com 

grandes contrastes de realidades metropolitanas. Segundo o Observatório das Metrópoles 
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(2015), de um lado tem-se a maior região metropolitana do país – São Paulo –, com 39 

municípios integrantes e população próxima a 20 milhões de habitantes; e por outro, em 

último lugar no ranking populacional, a região metropolitana do Sudoeste Maranhense, que 

possui oito municípios integrantes e população pouco superior a 300 mil habitantes. 

A matriz conceitual da pesquisa baseou-se em dois conceitos fundamentais discutidos 

por dois autores principais: a hegemonia inacabada, conforme Francisco de Oliveira (1993), e 

o processo de homogeneização do capital, segundo Carlos Brandão (2012); e ainda os 

conceitos de planejamento e desenvolvimento, que se relacionam diretamente à questão 

regional. 

Quanto ao contexto para averiguação da hipótese, foram identificados três cenários, a 

saber: 

1. Cenário de 1950 a 2002 – destacam-se os movimentos de desconcentração das 

políticas regionais de 1970, quando as áreas mais carentes do país, como o 

Nordeste, foram alvo de investimentos prioritários; 

2. Cenário de 2003 a 2014 – os dados mostraram que o Norte, o Nordeste e o Centro-

Oeste se beneficiaram com os investimentos realizados pelo governo federal em 

políticas sociais, o que acarretou uma inversão no cenário articulado pelo Estado de 

São Paulo; 

3. Cenário atual – disputa do poder econômico e político do Estado de São Paulo e o 

Plano da Macrometrópole paulista que busca homogeneizar um território 

macrometropolitano. 

Com base nos cenários apresentados e discutidos na pesquisa, conclui-se que a 

unidade regional ainda está mal resolvida.25

Até os anos 1970, a maior parte dos grandes investimentos concentrava-se em São 

Paulo, que vivenciou o auge da expansão econômica no país. Araújo (2013) informa que, 

devido às políticas de desconcentração industrial implementadas pelo governo federal a partir 

 O Plano da Macrometrópole paulista evidencia a 

tentativa de retomada da hegemonia com a inversão do cenário estabelecido entre 2003 e 

2014, propício às áreas carentes. 

                                                            
25Referência ao artigo de Oliveira (1993), o qual a pesquisa buscou discutir. 
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dos anos 2000, o governo brasileiro redirecionou os investimentos, fazendo um movimento de 

desconcentração industrial na direção das regiões menos desenvolvidas. Mesmo assim, os 

avanços não se distribuíram uniformemente no território nacional, pois as políticas 

continuavam privilegiando o Sudeste. 

A estruturação da macrometrópole paulista teve origem nos anos 1950, com o avanço 

da industrialização e os reflexos da urbanização no entorno dos municípios de São Paulo e do 

Rio de Janeiro. Com base nas pesquisas realizadas, constata-se que a tentativa de 

consolidação desse território foi concebida com perspectivas de concentração de riqueza em 

uma região, ou seja, no Estado de São Paulo, que busca na reorganização do espaço regional a 

reconstituição da hegemonia política por meio dos planos estratégicos do PAM. 

Tal processo pode ser relacionado à ideia de hegemonia inacabada ou realizada de 

modo incompleto como consequência do fracasso da hegemonia, explicado pelo isolamento 

paulista, pela tentativa de dominação apenas pelo mercado e pela falsa construção de um 

imaginário que coloca São Paulo como o futuro do Brasil, contando com a formação de 

alianças entre grupos de interesses específicos e utilizando os poderes do Estado para manejar 

e organizar a concorrência, prejudicando ainda mais a unidade regional. 

De acordo com as comparações da pesquisa realizadas nos mapas de taxas de 

urbanização e valores do PIB, considerando-se também as diferenças culturais e históricas 

apontadas no estudo, podem ser observados os diversos contrastes entre os municípios e as 

regiões que compõem o território da macrometrópole paulista, onde a governança 

metropolitana é reduzida ao ambiente político, sem a devida preocupação com as diversidades 

e as problemáticas existentes. 

Constata-se que a criação do Plano da Macrometrópole paulista remete à necessidade 

de um espaço unificado, homogeneizado e desobstruído, no qual o capital, ou o mercado, 

possa exercer seu controle universalizante, reproduzindo a segregação, as assimetrias e as 

desigualdades ao invadir progressivamente espaços e mercados diversos. 

Conforme visto nas propostas do antigo Plano Macroeixo de São Paulo, o Plano da 

Macrometrópole paulista somente atualiza os planos propostos na década de 1970, momento 

no qual já se privilegiavam as obras de infraestrutura. De acordo com Ianni (1992), a vasta 

frequência de retrocessos no contexto histórico brasileiro, em todas as áreas, não só se 
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formula novas interpretações, como também se renovam as anteriores, que podem até mesmo 

ser recriadas e parecer novas. 

