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APRESENTAÇÃO

O Ipea e a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal), parceiros em cooperação e realização 
de estudos e pesquisas sobre o desenvolvimento, têm o prazer de apresentar este Relatório da Pesquisa como 
resultado dessa colaboração conjunta, Rede Urbana e Integração Produtiva no Brasil e na América do Sul.

Esta pesquisa tem como objetivo inicial analisar e apresentar as tendências de integração produtiva e dos 
sistemas urbanos dos países da América do Sul mediante a análise da dinâmica territorial e da identificação 
das inter-relações com a rede urbana do Brasil, de forma a contribuir com a formulação de políticas públicas de 
integração e articulação das cidades da região.

No intuito de operacionalizar o objetivo proposto, a pesquisa se subdividiu em duas partes: Rede 
Urbana do Brasil e da América do Sul; e Integração Produtiva do Brasil com a América do Sul. A primeira 
parte foi desenvolvida pelo professor Cláudio Antonio Gonçalves Egler, da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro (UFRJ), e a outra foi realizada pelo professor Renato G. Flôres Junior, da Fundação Getulio Vargas 
(FGV). A pesquisa contou, também, com a participação técnica do Instituto Paranaense de Desenvolvimento 
Econômico e Social (Ipardes) e a contribuição de pesquisadores do Ipea nos componentes da realização de 
entrevistas prospectivas sobre esses temas e suas inter-relações com atores brasileiros dos setores público e 
privado relevantes para as discussões.

O relatório está organizado em três capítulos. O primeiro capítulo – de autoria da equipe técnica do 
Ipea – contextualiza a relevância e os objetivos da pesquisa, apresentando as contribuições feitas e o resultado 
das entrevistas realizadas, bem como sumariza as contribuições dos consultores ao longo dos seis produtos 
entregues (três para cada tema).

O segundo capítulo, Referenciais Básicos para uma Metodologia de Identificação do Sistema Urbano da 
América do Sul, de Cláudio Antonio Gonçalves Egler, faz extensa revisão da literatura sobre rede urbana 
no Brasil e na América do Sul, elaborando e testando critérios de seleção de centros urbanos, também com 
possibilidade de integração. A hipótese subjacente é que há uma configuração espacial supranacional que 
influencia e se reflete nessas possibilidades.

O terceiro capítulo, do professor Renato G. Flôres Junior, intitulado Breve Manual para Estudos de 
Fragmentação e Cadeias Produtivas em Áreas Urbanas, descreve, passo a passo, a abordagem proposta para 
investigação da questão produtiva em contexto de distribuição urbana no território, desde o esclarecimento 
de conceitos centrais, até o processo de identificação de setores e produtos, para empreender uma reflexão 
analítica e, com base nos resultados, iniciar um mapeamento de zonas com possibilidade de integração. Os 
dois capítulos em conjunto explicitam, cada qual à sua maneira, que uma rede urbana mais integrada permite 
o aprofundamento das relações produtivas, que, se mais presentes, contribuem para o reforço da rede urbana 
historicamente construída.

Este relatório é, portanto, parte da contribuição (teórica e metodológica) do Ipea, da Cepal e do Ipardes 
no debate em curso sobre a integração logística na América do Sul e seus reflexos na estrutura produtiva e 
urbana. Esperamos que sua leitura informe e fomente os seus leitores para um maior apoio às políticas de 
integração econômica em nossa região.

Os coordenadores
Bernardo Alves Furtado

Bolívar Pêgo
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CAPÍTULO 1

REDE URBANA E INTEGRAÇÃO PRODUTIVA NO BRASIL E NA 
AMÉRICA DO SUL

Bernardo Alves Furtado1

Bolívar Pêgo2

Ernesto Pereira Galindo3

Rafael Henrique Moraes Pereira4

Luís Maurício Martins Borges5

1 INTRODUÇÃO

Este relatório concentra os primeiros resultados da pesquisa Rede Urbana e Integração 
Produtiva no Brasil e na América do Sul,6 desenvolvida pelo Ipea em parceria com a 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) e o Instituto Paranaense de 
Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).7 A análise desenvolvida ao longo da pesquisa 
objetiva em última instância contribuir com o aprimoramento de políticas públicas capazes 
de dinamizar as economias da América do Sul, por meio de maior integração e articulação 
das cidades da região. Histórico, objetivo detalhado, metodologias, justificativa, resultados 
alcançados e desenvolvimentos futuros estão descritos nas seções seguintes. 

A proposta de pesquisa-síntese que conjugasse simultaneamente aspectos da análise 
urbana e investigação da questão produtiva, surgida em fins de 2008, foi identificada 
como promissora e profícua, no sentido de proporcionar a fertilização cruzada de ambas 
as abordagens. Se, de um lado, o Ipea contava com produção significativa na questão da 
rede urbana do Brasil, de outro, a Cepal e o Ipardes contavam com relevantes contribuições 
na análise da questão produtiva territorializada. Com isso, buscou-se elaborar estudo que 
conseguisse, na medida do possível, identificar efeitos da atividade econômica produtiva no 
território inter-regional. Ao mesmo tempo, verificava-se se a infraestrutura urbana dada – 
construída histórica e nacionalmente – atendia às novas necessidades da dinâmica produtiva 
e representava de forma tangível a realização do potencial de maior integração no Brasil 
e na América do Sul. Assim, o termo de referência inicial materializou este processo que 
enfocou a relação de interface entre os fenômenos de integração produtiva e de estruturação 
da rede de cidades.

Esses primeiros resultados da pesquisa ora apresentados consolidam o debate sobre 
conceitos e metodologias, apropriados ao entendimento das transformações da rede urbana, 
concomitantes ao processo de integração produtiva. Buscou-se construir para cada um dos 

1. Técnico de planejamento e pesquisa da Diretoria de Estudos e Políticas Regionais, Urbanas e Ambientais (Dirur) do Ipea.

2. Técnico de planejamento e pesquisa da Dirur do Ipea.

3. Técnico de planejamento e pesquisa da Dirur do Ipea.

4. Técnico de planejamento e pesquisa da Dirur do Ipea.

5. Pesquisador do Programa de Pesquisa para o Desenvolvimento Nacional (PNPD) na Dirur do Ipea.

6. Diana Meirelles da Motta, técnica de planejamento e pesquisa da Dirur do Ipea, foi a coordenadora da pesquisa na etapa inicial de 
discussão e propostas, substituída, em seguida, por Daniel da Mata, também técnico de planejamento e pesquisa do Ipea. Juliana Dalboni 
Rocha foi consultora nos produtos 1 e 2 e participou de cinco entrevistas.  

7. Os técnicos do Ipardes Gracia Besen e Paulo Delgado participaram da equipe técnica nos dois primeiros produtos da pesquisa.
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10 Relatório de Pesquisa

enfoques de análise – rede urbana e integração produtiva – arcabouço teórico e metodológico 
suficiente para analisar as relações entre as áreas de estudo. 

Além desta introdução, este texto possui oito seções, quais sejam:  Relevância e objetivos 
da pesquisa (seção 2); Contribuições iniciais da pesquisa (seção 3); Instituições no Brasil e 
suas percepções quanto a integração produtiva e redes urbanas  (seção 4);  Referências para 
a análise institucional (seção 5); Perfil das instituições entrevistadas (seção 6); Considerações 
teórico-metodológicas (seção 7); As instituições e suas interfaces com a questão produtiva 
e territorial (seção 8); e as Considerações finais (seção 9).

2 RELEVÂNCIA E OBJETIVOS DA PESQUISA 

Contemporaneamente, a América do Sul vive momentos de transição e consolidação políticas, 
econômicas e tecnológicas relevantes, com intensificação de trocas internacionais; abertura 
de mercados; financeirização; intensos e instantâneos fluxos de informações; aumento de 
competitividade das economias; e fortalecimento de blocos regionais. No Brasil, a desaceleração 
da economia na maior parte dos anos 1980, a abertura ao mercado externo e a redefinição 
do papel do Estado ocasionaram mudanças na distribuição de atividades econômicas e 
sociais ainda em transformação neste início do século XXI, especialmente nos seus aspectos 
afetos às questões industriais. A intermitente e adaptativa expansão da inserção industrial 
nos novos processos de competição internacional teve efeitos importantes sobre a evolução 
do emprego e da dinâmica migratória do país, com fortes impactos sobre a organização da 
rede urbana e sobre as inter-relações entre seus componentes produtivos. O espaço territorial 
sul-americano, ainda em formação, se caracteriza não só pelas suas dimensões continentais, 
mas principalmente pelas acentuadas transformações econômicas e sociais em curso, pela 
dinâmica migratória e pela existência de amplas fronteiras de recursos em fase de ocupação. 

No Brasil, a relação entre as regiões Sul e Sudeste com os países fronteiriços se intensifica 
e se materializa. Observa-se, ainda, rápido crescimento das regiões Norte8 e Centro-Oeste, 
em função da ocupação de novas fronteiras agrícolas, com resultante criação e expansão de 
cidades, gerando relações mais intensas com países vizinhos a estas regiões. 

Os efeitos no território e na rede urbana da América do Sul, desencadeados pela 
reestruturação produtiva e pela formação de associações regionais, carecem de uma reflexão 
analítica mais aprofundada (Laurelli, Montaña e Schweitzer, 1998). Tais efeitos decorrem, 
em especial, de grandes projetos de infraestrutura econômica;9 facilitação dos meios de 
transportes de cargas; maior fluidez nas fronteiras; mudança nos papéis de aglomerações 
metropolitanas;10 novos papéis para regiões fronteiriças, onde se localizam grandes obras de 
infraestrutura em transporte e energia, e projetos relativos à integração; e alteração no papel 
do Estado – possivelmente, com novas modalidades de gestão territorial e/ou adequação das 
existentes, além de alterações nas relações entre os níveis de administração estatal. 

8. Entre as iniciativas de integração está a da região fronteiriça para promover o desenvolvimento econômico do Norte do Brasil e do Sul 
da Venezuela e fortalecer o processo de integração sul-americana com a consolidação da aliança estratégica entre o Brasil (Amazonas e 
Roraima) e a Venezuela (Vale do Orinoco). Para mais detalhes, ver Ipea (2011).

9. Particularmente neste tema, a criação, em 2000, da Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa) propiciou 
a definição de dez eixos de integração física entre dez países sul-americanos, envolvendo cerca de quinhentos projetos. Somente o Brasil 
participa de oito destes dez eixos. A Iirsa foi incorporada ao Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan), sob a 
presidência pro tempore do Paraguai em 2012, passando a ter doze países-membros.

10. São Paulo e Buenos Aires mantêm-se como as principais concentrações industriais, comerciais e de serviços; Montevidéu, Santiago, Assunção, 
Curitiba, Porto Alegre, Rosário, Córdoba, Mendoza e outros grandes centros buscam melhores condições de inserção e disputam a liderança no Cone Sul.
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11Rede Urbana e Integração Produtiva no Brasil e na América do Sul

Os estudos existentes sobre a rede urbana brasileira, tais como Caracterização e tendências 
da rede urbana do Brasil (Ipea, 2002), e sobre as tendências de integração produtiva e de 
sistemas urbanos, baseados na teoria das localidades centrais, abordam a questão pela ótica 
dos acontecimentos em curso na época, razão pela qual podem ser revistos e atualizados. 

Integração é, provavelmente, um dos conceitos mais complexos em economia. Tal 
complexidade acontece não só no nível teórico, mas também nas experiências histórias 
concretas de integração num mesmo país, entre países e entre blocos de países. A longa, 
positiva, mas conflituosa, história da integração europeia é exemplo simultâneo das dificuldades 
de processos de integração e de seus efeitos benéficos.

Mais recentemente, a Cepal (2009) divulgou estudo abrangente sobre economia e 
território na América Latina e no Caribe, revelando que, nas duas últimas décadas, houve 
uma agudização em termos de concentração de população e polarização econômica em 
algumas regiões, e o estancamento da perspectiva de convergência regional na América do 
Sul. Revelou, ainda, que as políticas de descentralização, o incremento de recursos fiscais 
regionais e a democratização do poder local se mostraram insuficientes para impulsionar 
processos de desenvolvimento que superassem as desigualdades fundamentais. Embora este 
estudo tenha tido uma abordagem regional, ele não trata especificamente da rede urbana, 
tampouco das perspectivas de integração produtiva entre os países. 

Machlup (1977) reconhece a dificuldade de lidar com o conceito de integração, mas 
sugere de forma objetiva que boa parte desta dificuldade conceitual pode ser reduzida com 
a simples qualificação da integração – integração econômica, integração de mercados ou 
integração regional. O autor, ao tratar da integração econômica, considera que este processo 
está correlacionado necessariamente à divisão do trabalho. No caso específico da integração 
econômica, esta qualificação da integração, em primeiro lugar, trataria do conjunto de 
atividades econômicas, impondo assim que uma das suas principais expressões sejam os fluxos 
comerciais realizados entre países, por exemplo. Portanto, quando estamos interessados em 
entender os processos de integração econômica entre países, é imprescindível identificar a 
espacialização desta divisão do trabalho e identificar quem produz o que e onde.

Particularmente no que diz respeito a essa espacialização da divisão do trabalho, as 
aglomerações urbanas desempenham um papel-chave (Corrêa, 2006). As grandes cidades 
posicionadas no topo da hierarquia urbana se caracterizam não apenas pela concentração de 
população e atividade econômica, mas sobretudo pela diversificação e pela complexidade de sua 
economia. Marcados pela presença de intensas economias de aglomeração, os grandes centros 
urbanos desempenham papel de destaque. Nestes territórios, são desenvolvidos processos 
criativos e de inovação na economia. Eles oferecem serviços altamente especializados e sediam 
os principais centros tomadores de decisões dos setores público e privado (IBGE, 2008).

O conhecimento da configuração territorial, e a compreensão da rede urbana e da 
dinâmica de integração produtiva brasileira e dos países vizinhos constituem-se, dessa forma, 
em subsídio à formulação de políticas urbana e de integração continental.
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O objetivo maior da pesquisa – consolidado na própria missão, nos eixos temáticos 
e nos desafios11 do Ipea – é contribuir com o aperfeiçoamento e a formulação de políticas 
públicas. Entretanto, este objetivo final depende da consecução de etapas intermediárias. 
Nesse sentido, a pergunta de pesquisa inicial buscava compreender e caracterizar o papel 
dos centros urbanos na América do Sul, assim como identificar os setores econômicos,12 
as firmas e os projetos de impacto inter-regional, para que fosse possível depreender desta 
caracterização os movimentos (e sua intensidade) de integração na região. Perguntava-se 
se haveria adensamento ou desconcentração territorial e produtiva, e se estes processos 
indicavam o grau e o modo de inserção das economias da América do Sul no contexto 
mundial contemporâneo. Procurava-se, ainda, identificar setores e regiões específicas sobre 
as quais há não somente integração, mas complementaridades e inovação que, em conjunto, 
apontassem indícios de potencialidades.

As etapas descritas como necessárias para atender a esses objetivos incluíram: i) a própria 
construção da proposta de pesquisa e a seleção dos consultores; ii) o levantamento de estudos 
já disponíveis, de modo a elaborar referencial teórico firme, organizador do desenrolar das 
investigações; iii) a identificação e a descrição das metodologias de análise suficientes para 
responder às perguntas postas, bem como do recorte analítico adequado; iv) a identificação 
de instituições, a elaboração de roteiro de entrevistas e a realização de entrevistas nessas 
instituições; v) a coleta de informações acerca dos grandes projetos de infraestrutura previstos 
e em execução no continente sul-americano, assim como de dados gerais de fluxos na escala 
regional; e, fundamentalmente, vi) a elaboração de análise reflexiva, com base na teoria levantada 
e na metodologia proposta, capaz de fornecer indicativos do desenvolvimento da integração 
produtiva no Brasil e na América do Sul e sua rede urbana associada. Este conjunto de etapas 
permitiria, então, a elaboração de recomendações e sugestões de políticas públicas no âmbito 
do território analisado. Fazem parte deste texto  as primeiras quatro etapas descritas.

3 CONTRIBUIÇÕES INICIAIS DA PESQUISA

A pesquisa contou com dois estudos aprofundados sobre cada tema, estruturados em três 
produtos, e um conjunto de análises de instituições, seguido de entrevistas. Esta seção 
antecipa as principais referências teóricas e metodológicas, bem como os primeiros resultados 
analíticos identificados nos relatórios produzidos por Cláudio Egler, responsável pela ênfase 
em rede urbana, e Renato Flôres Junior, encarregado da ênfase em integração produtiva. 
Os produtos integrais produzidos pelos consultores encontram-se nos textos componentes 
desta série (Egler, 2015; Flôres Junior, 2015). 

Ambos os relatórios fazem a revisão da literatura, definem o escopo do objeto de análise 
e especificam a metodologia empregada para alcançar os objetivos propostos. Ademais, os 
produtos contam com testes iniciais que indicam os detalhamentos a serem realizados e 
propõem passos para desdobramentos futuros da pesquisa. Flôres Junior, além de detalhar 
exaustivamente os passos necessários à identificação de instâncias de complementação produtiva, 
sugere mapear, nos países identificados, as zonas de produção e exportação dos produtos. Por 

11. Especificamente, a pesquisa concerne aos seguintes eixos temáticos para o desenvolvimento do Ipea: inserção internacional sobe-
rana; fortalecimento do Estado, das instituições e da democracia; estrutura produtivo-tecnológica avançada e regionalmente articulada; 
infraestrutura econômica, social e urbana; e sustentabilidade ambiental. Refere-se aos seguintes desafios do instituto: formular estratégias 
de desenvolvimento nacional em diálogo com atores sociais; transformar o Ipea em um indutor da gestão pública do conhecimento sobre 
desenvolvimento; e ampliar a participação do Ipea no debate internacional sobre desenvolvimento. 

12. Com base na balança comercial brasileira 2005-2010, utilizando-se abertura de cinco dígitos da Nomenclatura Comercial do Mercosul 
(NCM), foram identificados cinco grandes setores como tendo integração produtiva do Brasil com outros países da América do Sul: i) 
agronegócio (carne bovina, soja, milho e inseticidas); ii) eletroeletrônico (aparelhos transmissores de imagem e som); iii) petroquímica 
(polímeros); iv) siderurgia; e v) veículos (motores automotivos e chassis com motor para veículos automotores).
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sua vez, Egler sugere enfatizar complexos territoriais, mais ou menos integrados, que não 
são contíguos e que se articulam por distintos circuitos técnicos, produtivos e financeiros, 
com o aprofundamento das metodologias descritas.

Em relação à rede urbana, Cláudio Egler especifica a correlação entre a questão urbana 
e a integração urbana, em seu marco conceitual: 

A manifestação mais concreta da integração territorial de uma determinada região é a consolidação 
de sua rede de cidades. Pode-se afirmar que o estágio de desenvolvimento e de complexidade da 
rede urbana manifesta a extensão e a profundidade do processo de integração produtiva e financeira 
entre as regiões e as nações (Egler, 2015). 

O texto prossegue detalhando conceitualmente a relevância da estrutura territorial e 
das cidades na dinâmica econômica e seus processos de inovação, inclusive distinguindo 
centros urbanos de sua própria inserção regional. Nesse sentido, Egler recupera histórico 
bem aprofundado da urbanização na América do Sul e do estudo da sua rede de cidades, 
ressaltando a importância da fundamentação teórica de geógrafos ao longo do século XX, 
que contribuíram para a criação e a força de instituições no Brasil e na América do Sul. Esta 
análise ganha relevância em especial se considerado o explosivo crescimento demográfico, 
preferencialmente urbano, da segunda metade do século passado. Esta seção histórico-teórica 
de Egler (2015) conclui:

A construção da unidade institucional da América do Sul é um processo que se encontra em suas 
fases iniciais (Egler, 2008). Os desafios vão desde as grandes distâncias que separam os principais 
centros urbanos até as acentuadas disparidades internacionais e inter-regionais nos ritmos de 
desenvolvimento. Esta realidade acaba por favorecer uma expressiva dinâmica migratória, não apenas 
para as metrópoles e as cidades médias, mas também para as fronteiras de recursos, algumas ainda 
nos estágios preliminares de ocupação. 

O texto de Cláudio Egler ainda define estrutura, rede e sistema de cidades, respectivamente, 
do mais geral para o mais específico, estabelecendo a definição de rede urbana utilizada 
na pesquisa: “A noção de rede urbana situa-se em um nível intermediário de abstração e 
manifesta características históricas e geográficas de um determinado território, como as 
conexões das redes técnicas de transportes e telecomunicações, que manifestam decisões de 
investimento de médio prazo”.

Assim, para fins de pesquisa, foi estabelecido, como referência de análise, os centros 
urbanos com mais de 100 mil habitantes, em 2000, o que equivale a 273 cidades. Estas cidades 
se configuram em dois subsistemas distintos, o Cone Sul, abrangendo os países a partir da 
Bolívia em direção ao sul, e o Arco Andino, incluindo o Peru, países ao norte e o Caribe. 

Por essa perspectiva, após as evidências apresentadas por Egler, parte-se da hipótese 
de que existe um processo continental de estruturação urbana, que não responde apenas às 
características nacionais, mas a um ajuste espacial em escala supranacional. 

Com isso em vista, Egler sugere a utilização de metodologias disponíveis para a análise 
de redes e aglomerados urbanos – a saber: modelo gravitacional; análise de grafos de fluxos; 
malha de conexões logísticas; centros de gestão do território; e matriz de serviços avançados 
globais – como procedimentos de análise das inter-relações entre as cidades sul-americanas. 
Estes resultados e representações ajudarão, em grande medida, a interpretar aspectos relevantes 
sobre como se estrutura a rede urbana no âmbito da América do Sul e do Brasil, e a verificar 
quais suas relações com a questão produtiva.
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Na outra vertente temática, a pesquisa de integração produtiva propôs-se a identificar 
como a existência de redes urbanas influencia a formação e o encadeamento dos setores 
produtivos e como a sua formação impacta a consolidação (o adensamento) de redes 
urbanas. Para fazê-lo, é necessário primeiro definir exatamente os conceitos específicos de 
integração produtiva e vários outros afetos à temática. A partir de entendimento comum 
sobre os conceitos envolvidos, especificam-se os passos necessários para definir se há, e de 
que forma se realiza, a integração entre países. É a isto que se propõe o texto de Renato 
Flôres (Flôres Junior, 2015). 

Flôres Junior define tanto o conceito de integração produtiva, pela existência entre países 
distintos de um ou mais elos – consubstanciados em fluxos de importação e exportação13 – e 
um produto particular, quanto o de fragmentação produtiva, em que ocorre a segregação 
espacial de atividades produtivas antes realizadas em determinada região ou unidade de gestão. 
Assim, pode-se separar o comércio de bens finais do de intermediários, que são componentes 
ou partes do produto final e, por isso, indicam o estado da divisão da organização produtiva 
e os agentes da integração. 

Ressalva importante do relatório de Flôres Junior se refere à inexistência de estatísticas 
comuns, comparáveis, entre os países da América do Sul. A partir desta constatação, o autor 
detalha os passos metodológicos que permitirão dar continuidade aos esforços de pesquisa. 

A chave para a compreensão da análise feita por Flôres Junior está no fato de que 
mudanças no processo produtivo per se, caracterizadas pela fragmentação, alteram o modo 
de considerar o bem final, tanto em termos de política industrial como comercial. Isto 
impacta diretamente a formulação de políticas públicas; dá indícios das possibilidades de 
inserção da economia da América do Sul em termos globais; e é relevante para a compreensão 
de seus efeitos no território e as consequentes políticas públicas derivadas. Ou, como diz 
Flôres Junior (2015), 

há as integrações regionais, que podem ser usadas como novos espaços para a realização do  fenômeno. 
Em uma área com a dimensão do Mercado Comum do Sul (Mercosul), seria talvez esperado que 
houvesse tanto um adensamento na formação de cadeias internas, como fossem criadas condições 
para uma maior – e melhor – inserção internacional do parque integrado. 