Ao comparar o Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento (2008) e o Plano 

de Ação da Macrometrópole paulista, pode-se verificar que o primeiro buscava uma proposta 

para engendrar uma nova regionalização, apontando prioritariamente para a diminuição das 

desigualdades sociais no Brasil, ao contrário do PAM, cuja principal proposta é o projeto de 

criação dessa nova escala regional – macrometrópole paulista – trata-se de um “plano de 

ação” que busca garantir e reafirmar a liderança e a hegemonia do Estado de São Paulo. 

Confrontando as duas perspectivas de desenvolvimento alicerçadas em bases 

territoriais, verifica-se que as propostas de regionalização são contraditórias quanto ao 

objetivo principal. O Plano da Macrometrópole paulista é formular políticas integradas, porém 

com ações dirigidas e focadas somente na própria região do Estado de São Paulo. Por sua vez, 

o Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento propõe como principal foco o combate 

às desigualdades, regionais e sociais, implicando a promoção do desenvolvimento das regiões 

menos dinâmicas do país. 

O Estudo da Dimensão Territorial para o Planejamento abarca um grande repertório de 

nossa trajetória política regional, mas não foi muito utilizado para a administração dos 

problemas regionais, assim como o Estatuto da Metrópole. No entanto, as políticas setoriais e 

pontuais da macrometrópole paulista transfiguram-se em uma perspectiva de disputa com um 

possível projeto nacional. Referindo-se aos planos territoriais, a maioria estão “imersos num 

mesquinho e limitado debate [...] regional, ou, na maior parte das vezes, meramente local” 

(OLIVEIRA, 1993, p. 44), de modo a concordar com Oliveira (1993) quando afirma que a 

questão regional há muito deixou de ser considerada uma questão nacional.  

Com base na análise dos quatro volumes do Plano da Macrometrópole paulista, 

constata-se que a “manutenção da condição de liderança no cenário econômico nacional”, 

citada no próprio documento do PAM (EMPLASA, 2013), abrange estratégias, metas e ações 

para dar continuidade à afirmação de que um “projeto que dispensa a tutela do Estado, mas 

não lhe dá as costas” (OLIVEIRA, 1993) na constituição de uma fusão de interesses privados 

e governamentais. 

A condição hegemônica de São Paulo – “isolamento paulista” – afirma, e continua 

afirmando, a ausência de um projeto de nação, com a dominação apenas pelo mercado, 
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gerando enormes consequências, fruto de uma aliança de interesses que aumenta 

proporcionalmente o desinteresse pelas questões sociais, sustentada pelo sistema político 

brasileiro. 

Com base nos quatro volumes do PAM, destacando-se os trechos que tratam dos 

desafios, das prioridades de investimentos financeiros e dos agentes e atores envolvidos no 

Plano, podem ser resgatados alguns pontos principais, tais como: 

• o Plano da Macrometrópole paulista não possui base jurídica; 

• o modelo macrometropolitano conflita com o modelo federativo brasileiro; 

• não há esclarecimentos objetivos quanto à combinação da urbanização 

inclusiva com a competitividade; 

• as estratégias políticas baseiam-se na governança de uma carteira de projetos, 

dando prioridade à infraestrutura em locais privilegiados (concentração do vetor de 

desenvolvimento da região metropolitana de São Paulo); 

• os projetos habitacionais não têm prioridade nos investimentos; 

• a perspectiva econômica competitiva é afirmada por meio da configuração de 

um “ambiente de negócios”; 

• apenas uma minoria da sociedade civil participa das discussões públicas e da 

validação política do PAM. 

Conclui-se que a estratégia de manutenção da posição de liderança de determinada 

região (como o próprio Plano descreve) – São Paulo – em detrimento de outras regiões 

constitui o objetivo principal do Plano de Ação da Macrometrópole paulista. O objetivo 

principal de um plano deveria garantir a qualidade dos lugares para a maioria das pessoas, 

aliando desenvolvimento e equidade.  

O debate sobre o acesso diferencial entre bens e serviços gerado pela desigualdade na 

economia periférica busca respostas nas teorias do desenvolvimento – Teoria da 

Modernização, Teoria da Dependência, Teoria do Nacional-Desenvolvimentismo, os 

pensamentos da Cepal e a política do neoliberalismo – produzidas no século XX. Essas 

teorias tentaram buscar interpretações para as desigualdades entre as economias, e também 

influenciaram as análises críticas do processo de crescimento e urbanização das metrópoles 

brasileiras. 
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Verifica-se que a partir dos importantes ciclos econômicos na região do Estado de São 

Paulo, do início da industrialização, da ampliação das ferrovias e das rodovias, do 

desenvolvimento da indústria e do mercado interno, momentos da política com governos 

centralizadores e descentralizadores, não houve muitos esforços nos investimentos das 

políticas sociais. Contudo, a partir de 2002 houve um “clarão” que iluminou a esperança das 

famílias mais carentes, reduzindo a pobreza extrema do país. 