Os passos metodológicos sugeridos por Flôres Junior, sinteticamente, seriam: i) identificação 
de integrações comerciais que podem dar origem a integrações produtivas; ii) identificação 
e escolha de produtos relevantes para cada tipologia proposta; iii) análise de subsídios 
infraestruturais às possibilidades de integração apontadas; iv) reflexão analítica sobre os 
resultados dos três primeiros passos; e v) mapeamento de zonas de produção e detalhamento 
por meio de trabalho de campo das possibilidades de complementações e integração.

Um exercício inicial desses passos metodológicos foi realizado utilizando-se de registros 
na base de dados Sistema de Análise de Informações de Comércio Exterior (AliceWeb), 
do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Mdic), que contém 
informações de comércio do Brasil com os países da América do Sul. Identificaram-se diversos 
produtos importantes – no nível de cinco dígitos da NCM – exportados e importados pelo 
Brasil, nos últimos três anos, a saber: carne bovina, soja, inseticidas, minérios (zinco, cobre e 
prata), siderúrgicos, polímeros (petroquímicos) e eletroeletrônicos (aparelhos transmissores 
de som e imagem).14 

13. Para mais detalhes ver, também, Delgado e Besen (2010).

14. Para mais detalhes, ver os apêndices A e B.
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A investigação do fluxo de comércio fornece pistas de elos da integração, porém não 
indica totalmente o caminho da integração das cadeias produtivas, especialmente para as 
redes urbanas. Nesta análise produtiva e territorial, do ponto de vista de recomendações 
de políticas públicas, vale incluir o estudo, de um lado, das infraestruturas de integração 
propriamente ditas e, de outro, o exame de instituições e agentes que contribuem para o 
desenvolvimento das relações entre os países e suas empresas. Esse texto traz, preliminarmente, 
a análise das instituições com interfaces nas questões-chave da pesquisa. 

4 INSTITUIÇÕES NO BRASIL E SUAS PERCEPÇÕES QUANTO A 
   INTEGRAÇÃO PRODUTIVA E REDES URBANAS

No decorrer da pesquisa, identificou-se que o objetivo de fazer recomendações e sugestões de 
políticas públicas não poderia se realizar de forma completa se não partíssemos, de início, de 
um entendimento pragmático de como as instituições no Brasil e na América do Sul atuam, 
e como caracterizam e percebem as potencialidades e os obstáculos da integração na América 
do Sul. Nesse intuito, o Ipea realizou uma série de entrevistas junto a instituições públicas 
e privadas brasileiras, vinculadas aos temas de política comercial, industrial, financiamento, 
urbana e relações internacionais. Buscou-se então, a partir da visão dessas instituições, conhecer 
as diferentes concepções do processo, sobre agentes, papéis e desempenhos, os principais 
centros urbanos, gargalos e desafios, e as atividades econômicas mais dinâmicas que têm 
sido ou poderão vir a ser o motor para o crescimento do produto, do emprego e da renda. 

O estudo constitui uma primeira aproximação do entendimento de como se estrutura 
a política brasileira de integração produtiva e a rede urbana, por meio da percepção de 
importantes instituições públicas e privadas. Para este fim, no âmbito do governo federal 
foram entrevistados representantes: dos ministérios da Agricultura, Abastecimento e Reforma 
Agrária (Mapa), das Relações Exteriores (MRE), das Cidades (MCidades) e dos Transportes 
(MT); da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (Abdi); e do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). No campo privado, entrevistaram-se 
representantes da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp) e da Associação 
Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea).

5 REFERÊNCIAS PARA A ANÁLISE INSTITUCIONAL

A investigação inspirou-se na proposta de abordagem neoinstitucionalista de Hall e Taylor 
(2003), cuja abrangência incorpora procedimentos, protocolos, normas e convenções oficiais 
(diretrizes) inerentes à estrutura organizacional da comunidade política ou da economia 
política. O conceito de instituição permite, dessa maneira, considerar regras constitucionais, 
procedimentos habituais de funcionamento e diretrizes que governam o comportamento 
específico de cada uma das distintas instituições, bem como valorizar o conhecimento dos 
atores sociais que a operam.

Considerado esse ponto de vista institucional, os setores público e privado podem 
ser diferenciados pelas raízes de suas diretrizes, na política nacional, de um lado, e na 
acumulação privada, de outro. Assim como internamente ao setor público, distingue-se a 
visão de política externa do MRE da perspectiva de integração modal do MT, e da visão de 
rede urbana do MCidades. No setor privado, é mais patente a preocupação com o mercado 
interno da Fiesp e com o acesso a mercados da Anfavea. Estas constatações ficam evidentes 
com as informações veiculadas nos respectivos sítios na internet, em que se podem verificar o 
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histórico e a organização das entidades, por meio de informações e publicações institucionais. 
Esta caracterização institucional, em conjunto com as entrevistas organizadas, busca retratar a 
percepção de representantes destas instituições quanto ao fenômeno da integração produtiva 
e de rede urbana.

Essa via de análise distingue objetivos e ênfases diferenciados entre a política industrial e a 
externa, por exemplo, e entre entidades de cunho territorial fechado e entidades supranacionais. 
Deve-se considerar, além disso, algumas vantagens comparativas do Brasil no processo de 
integração regional, decorrentes de sua diversidade e escala produtivas, tamanho do mercado 
e concentração de riqueza, em relação aos países vizinhos do continente.

Nesse sentido, a política industrial do Mdic no Plano Brasil Maior (PBM) 2011 dá 
continuidade à Política Industrial, Tecnológica e de Comércio Exterior (Pitce) 2004-2008 e 
à Política de Desenvolvimento Produtivo (PDP) 2008-2010, e enfatiza o desenvolvimento 
nacional e o aumento das exportações. O MRE, por sua vez, em seu Balanço de Política 
Externa 2003-2010: resumo executivo (Brasil, 2011), aponta que “a América do Sul é o 
eixo prioritário da política externa brasileira, tendo o Mercado Comum do Sul (Mercosul) 
como núcleo central. Para este continente foram dedicados esforços necessários no sentido 
de avançar no processo de integração”. 

Essas duas políticas nacionais centrais no tema da pesquisa orientam – e são orientadas 
por – políticas também de âmbito nacional, dirigidas pelos seguintes ministérios: Mapa, 
MCidades, MT, de Minas e Energia (MME), da Saúde (MS) e da Educação (MEC), entre 
outros. Outros órgãos trabalham ativamente em aspectos da integração na América do Sul, 
interagindo com as entidades dos países, com transferências tecnológicas, como realizado 
pela Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), por secretarias do MCidades, 
autarquias, estatais, fundações e empresas mistas, tais como o Ipea,15 o Instituto Nacional 
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) e a Abdi.

No âmbito financeiro, outra instituição fundamental para as políticas industrial e de 
comércio exterior que caracterizam o padrão da integração brasileira na América do Sul é o 
BNDES. Por meio de seus diversos fundos, o banco contribui para o desenvolvimento tanto 
de aspectos da política industrial como comercial interna e externa de empresas brasileiras. 
O financiamento de longo prazo do banco a produtos e serviços brasileiros no mundo – 
em especial na América Latina, a maior consumidora da produção de maior valor agregado 
do país – agora abrange o financiamento da compra de ativos estrangeiros por brasileiros. 
Além disso, como mostra a apresentação institucional do presidente do banco (Coutinho, 
2010b), o mercado de capitais no Brasil já é um dos dez maiores do mundo em número 
de empresas com capital aberto, o que amplia a capacidade nacional de financiamento de 
longo prazo da produção.

Mais uma conexão importante existente entre a política industrial e a externa são 
os interesses do capital produtivo brasileiro, que podem ser expressos, em diferentes 
termos, pela Anfavea e Fiesp. A primeira entidade representa os interesses de 26 empresas, 
produtivamente integradas na América do Sul, especialmente no território do Mercosul. A 
segunda representa dois terços do produto interno bruto (PIB) industrial do Brasil, cerca 
de 150 mil empresas, em grande parte voltadas ao mercado interno, muito embora estejam 
crescentemente buscando o mercado do continente e outros.

15. Tanto o Ipea quanto a Embrapa possuem missões no exterior; por exemplo, em Caracas, na Venezuela, onde atuam em conjunto com 
o governo venezuelano em ações que visam melhorar e ampliar o processo de integração entre os dois países.
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A política de integração sul-americana se desenha na interface entre as políticas de 
desenvolvimento produtivo nacional de cada país (e suas políticas industriais) e as intenções 
políticas positivas dadas pelas políticas de relações exteriores também de cada país. No âmbito 
institucional subnacional, observa-se bastante êxito na troca de experiências e na articulação 
de esforços para a integração regional em melhores bases para as diversas condições dos 
países do continente. 

E é exatamente nessa seara de possibilidades – de intensificação de integração produtiva 
que potencialize indistintamente porções regionais no Brasil e na América do Sul – que se 
inserem os esforços desta pesquisa. 

A fim de desenvolver essa perspectiva, desdobra-se uma análise em seções, respectivamente, 
sobre: i) destaques de aspectos institucionais das entidades entrevistadas – trajetória, diretrizes 
de funcionamento e ação que promovem na integração nacional e sul-americana, com base 
em informações de amplo acesso (seção 6); ii) breves considerações teórico-metodológicas 
(seção 7); e iii) análise do campo de ação, considerando-se a análise conjuntural do processo 
de integração produtiva e rede urbana, os instrumentos e os setores relevantes, os seus 
interlocutores e a territorialidade da instituição (seção 8).

6 PERFIL DAS INSTITUIÇÕES ENTREVISTADAS

A importância das instituições e das microinstituições selecionadas – MRE, Abdi,16 BNDES, 
MT, MCidades, Mapa, Fiesp e Anfavea – é que grande parte destas (ou suas antecessoras) teve 
destaque na determinação da estrutura urbana e da integração produtiva nacional, conforme 
o conceito de organização de elos relevantes nas específicas cadeias de produção. Por isso, 
conhecer as origens destas instituições, suas características, como e para que se organizam, 
seus diagnósticos, interesses e expectativas sobre os processos investigados, é fundamental 
para a compreensão desses fenômenos em escala continental. A seguir apresenta-se um 
sucinto relato, construído a partir de informações obtidas, também, nas páginas eletrônicas 
das entidades analisadas, que busca constituir uma visão geral das instituições, por meio de 
sua origem, princípios, diagnóstico de conjuntura e forma de operar.

6.1 MRE

A origem do MRE remonta à própria fundação do Estado brasileiro. Constitui-se como 
um órgão da administração direta cuja diretriz institucional é auxiliar a Presidência da 
República na formulação da política exterior do Brasil, assegurar sua execução, manter 
relações diplomáticas com governos de Estados estrangeiros, organismos e organizações 
internacionais, e promover os interesses do Estado e da sociedade no exterior. Esta instituição 
de política exterior possui as seguintes áreas de competência: i) política internacional; ii) 
relações diplomáticas e serviços consulares; iii) participação nas negociações comerciais, 
econômicas, técnicas e culturais com governos e entidades estrangeiras; iv) programas de 
cooperação internacional e de promoção comercial; e v) apoio a delegações, comitivas e 
representações brasileiras em agências e organismos internacionais e multilaterais.

Conforme Brasil (2011), o ministério estabeleceu eixos de ação regional. A América 
do Sul é o eixo prioritário de política externa, com esforços no sentido de avançar no 
processo de integração. O diagnóstico institucional é de que o adensamento das relações 

16. Três entrevistas realizadas: visão geral da agência; setor plástico; e setor automobilístico.
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políticas e econômicas entre os países sul-americanos contribuirá para o desenvolvimento 
socioeconômico e a paz regional. A União de Nações Sul-Americanas (Unasul), o Mercosul, 
o Conselho Sul-Americano de Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan)17 e os Acordos 
de Complementação Econômica (ACEs) são instituições e instrumentos de integração 
regional, que vislumbram o desenvolvimento do mercado interno continental, o aumento 
da competitividade produtiva no mercado internacional e o fortalecimento da capacidade 
de atuação deste conjunto territorial em outros foros internacionais.

6.2 Abdi

Esta agência, subordinada ao Mdic, foi criada em 2004 para contribuir com a promoção 
do desenvolvimento industrial brasileiro e atuar como elo entre o setor público e o privado. 
Por meio do diálogo entre o poder público e o empresariado, busca coordenar e articular as 
instituições governamentais de formulação e acompanhamento de políticas de estímulo à 
produção. É dirigida por um conselho deliberativo composto por representantes do Estado, 
do mercado e da sociedade civil. Opera como uma agência de promoção, monitoramento e 
avaliação do PBM, que se constitui na diretriz de política industrial do Estado, congregando 
entidades públicas e privadas em torno de programas, projetos e ações de natureza estratégica 
e operacional. 

Esse Plano constitui-se como uma parte recente da trajetória da política industrial do 
país, que sucede a Pitce 2003-2007 e a PDP 2008-2010, mas tem suas raízes nos notórios 
Planos de Metas, Planos Nacionais de Desenvolvimento (PNDs) e outros. 

O diagnóstico da Agência é que há uma combinação inédita, de oportunidades históricas 
e sólidas condições, para que o país ingresse em um novo patamar de desenvolvimento 
econômico e social. Para isso, age na busca por inovação tecnológica para o aumento da 
competitividade e do desenvolvimento industrial, considerando que as empresas inovadoras 
pagam maiores salários, possuem trabalhadores mais qualificados e exportam mais, com 
valores médios maiores, quando comparadas com empresas não inovadoras. Assim, o 
desenvolvimento econômico gerado pela inovação tecnológica é um processo virtuoso que 
possibilita uma espiral de crescimento sustentado com reflexos em toda a sociedade. 

Entre os instrumentos da Abdi destacam-se a produção, a troca e a circulação de 
informações sobre mercados e tecnologias produtivas, por meio da pesquisa Sondagem de 
Inovações Industriais e do Programa de Cooperação Econômica Internacional. O primeiro 
instrumento analisa as cadeias produtivas nacionais, a sua realidade e potencial de inovações, 
enquanto o segundo busca a cooperação para o desenvolvimento produtivo junto aos países 
parceiros do Brasil. O papel da agência é também sugerir propostas que proporcionem 
investimentos produtivos no continente, em particular nos países cujas economias contam 
com menor grau de desenvolvimento.

6.3 BNDES

Criado em 1952, o BNDES foi instituído para ser o órgão formulador e executor da política 
nacional de desenvolvimento econômico. Em uma primeira fase, financiou a infraestrutura 
e as estatais, depois passou a apoiar o setor agropecuário, pequenas e médias empresas. 
Na década de 1970, quando se tornou uma empresa pública, teve papel importante no 

17. Ex-iniciativa da Iirsa.
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financiamento dos setores de bens de capital e insumos, estruturando o parque industrial 
nacional. Nas décadas de 1980, as preocupações sociais passaram a ser incorporadas às suas 
dimensões institucionais sendo intitulado, então, BNDES. Além disso, o Banco incorporou 
os conceitos de integração competitiva e de visão estratégica, orientando processos complexos, 
como a privatização e o investimento em projetos regionais e setoriais.

O BNDES é uma empresa pública federal, cujo principal atributo é financiar a longo 
prazo os investimentos em todos os segmentos da economia, destacadamente a indústria 
e a infraestrutura econômica. O apoio do BNDES se dá por meio de financiamentos a 
projetos de investimentos, aquisição de equipamentos e exportação de bens e serviços. 
Atua, também, no fortalecimento da estrutura de capital das empresas privadas e destina 
financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam para o desenvolvimento social, 
cultural e tecnológico. Em seu Planejamento Corporativo 2009-2014, o BNDES elegeu 
a inovação, o desenvolvimento local e regional e o desenvolvimento socioambiental como 
os aspectos mais importantes do fomento econômico no contexto atual, que devem ser 
promovidos e enfatizados em todos os empreendimentos apoiados. A sua diretriz é promover o 
desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e 
redução das desigualdades sociais e regionais. O BNDES conta com três subsidiárias integrais: 
a Financiadora de Máquinas e Equipamentos (Finame), a BNDES Participações (Bndespar) 
e a BNDES Limited, empresas que, junto com o Banco, compreendem o Sistema BNDES. 

Conforme Ferraz e Teixeira Filho (2010), a instituição diagnosticava, como desafios a 
serem superados pela economia brasileira, a redução do crescimento mundial, o deficit das 
transações correntes, a dificuldade de financiamento de longo prazo e o elevado câmbio. 
Segundo o presidente da instituição (Coutinho, 2010a), a melhora das perspectivas de 
financiamento e a superação dos desafios de investimento requerem:

• recuperação e qualificação do planejamento de longo prazo (nas áreas de energia, 
logística, meio ambiente, infraestrutura econômica); 

• avanço persistente da criação de oportunidades de ascensão social (expansão do 
emprego, ampliação e melhoria da educação) e da redução das desigualdades de renda; 

• desenvolvimento da capacidade de inovar e competir da indústria manufatureira e de 
sua presença internacional (com o desafio do câmbio valorizado); 

• incentivo à inovação com viés pró-sustentabilidade socioambiental; e

• aumento da poupança nacional e o impulso ao desenvolvimento financeiro privado.

O BNDES tem desempenhado nos últimos anos um papel relevante no apoio à inserção 
internacional das empresas brasileiras, especialmente por meio do estímulo à exportação. 
Desde 2003, o Banco também apoia o investimento direto de empresas brasileiras no exterior, 
tanto por meio de financiamento quanto de participação acionária. O reforço da atuação 
do BNDES no exterior e do seu apoio à internacionalização das empresas brasileiras exige 
a formatação de novas estruturas organizacionais, inclusive com a constituição de unidades 
do banco fora do Brasil. Isto explica a decisão de implantar uma representação do BNDES 
junto ao Mercosul, com a abertura de um escritório em Montevidéu, no Uruguai, ocorrida 
em agosto de 2009. Entre outras atribuições, caberá ao escritório em Montevidéu identificar, 
estruturar e facilitar negócios de interesse do Brasil na América do Sul, em especial nos 
países do Mercosul.
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6.4 Fiesp

A fundação do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp), em 1928, tinha 
como objetivo institucional organizar a classe industrial. Mais tarde, como federação, 
assume as funções de formar a Confederação Nacional da Indústria e do Comércio e 
organizar um tribunal de conciliação e arbitramento, destinado a resolver questões entre 
patrões e empregados. 

A Fiesp cuida de questões institucionais afetas à indústria paulista. Apresenta-se como 
a principal interlocutora do setor produtivo do país. Representa 131 sindicatos patronais, os 
quais atendem aos interesses de 150 mil indústrias de todos os portes e das mais diferentes 
cadeias produtivas. A amplitude da base de representação da Fiesp e a diversidade de temas de 
seu interesse tornam necessário o acompanhamento sistemático das negociações internacionais 
em que o Brasil está envolvido. Entre os temas tratados, incluem-se as negociações sobre 
comércio, investimentos, serviços, tributação e meio ambiente. A defesa comercial compreende 
a identificação de práticas ilegais e desleais de comércio, o auxílio técnico e institucional na 
superação de barreiras às exportações, além do trabalho coordenado com órgãos públicos e 
entidades privadas para combater os ilícitos à propriedade intelectual. A internacionalização 
das empresas brasileiras é um objetivo da instituição, para que contribuam ao incremento do 
fluxo de comércio e investimentos externos. Por sua representatividade no setor empresarial 
brasileiro, a Fiesp possui papel de destaque no relacionamento com órgãos e entidades 
estrangeiras, dos setores público e privado.

A desindustrialização na indústria de transformação (Fiesp, 2011) tem sido causada, 
segundo a instituição, pela excessiva carga tributária, elevada taxa de juros, câmbio apreciado 
e concorrência desleal, que impedem que a indústria atenda plenamente ao mercado 
consumidor em expansão. A desindustrialização é definida como um declínio persistente 
na participação de sua produção no PIB e na participação dos seus empregos no total de 
empregos da economia. Nesse sentido, o forte aumento do consumo doméstico não está 
sendo acompanhado pela produção industrial. Este descolamento deve-se aos entraves para 
o desenvolvimento que obstruem o crescimento da indústria, associados ao forte aumento 
das importações. 

6.5 Anfavea

A Anfavea, criada em 1956, reúne empresas fabricantes de autoveículos (automóveis, 
comerciais leves, caminhões, ônibus) e máquinas agrícolas automotrizes (tratores de rodas 
e de esteiras, colheitadeiras e retroescavadeiras) com instalações industriais no Brasil.18 Esta 
associação brasileira tem as seguintes atribuições: i) estudar temas da indústria e do mercado 
de autoveículos e máquinas agrícolas automotrizes; ii) coordenar e defender os interesses 
coletivos dos sócios; iii) patrocinar exposições automotivas e eventos de caráter institucional; 
e iv) manter o volume de exportação, a demanda doméstica e os acordos comerciais com 
blocos econômicos e países (Anfavea, 2006). 

Para isso, mantém um escritório de representação em Brasília e contatos regulares 
com órgãos governamentais e associativos, além de fornecer informações permanentes à 
imprensa. Para garantir o apoio às suas associadas, opera com comissões, subcomissões e 

18. A instituição representa um complexo industrial com capacidade instalada para produzir 3,5 milhões de veículos e 98 mil máquinas 
agrícolas por ano – produtos que são comercializados por uma rede de 3,6 mil concessionárias, espalhadas por todo o território nacional. 
Só as montadoras contam atualmente com 45 plantas industriais diferentes, distribuídas por sete estados e 26 municípios, produzindo 
todo tipo de veículos: automóveis e comerciais leves, caminhões, ônibus, tratadores e colheitadeiras.
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grupos de trabalho para estudo do complexo industrial automotivo e de suas interações com 
a sociedade e a economia. 

A Anfavea vem internacionalizando as suas ações,19 com a participação em negociações 
bilaterais, em blocos e na Organização Mundial do Comércio (OMC), e com a celebração de 
acordos no âmbito do Mercosul, bem como com México e Chile, de importância fundamental 
para o desenvolvimento do setor. Além disso, continua buscando novos parceiros para 
ampliar este universo.20

Segundo a Associação, o acerto com a Argentina é de fundamental importância para as 
negociações com outros blocos econômicos, particularmente o europeu. Uma das  prioridades 
é o fortalecimento do comércio com o Mercosul, que pode contribuir  para se enfrentar 
o “tsunami” vindo do Oriente. Para a presidência da instituição, é preciso fortalecer este 
bloco econômico para ter ganho de escala e competir internacionalmente (Anfavea, 2006). 
Em lugar de cotas, como as estabelecidas nos entendimentos com o México e o Chile, o 
acordo Brasil-Argentina, chamado de comércio compensado flexibilizado, baseia-se num 
mecanismo flexível que estabelece a troca na base de um veículo importado para 2,6 unidades 
exportadas, o que vale para os dois países.

6.6 MT

A preocupação com a infraestrutura de transportes sempre permeou a organização do Estado 
brasileiro. O MT comemora seus 150 anos de ação institucional, destinada ao “transporte 
como instrumento transformador da realidade socioeconômica, de inegável importância para 
o processo de desenvolvimento nacional, mostrando, desde a época colonial, a preocupação 
em ordenar o uso dos transportes terrestre, marítimo e fluvial” (Brasil, 2010). As diretrizes 
de planejamento da instituição atualmente são orientadas pelo Plano Nacional de Logística 
e Transportes (PNLT) 2007. 

O PNLT foi concebido com o intuito de promover o aumento da eficiência produtiva 
em áreas consolidadas, induzir o desenvolvimento de áreas de expansão de fronteira agrícola 
e mineral, reduzir as desigualdades regionais em áreas deprimidas e integrar a região sul-
americana. Os projetos para este último fim, conforme Perrupato (2011), orientam-se à 
implantação de infraestrutura viária ou a melhoramentos nela, em regiões próximas às 
fronteiras, com destaque para a construção de pontes internacionais. 