Na atualidade, observa-se o paradoxo do crescimento e da pobreza encontrado na 

região metropolitana de São Paulo, um dos maiores aglomerados do mundo, detentor do 

maior PIB do Estado de São Paulo, concentrador de serviços, negócios e infraestrutura, onde 

as áreas mais carentes se confundem e se integram aos espaços ocupados pelas áreas mais 

ricas do tecido urbano. 

Por meio dos dados apresentados nas tabelas referentes aos índices de IDHMs, pode-se 

observar que a região metropolitana de São Paulo detém o índice mais alto de IDHM – de 

0,792 – em comparação ao índice do Brasil – de 0,727. Constata-se também que um grande 

número de famílias mora em favelas ou em condições precárias. O Brasil tinha, em 2010, 

cerca de 14 metrópoles com mais de um milhão de habitantes. São Paulo tinha mais de 19 

milhões, e o Rio de Janeiro, mais de 11 milhões. E ainda, 80% dos brasileiros moradores de 

favelas estão nas metrópoles, segundo o IBGE (2000) (MARICATO, 2011, p. 10). 

Constata-se que os termos modernidade e progresso, utilizados como sinônimos de 

desenvolvimento, não retratam o desenvolvimento social com enfrentamento das 

desigualdades vitais, existenciais e de recursos para inversão das prioridades. Isso deveria 

englobar toda a população, especialmente nas regiões metropolitanas brasileiras, nas 

periferias urbanas e nos territórios marginalizados da macrometrópole paulista.  

Ficou evidenciado que o cenário atual, na discussão da gestão metropolitana, apresenta 

alguns obstáculos para a integração entre os municípios e a cooperação entre eles, a saber: o 

interesse pela criação de unidades regionais em razão da destinação de recursos e 

investimentos; o protagonismo municipalista e a existência das políticas paroquiais; e a 

ausência de uma visão nacional quando da execução de políticas públicas.  

Portanto, o Estado sempre privilegiou o crescimento econômico seletivo em alguns 

espaços-polo, não gera uma situação benéfica para os espaços periféricos e é eficaz na 

propagação da segregação socioespacial. 
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Em concordância com a posição de Ferreira (2010) em relação ao poder da aliança das 

elites com o Estado: 

 

No Brasil, entretanto, os investimentos públicos em infraestrutura foram 
claramente direcionados e concentrados nas áreas ocupadas pela população 
de alta renda. Pela lógica peculiar do subdesenvolvimento, o Estado – se 
entendido no sentido público importado das realidades das democracias 
desenvolvidas – é um não Estado. Ele não planeja ações para a superação do 
atraso, mas confunde; não organiza, mas desestrutura; não facilita, mas 
embaralha e burocratiza os procedimentos administrativos. Não porque seja 
incompetente, como as vezes se propaga, mas porque é muito eficaz na 
segregação socioespacial, que emperra o desenvolvimento independente, 
redistributivo e includente e poderia contrariar o equilíbrio de forças 
políticas, o poder das elites internas e os interesses externos que 
historicamente se alimentam desse atraso (FERREIRA, 2010, p. 194). 

 

Essas questões estão presentes no planejamento regional, que não prioriza a redução 

das assimetrias, dos privilégios e das desigualdades sociais na metrópole. 

Houve um avanço nas questões atinentes às regiões metropolitanas obtido com a 

sanção presidencial do Estatuto da Metrópole – Lei n. 13.089, de 12 de janeiro de 2015. Esse 

Estatuto prorroga a implementação dos PDUIs para 2021, além de alterar vários pontos 

centrais da própria lei, que afeta estruturalmente o planejamento, ao retirar o sistema nacional 

de desenvolvimento urbano, nos artigos 20 e 21, revogados no Estatuto da Metrópole em 

junho de 2018. 

Percebe-se haver uma falta de clareza na institucionalização desses espaços, como na 

citada região metropolitana do Vale do Paraíba, assim como ausência de planos 

metropolitanos para a gestão desses espaços.  

Para a implementação do Estatuto da Metrópole foram debatidos dois princípios 

significativos: a função pública de interesse comum e a governança interfederativa. 

Os princípios da governança interfederativa são contraditórios entre si e devem ser 

discutidos com a participação da sociedade para definição de seus interesses comuns e das 

responsabilidades do desenvolvimento urbano integrado. Portanto, há necessidade de revisão 

dos instrumentos da lei com participação direta da sociedade civil.  
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Foi visto que a região metropolitana de São Paulo apresentou em seu PDUI projetos, 

programas e ações em andamento. Caso estes não sejam debatidos e a população residente nas 

regiões não seja diretamente consultada, as soluções para a execução da política metropolitana 

não avançam.  