Os investimentos estão sendo realizados para a expansão da infraestrutura de transportes. 
No setor ferroviário, está em andamento a continuidade da ferrovia Norte-Sul, a construção 
da ferrovia Nova Transnordestina e o início da construção da ferrovia Oeste-Leste. No setor 
rodoviário, destacam-se as duplicações dos trechos da BR-101 Nordeste e Sul, e o início da 
pavimentação Cuiabá-Santarém. Na América do Sul, como mostra o Relatório de Avaliação 
do Plano Plurianual (Brasil, 2010), o MT tem realizado: a adequação de trecho rodoviário de 
Florianópolis à fronteira do Brasil com a Argentina (BR-282 no estado de Santa Catarina); 
a construção do trecho rodoviário do entroncamento na fronteira do Brasil com a Argentina 
(BR-472 e BR-468, no Rio Grande do Sul); a construção da ponte internacional sobre 

19. O histórico de ACEs do Brasil é destacado pela instituição em seu sítio eletrônico. O ACE Brasil-Argentina no 14 foi a primeira parceira 
comercial do Brasil na área automotiva. O intercâmbio começou no final da década de 1980 e foi recebendo uma série de ajustes ao longo 
dos anos. O ACE Brasil-Uruguai no 2, em vigência desde 20 de dezembro de 1982, é regido por protocolos adicionais. O ACE do Mercosul 
no 18 é uma reunião dos sócios plenos (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) para uma política específica para o setor automotivo dos 
países. Há ainda o ACE Brasil-Chile no 35 e o ACE Brasil-México no 55. Com a África do Sul há um acordo-quadro, cujo objetivo é criar uma 
área de livre comércio. Disponível em: <http://www.anfavea.com.br/comercio.html>.

20. Há negociações em curso com a União Europeia e a África do Sul, além de planos de conversações com a Índia.
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o rio Oiapoque, na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa (BR-156, no Amapá); e 
melhoramentos no canal de navegação da hidrovia dos rios Paraná e Paraguai.

6.7 Mapa

A expansão do setor agropecuário no século passado exigiu a criação de um ministério 
específico à sua competência. Com o aumento da produção do agronegócio de carnes nos 
mercados nacional e internacional,21 em 2001, o ministério passa a ser denominado Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). 

O Mapa é responsável pela gestão das políticas públicas de estímulo à agropecuária, 
pelo fomento do agronegócio e pela regulação e normatização de serviços vinculados ao setor. 
No Brasil, segundo o site da instituição, “o agronegócio contempla o pequeno, o médio e o 
grande produtor rural e reúne atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, 
produção agropecuária, processamento, transformação e distribuição de produtos de origem 
agropecuária até o consumidor final” (Brasil, [s.d.]a).

Criada em 2005, a Secretaria de Relações Internacionais do Agronegócio (SRI) promove 
a articulação do Mapa com o mercado externo.22 Segundo o site da SRI, nos últimos anos, 
o Brasil apresentou expressivo crescimento no comércio internacional do agronegócio e 
consolidou sua posição como um dos maiores produtores e exportadores de alimentos do 
planeta, comercializando sua produção em mais de duzentos países. 

A Embrapa inaugurou as sedes Américas e Venezuela, na Cidade do Panamá e em 
Caracas, respectivamente, além de laboratório na cidade sul-coreana de Suwon (Labex 
Coreia do Sul). No mesmo período, foram ampliados o quadro e as atividades da Embrapa 
África, do Labex Estados Unidos e do Labex França. O Mapa apoiou a realização da II 
Mesa Redonda sobre Óleo de Palma Sustentável – Roundtable on Sustainable Palm Oil 
(RSPO) Latin America Conference, que ocorreu no Brasil, na cidade de Belém do Pará.  

6.8 MCidades

Entre 1985 e 2002, ocorreram consideráveis mudanças na estrutura institucional da política 
de habitação e saneamento, em relação a programas e recursos, mas destaca-se o Estatuto 
das Cidades, de 2001, como marco fundamental de uma nova diretriz da política urbana 
brasileira. A subsequente criação do Ministério das Cidades, em 2003, constitui um fato 
inovador na política urbana, na medida em que expande o recorte setorial da habitação, do 
saneamento e dos transportes e trânsito (mobilidade) para integrá-los, levando em maior 
consideração o uso e a ocupação do solo. 

Um aspecto fundamental de sua criação está na busca da definição de uma política 
nacional de desenvolvimento urbano em consonância com os demais entes federativos (estados, 
Distrito Federal e municípios), demais poderes do Estado (Legislativo e Judiciário), além 
da participação da sociedade visando à coordenação e à integração dos investimentos e das 

21. “A Embrapa é pioneira no desenvolvimento de clones bovinos no Brasil: em 2001, desenvolveu o primeiro clone bovino da América 
Latina: a fêmea bovina da raça simental uma ‘Vitória da Embrapa’; em 2003, foi produzida a ‘Lenda da Embrapa’, da raça holandesa, 
criada a partir de células de um animal morto; em 2005, nasceram ‘Porã’ e ‘Potira’, clones da raça junqueira, atualmente em alto risco de 
extinção, com menos de cem animais em todo o Brasil” (Embrapa, 2009). 

22. A secretaria é responsável pela elaboração de propostas para negociações de acordos sanitários e fitossanitários com outros países, 
e também por analisar as deliberações relativas às exigências fitossanitárias que envolvam interesses do setor produtivo brasileiro. Seus 
representantes participam de negociações em fóruns bilaterais e multilaterais, como a OMC, a Organização Mundial de Saúde Animal (OIE) 
e a Câmara de Comércio Exterior (Camex) e atuam diretamente em negociações no Mercosul.
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ações nas cidades do país dirigidos à diminuição da desigualdade social e à sustentabilidade 
ambiental. A estrutura do ministério, segundo seu próprio site, “constitui atualmente um 
paradigma, não só em território brasileiro, mas como em toda a América Latina” (Brasil, 
[s.d.]b). Esta instituição resulta do movimento social formado por profissionais, lideranças 
sindicais e sociais, organizações não governamentais (ONGs), intelectuais, pesquisadores e 
professores universitários pela reforma urbana.

O MCidades reconhece que “a Política Nacional de Desenvolvimento Urbano adota 
uma tese central e diversas teses secundárias. A tese central é a de que vivemos uma Crise 
Urbana” (Brasil, 2004, p. 17). Acrescenta adiante: 

como não reconhecer a importância econômica de gigantescas ocupações ilegais e informais do 
território urbano, que colocam em risco mananciais de água potável como acontece em São Paulo 
e mesmo em Curitiba? Qual o custo do tratamento dessa água crescentemente poluída? Qual o 
custo de buscar fontes de água em bacias mais distantes? Qual o custo de manter essa população 
em condições precárias de vida? 

Numa sociedade em que a iniciativa privada pouco se interessou pela construção da 
infraestrutura pública, o grande desafio é garantir as fontes de financiamento públicas e 
paraestatais – como o Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), o Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço (FGTS) etc. –, bem como suprir a necessidade de orientação da política 
pública. Além disso, a conexão do desenvolvimento urbano com o seu aspecto econômico 
é indissociável, em seus setores de energia, transporte, obras públicas e civis.

7 CONSIDERAÇÕES TEÓRICO-METODOLÓGICAS
A análise da relação entre as distintas instituições, seja por meio da intervenção do Estado, 
seja de medidas de mercado, é relevante para a reflexão sobre a capacidade dos respectivos 
agentes de articulação, indução e mobilização de políticas e recursos para a integração 
econômica do continente.23

A abordagem histórica e sociológica do institucionalismo, como proposto por Hall 
e Taylor (2003), consiste numa importante contribuição à ciência social no estudo das 
organizações.  Eles incorporam a noção de trajetória histórica dos procedimentos, dos 
protocolos, das normas e das convenções oficiais inerentes à estrutura política organizacional 
da comunidade e da economia, que são construídas por meio de processos de transmissão 
cultural. Este enfoque mostra como concepções culturalmente determinadas de Estado e 
mercado podem influenciar elementos de política pública e privada em determinado país 
ao longo de um determinado período, considerando “a cultura como uma rede de hábitos, 
de símbolos e de cenários que fornecem modelos de comportamento” (op. cit.).

Os fundamentos da análise institucional, nessa visão teórica, podem ser estabelecidos 
pela explicação de duas questões centrais: i) o processo pelo qual as instituições surgem ou se 
modificam; e ii) a construção da relação entre instituição e comportamento. Nesse sentido, as 
trajetórias das instituições no desenvolvimento histórico estruturariam respostas aos desafios 
de dada organização produtiva, nação ou conjunto de países, constituindo capacidades do 
Estado e do mercado. A relação entre a instituição e a ação individual, segundo a visão 

23. Embora existam contribuições das mais diversas matrizes teóricas sobre o Estado, como a concepção marxista de Przeworski (1999) 
sobre o Estado no capitalismo, o pluralismo político de Dunleavy e O´Leary (1987) e o eletismo burocrático de Beethan (1988), bem como 
sobre os padrões de intervenção estatal no século XX, como no período da Golden Age (Marglin e Schor, 1990), a crítica conservadora à 
intervenção estatal (Block, 1987) e o Estado de desenvolvimento latino-americano (Rodríguez, 1981), não se logrou construir uma estrutura 
conceitual própria para a interpretação do Estado, da sua função e, especialmente, da sua relação com o mercado. Em relação ao estudo do 
mercado industrial e urbano, tomam-se como referência teórica as concepções de concorrência oligopolista de Silva (2004) e de dinâmica 
de economia urbana heterodoxa de Abramo (2007).
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sociológica, tem tanto uma dimensão normativa, com papéis definidos que promovem a 
incorporação das normas preestabelecidas pela instituição, como uma dimensão cognitiva, 
que influencia por meio de esquemas, categorias e modelos indispensáveis à ação. 

Ainda segundo essa visão teórica, as instituições tomam de “empréstimo” elementos de 
modelos, esquemas e convenções das instituições preexistentes. Os atores sociais, quando 
agem segundo uma convenção, reforçam o significado social da convenção obedecida. A 
criação ou a reforma institucional envolve conflito de poder entre atores cujos interesses 
entram em competição. Isto pode ser representado por um cenário de numerosos atores, 
internos e externos a uma organização, com um profundo jogo de interesses na alteração 
de inovações institucionais, seja no âmbito do mercado, seja do Estado, que provocam lutas 
entre agentes econômicos, políticos e atores sociais24 por específicos interesses. 

Uma terceira questão fundamental é saber o que confere legitimidade a certos arranjos 
institucionais e não a outros. A visão institucional baseada na escolha racional explica a 
permanência das instituições pela função que cumprem e pelas vantagens que propiciam. A 
disputa por legitimidade das instituições pode ser representada de distintas maneiras, mas, 
para o fim deste estudo, destaca-se um conflito clássico25 pela influência dos agentes, em que 
há: o Estado, que impõe práticas e exigências; e o mercado, cuja crescente profissionalização 
de segmentos de atividades engendra comunidades com poder de influenciar seus membros 
em certas normas ou práticas. Dentro do Estado e do mercado, enquanto, macroinstituições 
da sociedade e da economia, configura-se um rico universo pleno de inúmeras instituições 
e agentes econômicos, políticos e sociais.

Esse conceito institucional permitiria elementos para contribuir na interpretação da 
relação que se estabelece entre a estruturação da rede urbana e a integração produtiva. De 
um lado, veem-se movimentos de reforço de instituições supranacionais na América do 
Sul, tais como a Unasul; de outro, a intensificação de relações comerciais e de serviços entre 
instituições políticas, econômicas e financeiras, tais como, o Mercosul, o Fundo Financeiro 
para o Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), a Corporação Andina de Fomento 
(CAF) e o Banco do Sul. Mas, cabe perguntar de que modo a expansão ou mesmo a realização 
de políticas públicas nacionais tem se relacionado com as políticas dos países vizinhos. Uma 
hipótese elencada é de que a expansão da demanda brasileira interessa tanto aos mercados e 
aos agentes produtores do continente, como à própria oferta nacional, que passa a se voltar 
crescentemente para a escala de produção da América do Sul. 

A partir desse conjunto de questões, é possível elencar instituições relevantes do Estado 
brasileiro, além de algumas organizações institucionais de destaque dos setores econômicos, 
para uma primeira pesquisa orientada a identificar as condições de integração produtiva dos 
mercados regionais do continente. Uma característica comum a estas instituições ou às suas 
precursoras, como o caso do MCidades e o Serviço Federal de Habitação e Urbanismo, ou 
do Mdic e suas diversas denominações anteriores, é que todas tiveram uma atuação relevante 
no processo de industrialização, urbanização e integração dos mercados regionais do Brasil. 
O importante aprendizado acumulado nestas organizações e a sua visão institucional do 
processo de estruturação da rede urbana e de integração produtiva do continente sul-americano 
constitui uma relevante percepção sobre as tendências destes processos. 

24. A noção de agentes econômicos, políticos e sociais remete à interdisciplinaridade do debate institucional que se desenvolve no campo 
da economia, da sociologia e da ciência política (Hall e Taylor, 2003).

25. O lugar do Estado em uma economia capitalista tem sido um dos assuntos mais controversos desde o surgimento desta disciplina 
(Chang, 2004).
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Por isso, no âmbito do grupo de pesquisa foram priorizadas e destacadas algumas destas 
instituições públicas e privadas para uma primeira entrevista com seus representantes, a saber: 
Abdi, Anfavea, BNDES, Fiesp, Mapa, MCidades, MRE, MT. Ao todo foram realizadas dez 
entrevistas, em oito instituições, sendo três na Abdi. A entrevista no Mdic não foi realizada, 
pois este entendia que a política de integração produtiva brasileira, até então, estava a cargo 
da Abdi. 

O roteiro de entrevista foi adaptado a cada instituição, contendo: i) objetivo geral da 
pesquisa; ii) caracterização da empresa ou instituição entrevistada; iii) inserção do entrevistado 
no Brasil e na América do Sul; iv) contribuição do entrevistado para a melhoria do processo 
da rede urbana ou de integração produtiva na América do Sul; v) contribuição dos acordos de 
cooperação brasileiros com a América do Sul para a rede urbana ou a integração produtiva; vi) 
grau de relevância dos setores econômicos selecionados e seu nível de integração produtiva; 
vii) sugestão de outros setores com potencial de integração; viii) visão da infraestrutura 
econômica (gargalos, projetos e entraves legais e institucionais); ix) visão sobre as cidades 
(mobilidade, logística e entraves legais e institucionais); x) sugestões de outras instituições 
relevantes no Brasil e na América do Sul; e xi) sugestões gerais e grau de relevância da 
pesquisa. Foram encaminhados, anexos a cada roteiro, um sumário executivo e um ofício 
de apresentação da pesquisa, assinado pelo presidente do Ipea.

Transcorridas as entrevistas, a coordenação e a equipe técnica da pesquisa agradecem 
a atenção de todos os representantes das instituições entrevistadas, que contribuíram com 
o material básico imprescindível desta investigação, esforçando-se para a compreensão das 
dinâmicas contemporâneas de integração produtiva e rede urbana, do Brasil na América do 
Sul. Assim, os representantes das instituições entrevistadas foram:

• Abdi: Ricardo Gonzaga Martins de Araujo, Junia Casadei Lima Motta, Cassio Marx 
Rabello da Costa, Bruno Jorge Soares, Vandete Cardoso Mendonça, Pedro Alem Filho, 
Jorge Luis Ferreira Boeira, Simone Uderman e Edite Pereira Silva; 

• Anfavea: Paulo Sotero Pires Costa e Sérgio Yukio Sawada; 

• BNDES: Fernando Pimentel Puga; 

• Fiesp: José Leandro de Resende Fernandes;

• Mapa: Manoel Rodrigues dos Santos Júnior, Paulo Venturelli, Antonio Luiz Machado 
de Moraes, Adilson O. Farias, Ana Claudia Takatsu, Renato Antonio Henz e Simone 
Yuri Ramos; 

• MCidades: Davi Hoerlle Santos;

• MRE: Ronaldo Fernandes Peres Rodegher, Marcelo Azevedo, Leandro Alves da Silva 
e Sarah Prado; e

• MT: Luís Carlos Rodrigues Ribeiro. 

8 AS INSTITUIÇÕES E SUAS INTERFACES COM A QUESTÃO PRODUTIVA 
   E TERRITORIAL

As entrevistas reforçam as linhas gerais de compreensão, que se construiu com o histórico 
institucional, com o que se permite detalhar e destacar: as diretrizes, a ação das específicas 
instituições, a análise de conjuntura, as indústrias relevantes, os instrumentos para a 
integração produtiva, os interlocutores do processo e o território de atuação. As diretrizes 
captadas nas entrevistas mostram que as instituições de integração nacional, como já 
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selecionado, atribuem grande relevância à política industrial. As instituições com maior 
inserção na política internacional, todavia, são Abdi, Mapa, BNDES, MRE, Anfavea e 
Fiesp. A contribuição se dá de várias formas: cooperação industrial (Abdi); investimento 
produtivo na América do Sul (BNDES); solidariedade, cooperação empresarial e integração 
produtiva (MRE); planejamento multimodal estratégico (MT); plataforma produtiva comum 
(Mapa); transferência e cooperação tecnológica (MCidades); estratégia em negociações 
internacionais (Anfavea); e resistência, incentivo e estratégia de projeto de integração de 
mercado e produtiva (Fiesp) (quadro 1).

QUADRO 1
Instituições entrevistadas: diretrizes e ações institucionais

Instituição Diretrizes Ações

Abdi Pitce, PDP e PBM. Cooperação industrial com a América Latina. 
Complementação das cadeias produtivas – indústria continental –, visando a 
terceiros mercados e à concorrência de produtos de outros países e regiões.

BNDES Comitê Financiador e Garantidor das Exportações 
(Cofig).

Financia exportações de bens e serviços e projetos executados por empresas 
brasileiras no exterior.

MRE América do Sul é o eixo prioritário da política 
externa, principalmente o Mercosul.

Papel do Brasil – oferecer solidariedade aos países vizinhos. 
Resultado esperado – convergência dos empresários para uma aliança comercial. 
Integração produtiva passou a ganhar uma conotação diferente nos últimos 
anos, após a chegada da China – aliança para proteger da concorrência chinesa. 

MT PNLT 2011-2012. Planejamento multimodal estratégico.

Mapa Plano Agrícola e Pecuária (PAP) 2011-2012. Atender à necessidade brasileira de consumo. 
Buscar maior eficiência sistêmica da alocação produtiva.  
Obter uma plataforma produtiva comum.

MCidades Plano Nacional de Habitação (PNH, 2004),  
Plano Nacional de Habitação e Interesse Social 
(PNHIS 2005) e Plano Nacional de Saneamento 
Básico (Plansab, 2007).

Transferência de tecnologias habitacionais e desenvolvimento urbano para a 
Colômbia. 
Cooperação na área de mobilidade com a Secretaria Municipal de Obras (Semob) 
de Caracas, na Venezuela. 
Ação com o Departamento Nacional de Trânsito (Denatran) e o Itamaraty, restrita 
ao setor de veículos.

Anfavea Tem 24 associados (montadoras). Estratégia político-institucional nas negociações dos acordos de comércio do 
país. 
Parceria com o governo.

Fiesp Reúne 132 associações empresariais, representando 
cerca de 150 mil empresas.

Atua em seis frentes, incluindo:  
– acompanhamento das negociações internacionais e questões de defesa 
comercial; 
– análise econômica do setor externo e de assuntos internacionais; 
– apoio e facilitação ao exportador; 
– documentação de exportação (certificação); 
– promoção comercial, com realização de missões empresariais e recepção à 
delegações estrangeiras; e  
– estudos e pesquisas de mercado.

Fonte: Entrevistas.

Elaboração: Dirur/Ipea.

O campo de atuação das instituições, no processo de integração, diz muito sobre a sua 
análise da conjuntura em geral, da produção ou do foco, de setores industriais e instrumentos. 
O MRE, o BNDES e a Abdi destacam a importância da integração produtiva, considerando 
as assimetrias de escalas e a centralidade da economia brasileira, bem como visando a outros 
mercados regionais. O leque de indústrias-chave para a promoção da integração produtiva varia 
para cada instituição e, por isso, não há consenso. Mas podem-se indicar os setores industriais 
mais importantes para a integração produtiva, segundo cada uma das instituições, a saber: 

• automobilística (Abdi, MRE, Anfavea e Fiesp);

• petróleo e gás (Abdi, MRE, MT e Fiesp);
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• agricultura e pecuária (BNDES, Mapa, Anfavea e Fiesp);

• transporte (BNDES, MRE, MT e MCidades);

• extrativa (BNDES, MRE, Anfavea e Fiesp);

• construção (BNDES, MT e MCidades);

• telecomunicações, eletroeletrônica e energia (Abdi, BNDES, MRE e Fiesp);

• transformação (MRE e Fiesp); 

• aeronáutica (Abdi e MRE);

• madeira e móveis (Abdi); e

• serviços em geral (BNDES e MRE).

A Abdi considera o BNDES e o MRE instituições relevantes, instrumentais, na medida 
em que dispõem de meios para a complementação econômica, em especial recursos e acordos 
comerciais. O BNDES se destaca – com os fundos do Finame e do Fundo de Garantia das 
Exportações (FGE) – e o MRE (pela sua capacidade de promover os acordos e incentivos). O 
MRE também aponta sua capacidade de integrar a economia por meio de acordos, promoção 
do comércio e estudos de mercados, além de trabalhar para a redução de barreiras e construir 
uma estrutura de fomento regional, como se propõe nas linhas do Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), do Fonplata, do Fundo para a Convergência Estrutural e Fortalecimento 
Institucional do Mercosul (Focem) e também do Banco do Sul. O MT sinaliza a sua contribuição 
à integração pelo Tratado de Organização de Cooperação Amazônica (Otca), mas também 
pelo Cosiplan e pelo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). O Mapa restringe-se à 
política agrícola interna e ao controle de preços. O MCidades cita a importância do PAC e 
das suas obras de mobilidade e de saneamento. Além disso, ressalta a importância de ter sido 
incluída, na Lei da Política Nacional de Mobilidade Urbana, sancionada em 2012, diretriz 
para a integração entre as cidades gêmeas localizadas na faixa de fronteira com outros países.

A Anfavea centra a sua argumentação na importância de estabelecer acordos bilaterais, 
com regras de intercâmbio flexíveis que tendam ao livre comércio. A Fiesp também aponta os 
acordos como fundamentais para a integração do mercado e o aumento da competitividade 
industrial, mas com uma maior progressividade da redução das tarifas, tendo em vista a guerra 
fiscal e as ainda persistentes barreiras não tarifárias. Mas surpreende ao apontar instrumentos 
de integração produtiva, em que se vê um esboço de projeto, por meio de grandes obras 
de transportes, como as ferrovias Bioceânica, Norte-Sul e Ferroanel Metropolitano de São 
Paulo, além da eclusa de Itaipu e do sistema fluvial entre os rios Tietê e Paraná (quadro 2).

A Abdi tem uma interlocução, orientada à integração produtiva da América do Sul, 
mais próxima aos ministérios de indústrias dos países vizinhos, do Grupo de Integração 
Produtiva do Mercosul (GIP), do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para 
Veículos Automotores (Sindipeças) e da Anfavea. 

O BNDES dirige-se ao Mdic e sua Secretaria de Comércio Exterior (Secex), à 
Abdi, ao Banco do Brasil (BB) e ao Cosiplan. O MRE dialoga em especial no âmbito do 
GIP, Cosiplan e Unasul, enquanto a ação do MT sobre a integração dá-se pelas agências 
nacionais, Cosiplan e Unasul. 