As possibilidades e as perspectivas de participação da sociedade civil podem ser 

tomadas como exemplo e observadas, apontando um caminho na direção de enfrentamentos 

dos desafios da governança metropolitana na experiência realizada com o Plano Diretor de 

Desenvolvimento Integrado da Região Metropolitana de Belo Horizonte (MENDONÇA, 

2013), na qual foram realizadas três formas diferentes de participação: institucionalizada-

organizada, por meio da representação no Conselho Deliberativo Metropolitano e da criação 

do Colegiado Metropolitano; institucionalizada-espontânea; e autônoma, por meio da 

formação da Frente pela Cidadania Metropolitana. 

Considera-se, portanto, um grande desafio a execução e a implementação dos Planos 

de Desenvolvimento Urbano Integrados e sua adequação às antigas estruturas de governança 

em todos os municípios constituintes da macrometrópole paulista, uma vez que as agências e 

as estruturas que dão base à política metropolitana são ineficientes para sua plena 

viabilização.  

Nota-se assim uma problemática na governança metropolitana, pois os agentes e os 

atores reagem a decisões tomadas de forma isolada, com planos e propostas realizadas de 

“cima para baixo”, tendendo a atuar com pouca coordenação e baixa efetividade na 

regionalização metropolitana. 

 

[...] Tornaram-se entidades vazias de autoridade e mesmo de função, não 
obstante encontrarmos em muitas delas um corpo técnico ainda imbuído de 
propósitos de planejamento. As raras ações governamentais visando ao 
enfrentamento dos problemas na escala metropolitana resultam de iniciativas 
isoladas, de algumas prefeituras circunstancialmente administradas por 
coligações políticas com espírito público. Em quase todas, o hiperpoder dos 
municípios capitais não é utilizado para gerar uma dinâmica cooperativa, 
mas, ao contrário, para suportar e legitimar um padrão fragmentado e 
segregado de gestão dos problemas urbanos, sejam da habitação, da saúde, 
dos transportes, da educação, etc. (RIBEIRO, 2015, p. 22-23). 
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Conclui-se que o Plano da Macrometrópole paulista pode evidenciar uma forma de 

“imposição mascarada” de um recorte territorial proposto estrategicamente pelo Estado de 

São Paulo, definido pelo poder do Estado, de desenvolvimento restrito, que reforça o caráter 

de dominação econômica e retomada da hegemonia. 

Embora na dimensão discursiva institucional se enuncie um plano voltado ao 

desenvolvimento socioeconômico e para o alcance de uma sociedade mais justa baseada em 

práticas democráticas, as contradições apresentadas nas proposições apontam para a 

necessidade de se dar um passo adiante. Para isso, os atores e os agentes da produção de 

políticas para o território metropolitano devem avançar para além de planos burocráticos 

mantenedores do status quo e efetivamente considerar as necessidades e as melhorias para a 

maioria dos brasileiros, ricos ou pobres, socialmente incluídos e excluídos, devendo todos ser 

partícipes da política. 

Há infinitas possibilidades de discussões e questões que poderão ser repensadas em 

estudos posteriores ao relacionar as questões sociais aos modelos de desenvolvimento 

implantados na política brasileira. Em vésperas de eleições com candidaturas tão diversas, 

todo cidadão brasileiro deveria sentir-se no dever de fiscalizar as ações dos agentes e dos 

poderosos para que nossos direitos fossem estendidos a todos. Os estudos e as pesquisas na 

área de planejamento urbano-regional podem dar as pistas para o caminho de superação das 

desigualdades, para que a política não fique nas mãos de poucos governantes que não visam a 

um projeto nacional para a diminuição da pobreza no país. 
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ANEXO A - MACROMETRÓPOLE PAULISTA – POPULAÇÃO/TAXA DE 
URBANIZAÇÃO/PIB 

Tabela 8. Macrometrópole paulista – população/taxa de urbanização/PIB 

Código Municípios Pop. Total Pop. Urbana Pop. Rural Taxa de urbanização PIB 2010 

3500600 Águas de São Pedro 2.699 2.699 - 100,00 69.351,57 
3501152 Alumínio 16.825 14.111 2714 83,87 1.566.535,04 
3501608 Americana 210.387 209.404 983 99,53 7.236.089,94 
3502002 Analândia 4.287 3.403 884 79,38 98.188,26 
3502507 Aparecida 35.006 34.497 509 98,55 496.062,20 
3502754 Araçariguama 17.019 17.019 - 100,00 1.056.801,23 
3502903 Araçoiaba da Serra 27.226 18.714 8512 68,74 315.642,52 
3503158 Arapeí 2.494 1.876 618 75,22 22.642,91 
3503307 Araras 118.713 112.321 6392 94,62 3.211.625,07 
3503505 Areias 3.695 2.477 1218 67,04 23.168,75 
3503802 Artur Nogueira 44.071 39.902 4169 90,54 572.380,24 
3503901 Arujá 74.758 71.775 2983 96,01 1.988.477,33 
3504107 Atibaia 126.467 115.105 11362 91,02 3.709.727,44 
3504909 Bananal 10.219 8.154 2065 79,79 119.562,12 
3505708 Barueri 240.459 240.459 - 100,00 30.018.704,50 
3506359 Bertioga 47.462 46.687 775 98,37 1.097.980,30 
3506607 Biritiba-Mirim 28.540 24.495 4045 85,83 319.857,63 
3507001 Boituva 48.177 45.319 2858 94,07 1.570.133,40 
3507100 Bom Jesus dos Perdões 19.644 17.320 2324 88,17 249.973,45 
3507605 Bragança Paulista 146.548 142.065 4483 96,94 3.245.514,69 
3508405 Cabreúva 41.525 35.194 6331 84,75 1.412.089,25 
3508504 Caçapava 84.676 72.452 12224 85,56 2.765.679,95 
3508603 Cachoeira Paulista 30.066 24.552 5514 81,66 307.018,88 
3509007 Caieiras 86.389 84.249 2140 97,52 1.998.876,39 
3509205 Cajamar 63.989 62.701 1288 97,99 5.460.802,41 
3509502 Campinas 1.079.140 1.060.584 18556 98,28 38.195.022,24 
3509601 Campo Limpo Paulista 73.981 73.981 - 100,00 1.189.439,96 
3509700 Campos do Jordão 47.758 47.460 298 99,38 681.915,97 
3509957 Canas 4.378 4.064 314 92,83 28.773,60 
3510302 Capela do Alto 17.502 14.497 3005 82,83 146.815,85 
3510401 Capivari 48.512 45.844 2668 94,50 1.107.156,80 
3510500 Caraguatatuba 100.634 96.476 4158 95,87 1.609.177,48 
3510609 Carapicuíba 369.368 369.368 - 100,00 3.000.084,76 
3511508 Cerquilho 39.520 37.475 2045 94,83 1.166.025,31 
3511607 Cesário Lange 15.516 10.476 5040 67,52 209.827,26 
3511706 Charqueada 15.067 13.670 1397 90,73 275.341,14 
3512209 Conchal 25.207 23.818 1389 94,49 341.423,60 
3512407 Cordeirópolis 21.048 18.905 2143 89,82 1.227.207,90 
3512704 Corumbataí 3.873 2.092 1781 54,01 76.039,80 
3512803 Cosmópolis 58.689 54.506 4183 92,87 859.253,37 
3513009 Cotia 200.647 200.647 - 100,00 6.796.203,03 
3513405 Cruzeiro 77.009 75.047 1962 97,45 1.450.013,25 
3513504 Cubatão 118.629 118.629 - 100,00 9.466.000,50 
3513603 Cunha 21.876 12.173 9703 55,65 112.225,35 
3513801 Diadema 385.838 385.838 - 100,00 10.699.784,00 
3514908 Elias Fausto 15.758 12.544 3214 79,60 427.351,36 
3515004 Embu das Artes 239.939 239.939 - 100,00 4.373.421,47 
3515103 Embu-Guaçu 62.718 61.045 1673 97,33 630.976,63 
3515152 Engenheiro Coelho 15.662 11.455 4207 73,14 283.626,97 
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3515707 Ferraz de Vasconcelos 168.072 160.530 7542 95,51 2.133.262,68 
3516309 Francisco Morato 154.287 153.973 314 99,80 883.621,19 
3516408 Franco da Rocha 131.389 121.046 10343 92,13 1.613.872,77 
3518305 Guararema 25.808 22.209 3599 86,05 1.111.404,92 
3518404 Guaratinguetá 112.004 106.697 5307 95,26 2.927.684,35 
3518701 Guarujá 290.526 290.470 56 99,98 4.443.142,10 
3518800 Guarulhos 1.220.653 1.220.653 - 100,00 35.671.510,22 