A interlocução do MCidades com a integração sul-americana é menor, mais restrita ao 
Ministério do Turismo, ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), 
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ao Ministério do Meio Ambiente (MMA), ao MME, ao Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) e pouco com o Mdic.

A Anfavea em sua rede de integração de mercados acessa a direção das empresas, o 
MRE, o Mdic, o Sindipeças, a Fiesp e a Organisation Internationale des Constructeurs 
d’Automobiles (Oica).

A Fiesp cita como contatos importantes sobre o tema integração produtiva o BNDES, 
o MRE e o BB, junto com a Confederação Nacional de Indústrias (CNI) e os sindicatos 
patronais – Anfavea, Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), Associação 
Brasileira das Indústrias de Calçados (Abicalçados) e outros. Menciona também Pro-Chile, 
União Industrial da Argentina (UIA), Cepal, Aladi, Associação Nacional de Indústrias (Andi), 
Corporación de Fomento de la Producción (Corfo), Comissão de Promoção do Peru para 
a Exportação e Turismo (Promperu), Fundo Pro-Mendoza etc. 

QUADRO 2
Conjuntura, setores e instrumentos de atuação institucionais

Instituição Foco e conjuntura
Setores mais relevantes de 
atuação

Instrumentos

ABDI
Fragmentação da indústria e desindustrialização. 
Deficiência da infraestrutura sul-americana – transporte e 
comunicação.

Automobilístico; aeronáutico; 
madeira e móveis; petróleo 
e gás; polímeros; e 
eletroeletrônica.

Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (Sebrae); BNDES; 
Mercosul (bitributação e Focem); e 
regulamentação do padrão de TV.

BNDES

A integração é difícil, mas o país tem de identificar seu 
próprio interesse nacional. Enfrentar a China: fazer cadeia 
de fornecedor pela América do Sul (outsourcing).
Entrave legal e institucional para a integração produtiva 
na América do Sul: o convênio de pagamentos e créditos 
recíprocos (CCR), mitigador de riscos, da Associação  
Latino-Americana de Integração (Aladi), permite atuação 
maior do governo brasileiro para financiar a exportação. 

Construção; agropecuária; 
serviços de transporte; 
indústria extrativa; energia; 
telecomunicações; e serviços 
em geral.

Finame; FGE; recursos para a 
infraestrutura; acordos internacionais; 
CCR mitigador de riscos; incentivos 
(fonte: MRE); e FAT (fonte: MRE).

MRE

Reconhecimento da existência de assimetrias. 
Brasil como principal contribuinte: a infraestrutura é um 
pilar desta nova visão
Gerar um bem comum regional é um estímulo à adesão dos 
países ao Mercosul.

Automobilístico; aeronáutica; 
petróleo e gás; serviços de 
energia; indústria extrativa; 
transporte (naval); serviços 
financeiros; comércio; e 
indústria da transformação – 
alimentos, têxteis, calçados, 
bebidas, linha branca e 
brinquedos.

Acordos; Programa de Substituição 
Competitiva de Importações (PSCI), 
do Departamento De Promoções 
Comerciais do 
MRE; realização de estudos; aduanas 
– barreiras fitossanitárias e regulação 
técnica; 
estruturas de fomento regionais – BID, 
CAF, Fonplata e Focem; Banco do Sul; e 
consulados e embaixadas.

MT

Responsabilidade com a matriz energética de transportes, 
logística de escoamento da produção, grãos pelo Norte, 
manufaturados pelo Sul e Sudeste. 
Tramo sul do Ferroanel Metropolitano de São Paulo ou 
tramo norte em direção ao porto de Itaqui (São Luiz -MA).

Construção; transporte; 
petróleo; e automobilístico.

PNLT  e projetos do Cosiplan e PAC.

Mapa

O Brasil comercializa frango e milho com a Argentina, o 
Paraguai e o Uruguai; algodão e soja com o Paraguai; soja 
com a Bolívia e a Argentina. Mato Grosso do Sul e Mato 
Grosso servem para o escoamento da produção destes 
países. 
O Nordeste importa milho da Argentina, para a indústria de 
frango, e frutas do Chile.

Agronegócio (agricultura e 
pecuária de exportação)

Política agrícola; e cotação de preços.

MCidades
No Conselho das Cidades, discutiu-se o caráter internacional 
e urbano no Projeto de Lei da Mobilidade Urbana.

Construção; transporte; e 
infraestrutura urbana.

Grandes obras: PAC Mobilidade, Copa 
do Mundo, regiões metropolitanas 
(RMs); pavimentação; Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa); 
construção das usinas de Xingu e Belo 
Monte; programas de saneamento e 
regularização.

(Continua)
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(Continuação)

Instituição Foco e conjuntura
Setores mais relevantes de 
atuação

Instrumentos

Anfavea

Conflito de interesses do Brasil e da Argentina – em função 
da escala da primeira economia e da política industrial da 
segunda – impossibilita uma maior integração. 
Integração mais comercial que produtiva. 
Problemas identificados: normas alfandegárias, 
financiamento, gestão da política pública e infraestrutura 
de transporte (política de desenvolvimento urbano-regional).  
Mobilidade é importante para o mercado – estrangulamento 
das malhas urbanas e conurbações de países (sugere: 
financiamento do BNDES para a melhoria da circulação 
urbana).

Automobilístico; siderurgia; e 
agropecuária.

Acordos: regra de intercâmbio flexível. 
Ampliar o livre comércio. 
Acordos bilaterais.

Fiesp

A relação comercial entre as empresas filiadas à Fiesp e os 
países da América do Sul tem ganhado importância desde 
2003. 
Os setores de automóveis e autopeças são os que 
possuem maior nível de integração produtiva. Ou seja, 
setores que possuem maior fluxo de comércio de produtos 
intermediários que complementam a cadeia produtiva, em 
vez de fluxos de bens finais, e que poderiam constituir uma 
integração comercial, com o uso de um país vizinho como 
plataforma de exportação. 
As empresas brasileiras têm se associado com empresas de 
vários países da América do Sul, sendo mais importante a 
integração produtiva com a Argentina.

Automobilístico; siderurgia; 
agropecuário; eletroeletrônico; 
petroquímica 
metalúrgica; indústria extrativa; 
e indústria da transformação: 
têxteis, calçados, madeira, 
minerais não metálicos, 
químicos, farmacêutico, e 
máquinas e equipamentos.

Tarifas entre os países e fiscalidade 
entre estados. 
Barreiras não tarifárias. 
ACEs. 
Projetos de logística: 
ferrovia Bioceânica; 
Ferroanel Metropolitano de São Paulo; 
eclusa de Itaipu;  sistema fluvial  
Tietê-Paraná; e ferrovia Norte-Sul.

Fonte: Entrevistas. 

Elaboração: Dirur/Ipea.

Do ponto de vista da territorialidade das ações destas instituições, têm âmbito global 
o BNDES, o MRE, a Anfavea e a Fiesp; latino-americano, a Abdi; sul-americano, o MT e 
o Mapa; e nacional, o MCidades (quadro 3).

Um olhar pormenorizado, nas conversas com os representantes das instituições, 
transformadas em registros de entrevistas, mostra certo consenso a respeito do processo de 
integração produtiva. Segundo o entrevistado do MRE, “a partir de 2003, o Itamaraty apoiou 
a assinatura de acordos não sinalizados pela OMC, para a redução das barreiras”. Isto, segundo 
o representante da Fiesp, explica o crescimento do comércio na região sul-americana, que em 
2003 representava 20% da pauta de exportação das indústrias paulistas e em 2010 elevou-se 
para 31%.

QUADRO 3
Interlocução e territorialidade das instituições

Instituição Interlocução Território

Abdi Ministérios da Indústria dos países; GIP; Sindipeças; e Anfavea.
Regional, nacional 
e latino-americano.

BNDES Abdi; Mdic; Secex; BB; e Cosiplan.
Regional, nacional, latino-americano 
e global.

MRE GIP; Cosiplan; e Unasul.  Regional, nacional, latino-americano e global.

MT PNLT, PAC, Unasul e Cosiplan
 Regional, nacional 
e sul-americano.

Mapa
Câmaras setoriais (frigorífico, produtor e ração) e todos os elos da 
cadeia produtiva do agronegócio.

 Regional, nacional e 
 sul-americano.

(Continua)
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(Continuação)

Instituição Interlocução Território

MCidades

Ministério da Justiça (MJ); Ministério do Turismo; Iphan; Ministério 
do Meio Ambiente; MME; Ministério do Desenvolvimento Agrário; 
e Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra).
Pouca interlocução com o Mdic.

 Regional, nacional e regiões de fronteira.

Anfavea
Área comercial das empresas; Itamaraty; Mdic; Sindipeças; Fiesp; e 
associações de fabricantes de outros países (por meio da Oica).

 Regional, nacional e latino-americano.

Fiesp

CNI; sindicatos patronais; Anfavea; Abit; Financiadora de Estudos 
e Projetos (Finep); Abicalçados; outras federações; câmaras de 
comércio; BNDES; MRE; BB; Agência Brasileira de Promoção de 
Importações e Investimento (Apex); Fundação Centro de Estudos 
do Comércio Exterior (Funcex);  
Aladi; Cepal; BID; International Finance Corporation (IFC); 
CAF; Pro-Chile; Corfo (Chile); UIA; CCR; Associação Nacional 
de Empresas (Colômbia); Promperu; Fundação Pro-Mendonza; 
Câmara Nacional de Produção e Empreendimento do Peru 
(Canprodem-Peru); Câmara de Indústria do Uruguai; ProsperAr 
(Argentina); e Câmara de Exportadores de Cochabamba 
(Cadexco), Bolívia.

 Regional, nacional, latino-americano e global.

Fonte: Entrevistas. 

Elaboração: Dirur/Ipea.

Entretanto, a equalização das relações diplomáticas, comerciais e de integração produtiva 
é vista pelos representantes do MRE como complexa. As revisões dos entendimentos originais 
sobre o comércio na América do Sul, que buscam o livre mercado, conflitam com a integração 
produtiva, que ao mesmo tempo não pode causar desindustrialização, por uma questão de 
diplomacia política de ganho recíproco entre os países.

Do ponto de vista do representante do MRE, o grande promotor da ideia de integração 
produtiva foi o Brasil, dentro de um contexto de agenda positiva e prospectiva, e dispondo 
de meios para isso, como escala de mercado, financiamento e infraestrutura econômica. No 
caso do Mercosul, intenta-se abrir completamente as fronteiras. Isto pode levar à explicitação 
de assimetrias, como a escala, os interesses produtivos e a regulamentação técnica, o que 
exigirá cooperação dos países-membros. A criação do fundo de convergência, que nasce do 
reconhecimento da existência dessas assimetrias, tem no Brasil o seu principal contribuinte no 
financiamento da expansão da infraestrutura. Este é um pilar importante de uma nova visão – 
calcada em gerar um bem comum regional – para estimular a adesão dos países ao Mercosul.

O MRE indica, ainda, duas necessidades fundamentais para o processo de integração 
produtiva: i) o comércio, pois o empresariado brasileiro encontra-se mais integrado com o 
mundo e com maior competitividade, o que estimula a construção de barreiras à entrada 
de produtos brasileiros; e ii) o financiamento, visto que, segundo a exemplificação do 
entrevistado, grosso modo, há uma desproporção do “setor financeiro da Argentina, que 
é vinte vezes menor que o do Brasil, enquanto a economia é apenas cinco vezes menor”. 
Frente a estas dificuldades, duas instituições são fundamentais. A primeira é o BNDES, que 
pode incentivar a integração produtiva, pelo financiamento de investimentos produtivos e 
de infraestrutura econômica, prioritariamente, nos países da América do Sul. A segunda é a 
Abdi, vinculada ao Mdic, que cumpre um papel de inteligência deste processo, executado por 
meio da prospecção de setores produtivos, com grande potencial de inovação, e de elaboração 
de projetos de infraestrutura destinados a um sentido amplo de integração, abrangendo os 
mercados, o comércio, a produção e a infraestrutura.
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De maneira geral, as instituições entrevistadas remeteram as suas ações à importância 
e ao propósito da política industrial brasileira, que se aproxima de completar uma década, 
a qual entende-se sustentar-se pela busca do crescimento econômico e das exportações. Na 
entrevista com o representante do BNDES, foi observado que o banco apoia as empresas 
brasileiras na relação de comércio com os outros países, envolvendo projetos de infraestrutura 
e fluxo de bens, apesar de ser necessário reforçar as formas de captação da instituição. Os 
principais beneficiados têm sido a Argentina, Bolívia, Equador, Venezuela e, atualmente, o 
Chile. A Colômbia e o Peru dispensam financiamento do BNDES, mas não dispensam o 
investimento de empresas brasileiras. 