3519055 Holambra 11.257 8.154 3103 72,43 381.992,94 
3519071 Hortolândia 192.317 192.317 - 100,00 8.763.445,71 
3519709 Ibiúna 71.157 24.912 46245 35,01 785.959,02 
3520202 Igaratá 8.826 7.001 1825 79,32 98.324,08 
3520400 Ilhabela 28.125 27.931 194 99,31 372.951,93 
3520509 Indaiatuba 201.089 199.067 2022 98,99 7.651.291,81 
3521002 Iperó 28.198 17.400 10798 61,71 331.073,56 
3521101 Ipeúna 6.000 5.164 836 86,07 200.670,43 
3521408 Iracemápolis 19.987 19.575 412 97,94 381.531,31 
3522109 Itanhaém 86.919 86.105 814 99,06 869.872,98 
3522208 Itapecerica da Serra 152.407 151.144 1263 99,17 2.366.613,14 
3522505 Itapevi 200.415 200.415 - 100,00 5.220.158,21 
3523107 Itaquaquecetuba 321.329 321.329 - 100,00 3.222.392,09 
3523404 Itatiba 101.283 85.507 15776 84,42 3.394.630,37 
3523909 Itu 153.980 144.113 9867 93,59 4.633.757,09 
3524006 Itupeva 44.658 38.780 5878 86,84 2.304.035,69 
3524402 Jacareí 211.040 208.125 2915 98,62 6.682.818,58 
3524709 Jaguariúna 44.162 42.888 1274 97,12 4.104.912,59 
3524907 Jambeiro 5.336 2.555 2781 47,88 203.379,85 
3525003 Jandira 108.195 108.195 - 100,00 2.049.050,43 
3525201 Jarinu 23.780 18.377 5403 77,28 496.629,60 
3525508 Joanópolis 11.756 11.756 - 100,00 103.223,05 
3525854 Jumirim 2.792 1.620 1172 58,02 43.549,08 
3525904 Jundiaí 369.710 353.806 15904 95,70 23.155.495,48 
3526209 Juquitiba 28.717 22.225 6492 77,39 299.824,20 
3526308 Lagoinha 4.842 3.139 1703 64,83 40.067,92 
3526605 Lavrinhas 6.585 6.044 541 91,78 76.796,32 
3526704 Leme 91.658 89.766 1892 97,94 1.634.523,23 
3526902 Limeira 275.786 267.556 8230 97,02 7.629.913,30 
3527207 Lorena 82.498 80.135 2363 97,14 1.356.605,03 
3527306 Louveira 36.989 35.564 1425 96,15 6.027.355,63 
3528403 Mairinque 43.195 34.668 8527 80,26 1.171.996,20 
3528502 Mairiporã 80.755 70.574 10181 87,39 1.116.127,81 
3529401 Mauá 416.585 416.585 - 100,00 9.323.424,32 
3530607 Mogi das Cruzes 387.260 356.835 30425 92,14 9.389.909,02 
3530904 Mombuca 3.265 2.684 581 82,21 44.751,95 
3531100 Mongaguá 46.186 45.984 202 99,56 435.874,25 
3531704 Monteiro Lobato 4.116 1.776 2340 43,15 40.125,02 
3531803 Monte Mor 48.839 45.875 2964 93,93 1.924.685,34 
3532009 Morungaba 11.752 10.036 1716 85,40 328.940,63 
3532306 Natividade da Serra 6.680 2.789 3891 41,75 46.471,13 
3532405 Nazaré Paulista 16.396 13.896 2500 84,75 211.669,11 
3533403 Nova Odessa 51.158 50.324 834 98,37 1.598.463,42 
3534401 Osasco 666.621 666.621 - 100,00 43.499.785,23 
3535606 Paraibuna 17.385 5.241 12144 30,15 212.802,32 
3536505 Paulínia 81.825 81.749 76 99,91 14.141.349,27 
3536802 Pedra Bela 5.779 1.440 4339 24,92 42.053,90 
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3537107 Pedreira 41.501 41.152 349 99,16 756.060,88 
3537602 Peruíbe 59.698 59.031 667 98,88 649.577,29 
3537800 Piedade 52.126 23.752 28374 45,57 606.801,05 
3538006 Pindamonhangaba 146.807 141.527 5280 96,40 3.855.906,32 
3538204 Pinhalzinho 13.086 6.446 6640 49,26 134.519,99 
3538501 Piquete 14.116 13.220 896 93,65 90.841,39 
3538600 Piracaia 25.101 25.101 - 100,00 256.488,27 
3538709 Piracicaba 364.261 356.440 7821 97,85 12.501.662,48 
3539103 Pirapora do Bom Jesus 15.702 15.702 - 100,00 359.140,74 
3539806 Poá 105.924 104.250 1674 98,42 3.922.731,58 
3540606 Porto Feliz 48.864 41.072 7792 84,05 862.626,92 
3540754 Potim 19.340 14.666 4674 75,83 104.174,07 
3541000 Praia Grande 261.391 261.391 - 100,00 3.276.662,52 
3541901 Queluz 11.289 9.259 2030 82,02 109.056,55 
3542107 Rafard 8.610 7.589 1021 88,14 186.779,16 
3542305 Redenção da Serra 3.874 2.214 1660 57,15 32.048,60 
3543303 Ribeirão Pires 112.994 112.994 - 100,00 1.803.800,37 
3543907 Rio Claro 186.095 181.566 4529 97,57 5.639.383,58 
3544004 Rio das Pedras 29.445 28.508 937 96,82 764.122,94 
3544103 Rio Grande da Serra 43.912 43.912 - 100,00 384.515,33 
3544301 Roseira 9.590 9.107 483 94,96 171.146,54 
3545001 Salesópolis 15.624 9.947 5677 63,66 127.546,23 
3545159 Saltinho 7.047 5.881 1166 83,45 116.049,77 
3545209 Salto 105.407 104.666 741 99,30 3.296.868,13 
3545308 Salto de Pirapora 40.087 31.428 8659 78,40 914.589,29 
3545803 Santa Bárbara d'Oeste 179.924 178.512 1412 99,22 3.475.486,71 
3546009 Santa Branca 13.757 12.135 1622 88,21 211.247,36 
3546702 Santa Gertrudes 21.579 21.350 229 98,94 901.671,66 
3546801 Santa Isabel 50.393 39.544 10849 78,47 949.379,50 
3547007 Santa Maria da Serra 5.406 4.766 640 88,16 89.677,86 
3547304 Santana de Parnaíba 108.474 108.474 - 100,00 4.603.218,73 
3547809 Santo André 676.177 676.177 - 100,00 19.164.510,29 
3548005 Santo Antônio de Posse 20.628 18.814 1814 91,21 423.857,90 
3548203 Santo Antônio do Pinhal 6.485 3.854 2631 59,43 53.740,60 
3548500 Santos 419.388 419.074 314 99,93 13.546.942,87 
3548609 São Bento do Sapucaí 10.467 5.040 5427 48,15 108.411,79 
3548708 São Bernardo do Campo 764.922 752.126 12796 98,33 42.557.431,74 
3548807 São Caetano do Sul 149.185 149.185 - 100,00 12.205.133,81 
3549607 São José do Barreiro 4.078 2.870 1208 70,38 28.250,40 
3549904 São José dos Campos 629.106 616.308 12798 97,97 25.848.130,44 
3549953 São Lourenço da Serra 13.957 12.704 1253 91,02 213.289,06 
3550001 São Luís do Paraitinga 10.397 6.180 4217 59,44 86.448,12 
3550308 São Paulo 11.245.983 11.144.892 101091 99,10 450.491.987,99 
3550407 São Pedro 31.629 26.579 5050 84,03 407.763,29 
3550605 São Roque 78.711 71.388 7323 90,70 1.457.400,71 
3550704 São Sebastião 73.793 72.962 831 98,87 3.820.147,71 
3551009 São Vicente 332.193 331.565 628 99,81 3.360.635,38 
3552007 Silveiras 5.788 2.877 2911 49,71 37.239,47 
3552205 Sorocaba 585.780 579.819 5961 98,98 19.721.440,76 
3552403 Sumaré 240.901 238.065 2836 98,82 9.488.101,51 
3552502 Suzano 262.179 252.950 9229 96,48 6.555.271,32 
3552809 Taboão da Serra 244.095 244.095 - 100,00 5.473.360,06 
3554003 Tatuí 107.202 102.138 5064 95,28 2.315.179,97 
3554102 Taubaté 278.379 272.373 6006 97,84 12.449.701,43 
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3554508 Tietê 36.789 33.447 3342 90,92 1.283.860,68 
3554805 Tremembé 40.928 36.886 4042 90,12 409.012,13 
3554953 Tuiuti 5.921 2.964 2957 50,06 116.129,40 
3555406 Ubatuba 78.693 76.802 1891 97,60 896.600,34 
3556206 Valinhos 106.569 101.413 5156 95,16 3.937.795,52 
3556354 Vargem 8.784 4.412 4372 50,23 57.083,78 
3556453 Vargem Grande Paulista 42.899 42.899 - 100,00 910.940,00 
3556503 Várzea Paulista 106.961 106.961 - 100,00 1.837.457,40 
3556701 Vinhedo 63.453 61.459 1994 96,86 4.623.767,90 
3557006 Votorantim 108.695 104.549 4146 96,19 2.042.691,17 
3500758 Alambari 4.872 3.663 1209 75,18 61.602,60 
3537909 Pilar do Sul 26.385 20.731 5654 78,57 236.405,57 
3550209 São Miguel Arcanjo 31.445 21.499 9946 68,37 332.034,10 
3551108 Sarapuí 9.016 6.638 2378 73,62 93.508,63 
3553500 Tapiraí 8.016 5.731 2285 71,49 73.820,38 
3526407 Laranjal Paulista 25.223 22.587 2636 89,55 558.347,84 

 

Fonte: organizado por Uehara (2018) -  Seade (2010). 
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ANEXO B - REGIÕES DE REFERÊNCIA 
Segue as regiões de referência (Brasil, 2008, v.3, p. 90 – 94) das 118 sub-regiões do 

Estudo da dimensão territorial para o planejamento. A lista das sub-regiões com os 

respectivos subpolos é: 

1. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Abaetetuba  

2. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Altamira  

3. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Araguaína  

4. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Balsas  

5. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Belém  

6. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Imperatriz  

7. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Macapá  

8. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Marabá  

9. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Marajó  

10. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Oiapoque  

11. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região Santa Luzia 

12. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região São Félix do Xingu  

13. Região Bipolarizada Belém-São Luís - Sub–região São Luís  

14. Região Manaus - Sub–região Alto Solimões  

15. Região Manaus - Sub–região Boa Vista  

16. Região Manaus - Sub–região Cabeça do Cachorro  

17. Região Manaus - Sub–região Cruzeiro do Sul  

18. Região Manaus - Sub–região Itacoatiara  

19. Região Manaus - Sub–região Itaituba  

20. Região Manaus - Sub–região Lábrea  

21. Região Manaus - Sub–região Manaus 

22. Região Manaus - Sub–região Rio Branco  

23. Região Manaus - Sub–região Rorainópolis  

24. Região Manaus - Sub–região Santarém  

25. Região Manaus - Sub–região Tefé  

26. Região Fortaleza - Sub–região Caxias  
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27. Região Fortaleza - Sub–região Ceará Meridional  

28. Região Fortaleza - Sub–região Floriano-Uruçuí  

29. Região Fortaleza - Sub–região Fortaleza  

30. Região Fortaleza - Sub–região Jaguaribe  

31. Região Fortaleza - Sub–região Mossoró  

32. Região Fortaleza - Sub–região Picos  

33. Região Fortaleza - Sub–região Quixadá  

34. Região Fortaleza - Sub–região Sobral  

35. Região Fortaleza - Sub–região Sudoeste Potiguar  

36. Região Fortaleza - Sub–região Teresina  

37. Região Recife - Sub–região Arapiraca  

38. Região Recife - Sub–região Arcoverde  

39. Região Recife - Sub–região Campina Grande  

40. Região Recife - Sub–região Caruaru  

41. Região Recife - Sub–região João Pessoa  

42. Região Recife - Sub–região Maceió  

43. Região Recife - Sub–região Natal  

44. Região Recife - Sub–região Patos  

45. Região Recife - Sub–região Recife  

46. Região Recife - Sub–região Seridó  

47. Região Recife - Sub–região Sertão Alagoano  

48. Região Salvador - Sub–região Aracaju  

49. Região Salvador - Sub–região Feira de Santana  

50. Região Salvador - Sub–região Ilhéus-Porto Seguro  

51. Região Salvador - Sub–região Irecê  

52. Região Salvador - Sub–região Paulo Afonso  

53. Região Salvador - Sub–região Petrolina-Juazeiro  

54. Região Salvador - Sub–região Salvador  

55. Região Salvador - Sub–região Sertão Sergipano  

56. Região Salvador - Sub–região Vitória da Conquista  
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57. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Alta Floresta  

58. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Campo Grande  

59. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Cuiabá 

60. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Dourados  

61. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Ji-Paraná  

62. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Pantanal  

63. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Porto Velho  

64. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Rondonópolis  

65. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Sinop  

66. Região Multipolarizada Brasil Ocidental - Sub–região Vilhena  

67. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Barra do Garça  

68. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Barreiras  

69. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Brasília  

70. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Goiânia  

71. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Palmas  

72. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Rio Verde  

73. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região São Félix do Araguaia  

74. Região Multipolarizada Brasil Central - Sub–região Uberlândia  

75. Região Belo Horizonte - Sub–região Barbacena  

76. Região Belo Horizonte - Sub–região Belo Horizonte 

77. Região Belo Horizonte - Sub–região Divinópolis  

78. Região Belo Horizonte - Sub–região Governador Valadares  

79. Região Belo Horizonte - Sub–região Ipatinga  

80. Região Belo Horizonte - Sub–região Montes Claros  

81. Região Belo Horizonte - Sub–região Teófilo Otoni  

82. Região Rio de Janeiro - Sub–região Campos dos Goytacazes  

83. Região Rio de Janeiro - Sub–região Juiz de Fora  

84. Região Rio de Janeiro - Sub–região Norte Capixaba  

85. Região Rio de Janeiro - Sub–região Rio de Janeiro  

86. Região Rio de Janeiro - Sub–região Vitória  
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87. Região Rio de Janeiro - Sub–região Volta Redonda  

88. Região São Paulo - Sub–região Araçatuba  

89. Região São Paulo - Sub–região Bauru  

90. Região São Paulo - Sub–região Campinas  

91. Região São Paulo - Sub–região Itapetininga  

92. Região São Paulo - Sub–região Marília  

93. Região São Paulo - Sub–região Pouso Alegre  

94. Região São Paulo - Sub–região Presidente Prudente  

95. Região São Paulo - Sub–região Ribeirão Preto  

96. Região São Paulo - Sub–região São José do Rio Preto  

97. Região São Paulo - Sub–região São José dos Campos 

98. Região São Paulo - Sub–região São Paulo  

99. Região São Paulo - Sub–região Sorocaba  

100. Região São Paulo - Sub–região Varginha  

101. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Bagé-Uruguaiana  

102. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Blumenau  

103. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Cascavel  

104. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Caxias do Sul  

105. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Chapecó  

106. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Curitiba  

107. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Florianópolis  

108. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Guarapuava  

109. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Joinville  

110. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Lages  

111. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Londrina  

112. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Maringá  

113. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Passo Fundo  

114. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Pelotas  

115. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Ponta Grossa  

116. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Porto Alegre  
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117. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Santa Maria  

118. Região Bipolarizada Sul - Sub–região Tubarão 
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