O Banco do Sul, em criação, ainda na fase de ratificação entre os países da América do 
Sul, investirá principalmente em infraestrutura econômica. 

A visão estratégica retratada do MRE é relevante para se pensar a origem do processo de 
integração produtiva na América do Sul, o qual “passou a ganhar uma conotação diferente nos 
últimos anos, após a chegada da China” como centralidade econômica mundial, que requer 
“uma forma de aliança para se proteger da ameaça”. O caminho da integração produtiva, 
segundo a observação do representante do MRE, “é trabalhar a agregação de valor, pela 
industrialização da vizinhança. Já que vizinhos não são competidores e sim sócios, o único 
caminho é a associação”. O diagnóstico deste processo remete à questão da concepção de 
integração produtiva, conteúdo que a entrevista buscou apreender.

O MRE não apresentou, na entrevista, uma definição específica de integração produtiva, 
mesmo reconhecendo a veracidade do fenômeno. Os entrevistados da Abdi, por sua vez, 
entendem que a integração produtiva da América Latina acontece pela fragmentação da 
indústria no território, que não só fornece matéria-prima, mas passa a investir no longo prazo. 
Os representantes das instituições de mercado, tanto da Fiesp como da Anfavea, forneceram, 
possivelmente, as melhores definições do fenômeno. Conforme o entrevistado da Fiesp:

A integração produtiva é o aprofundamento do processo de integração econômica regional. A Fiesp 
acredita que a integração produtiva caracteriza-se por um processo continuado de adensamento dos 
fluxos comerciais intraindustriais e interindustriais, de modo a contribuir com o crescimento de 
livre circulação dos fatores produtivos. Estes encadeamentos intersetoriais e intrassetoriais acabam 
promovendo uma otimização do processo produtivo a partir da diminuição dos preços dos insumos 
e da ampliação do mercado.

Segundo o representante da Anfavea, “Integração produtiva é a fabricação do veículo 
com componentes da região”.

O entrevistado do BNDES manifestou a visão mais pragmática das instituições do 
Estado para a integração produtiva, afirmando que o “Conceito de integração é difícil, mas 
o país tem que identificar seu próprio interesse nacional. Enfrentar a China: fazer cadeia 
de fornecedor pela América do Sul (outsourcing)”. Se a ideia é lutar conjuntamente contra 
interesses produtivos de fora do continente, cabe perguntar quais são as armas do Brasil, 
ou seja, quais são os setores produtivamente integrados ou que tenham potencial para tal. 

A Fiesp, segundo seu representante, acredita que os setores de automóveis e autopeças 
são os que possuem maior nível de integração produtiva. Trata-se de setores com maior fluxo 
de comércio de produtos intermediários que complementam a cadeia produtiva – em vez 
de fluxos de bens finais –, que poderiam constituir uma integração comercial, com o uso de 
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um país vizinho como plataforma de exportação. O representante da Anfavea concorda com 
o maior nível de integração produtiva do setor automobilístico, especialmente na relação 
comercial com a Argentina, mas com possibilidade de acordos com Chile e Colômbia, no 
âmbito do Mercosul, e alguma dificuldade com a Venezuela, em que existem restrições de 
outros mercados, como o europeu. Entretanto, segundo o entrevistado, a integração ainda é 
mais comercial que produtiva, com peças das empresas brasileiras exportadas para as linhas de 
produção das montadoras instaladas na Argentina. Assinala que a integração produtiva neste 
setor dá-se pela venda de veículos completos, chassis com motores, e partes e componentes. 

O entrevistado do MRE destacou a ação de integração produtiva dos bancos brasileiros, 
como BB e Itaú, os quais estão comprando outros na América do Sul – Argentina, Colômbia, 
Chile e Peru – que antes eram norte-americanos. Além do setor têxtil, em que já há integração 
produtiva entre Brasil e Argentina, nos setores aeronáutico e de alimentos, há potencial, ainda 
que pouco desenvolvido. Indica também o potencial de integração produtiva nas atividades 
de petróleo e gás, vinhos, eletrodomésticos de linha branca e bioenergia. 

Segundo o relato dos representantes do Mapa, a expectativa inicial em relação à 
expansão dos mercados de alimentos com os acordos do Mercosul foi frustrada pela perda 
de mercados no ramo de carne bovina de primeira e no ramo de vinhos. De outra forma, 
tem havido uma integração produtiva na região Sul do Brasil, com Paraguai, Argentina e 
Uruguai, graças à especialização de territórios produtores de milho e frango. Existe, também, 
integração na produção de soja, envolvendo Argentina, Paraguai e Bolívia, na fronteira com 
Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Paraná. A indústria de frango do Nordeste brasileiro 
– no Ceará e em Pernambuco – importa milho do Mercosul, via navio, principalmente da 
Argentina, pois sai mais barato que comprar no mercado interno: a integração ocorre por 
ineficiência da logística brasileira, devido ao alto preço do frete. Há também integração do 
Nordeste brasileiro com o Chile, na área da fruticultura. 

No entanto, as restrições são muitas, há ainda interesses políticos díspares e entraves 
burocráticos (por exemplo, sanitários, registro de produtos). As restrições são mais burocráticas 
que comerciais.

Os obstáculos também são grandes no setor de transportes, em que as condições das 
estradas não são boas e faltam soluções multimodais para facilitar a logística, problemas 
exemplificados por: congestionamento para exportação em Paranaguá; baixa qualidade das 
estradas do Centro-Oeste brasileiro (desperdício da soja ao longo do caminho); pouco uso 
de outros modais (portos e ferrovias); e inexistência de uma logística integrada multimodal.

O entrevistado da Abdi destacou os setores de alimentos processados, álcool (etanol), 
aço e máquinas e equipamentos. Sugere o potencial dos setores de aeronáutica, madeira e 
móveis e TV digital. Comentou, também, sobre os setores automobilístico, eletroeletrônico, 
petróleo e gás, polímeros e resinas e aditivos, seus potenciais e problemas.

No setor de veículos, foi apontada a preocupação de interrupção desta cadeia, pela 
presença de componentes importados com preço mais competitivo. Os elos que estão sendo 
extintos pela concorrência são o segundo e o terceiro níveis – componente e  subcomponente 
da peça –, respectivamente, num exemplo em que o primeiro nível seria uma peça, como 
um motor. 

A Abdi, via Focem, tem proposto a compatibilização de projetos de autopeças, visando 
diminuir as assimetrias e adensar a cadeia na região, com acordos para a integração produtiva. 
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No setor eletroeletrônico, no segmento de TV digital, há a ação deliberada do governo 
brasileiro de disseminar o padrão nacional para a América Latina, por meio do qual se 
busca o ganho de interatividade: o Brasil já produz softwares, mas falta o desenvolvimento 
dos aplicativos. Argentina, Chile, Paraguai e Peru já assinaram acordo com o Brasil. Cuba 
e Venezuela estão avaliando. 

Segundo o representante da agência, para a primeira geração da indústria petroquímica, 
no setor de petróleo e gás, existe uma deliberação da Presidência do Brasil de integrar a cadeia 
produtiva nacional com a América Latina, passando pelo estímulo de empresas deste setor 
no Mercosul, com possibilidade de ampliação da integração produtiva ao Chile, ao Peru, à 
Colômbia e à Argentina. Na segunda geração desta indústria, no segmento de polímeros, e 
de resinas e aditivos, existem grandes empresas, como os grupos da Petrobras, Petroquisa e 
Braskem, com projetos em diversos países do continente. A DOW Indústria Argentina é uma 
importante concorrente da Braskem neste segmento industrial. A terceira etapa abrange a 
transformação do plástico, segmento que no Brasil tem as seguintes características: i) mercado 
desconcentrado – 94,2% do plástico são transformados por micro e pequenas empresas; ii) 
grande informalidade; iii) alto preço da matéria-prima, acima do preço internacional; e iv) 
localização da maioria das empresas nas regiões Sul e Sudeste. 

A Fiesp apresenta a maior gama de atividades industriais com potencial de integração 
produtiva, dada a diversidade de interesses que reúne, a saber: indústrias automobilística, 
siderúrgica, agropecuária, eletroeletrônica, petroquímica, metalúrgica, extrativa e de 
transformação (têxtil, calçados, madeira, minerais não metálicos, químicos, farmacêutico, 
e máquinas e equipamentos). A Anfavea aponta um nível médio de integração produtiva 
nos setores de eletroeletrônicos, siderurgia e petroquímica. 

A federação entende que as empresas do Sul do Brasil têm uma vantagem comparativa 
geográfica em relação às estabelecidas no Nordeste. Dependendo do setor ou da cadeia 
produtiva, esta vantagem é maior ou menor. Entretanto, apesar de a região Sul se beneficiar 
mais que a região Nordeste do país, a região Sudeste tem um predomínio na relação com o 
Mercosul, o que caracteriza a preponderância de aspectos como concentração industrial e 
questões logísticas em possíveis benefícios regionais. Apesar de o mercado interno ter alta 
prioridade para a Fiesp, por ser o espaço de maior competitividade, os mercados da América 
do Sul têm ganhado prioridade, por compensar as perdas de receita no mercado nacional, 
devido ao impacto de aspectos macroeconômicos, como a valorização cambial e a taxa de 
juros. Os atributos do Mercosul passam por vantagens tarifárias, pelo tamanho do mercado 
consumidor dos países, pela densidade demográfica, pela proximidade geográfica dos centros 
industriais brasileiros e pelos custos logísticos em relação a outros países. Como afirma o 
representante da Fiesp:

estar no Mercosul significa para as empresas brasileiras, e as dos três demais países, a possibilidade 
de usufruir dos benefícios criados a partir do Programa de Integração Produtiva do Mercosul. Entre 
outros benefícios, o programa criou o Fundo Mercosul de Apoio às Pequenas e Médias Empresas, 
para facilitar o acesso às linhas de financiamento com taxas de juros mais baixas.

A Abdi interage com os ministérios das indústrias dos países, especialmente para 
resolver os gargalos da infraestrutura econômica intracontinental, pela baixa integração 
de estrutura, transporte e comunicação, como já mapeado, com: Uruguai (por ferrovia); 
Paraguai (hidrovia e ferrovia); região Norte (rodovia e hidrovia); Caribe (rodovia, hidrovia e 
marítimo); e Pacífico (rodovia e ferrovia). Os problemas de integração são internos ao próprio 
país, afirma o MRE: isto é menos visível no Sul do país, mas é preciso melhorias; no Norte, 
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cidades como Manaus têm enorme carência de produtos não produzidos regionalmente, 
como material de construção e alimentos. Não existem linhas de transporte eficientes com 
os países do norte. Então, o consumo de grande parte dos gêneros vem do Sul, por meio 
de rodovias. Se houvesse uma melhor infraestrutura, os produtos poderiam ser importados 
dos países do norte. A Anfavea considera que o transporte marítimo e o rodoviário não são 
grandes problemas para a integração, nem mesmo a questão alfandegária; o grande gargalo 
estaria em não ter ferrovias. 

Para os interesses do setor automobilístico, diz o representante da Anfavea, não há 
diferenças muito acentuadas de benefícios na localização regional, seja para as empresas 
do Sul, seja do Nordeste. A decisão de investimento é exclusiva da empresa, “a partir dos 
benefícios indiretos que lhe são alocados pelo poder local (em todos os níveis)”. A instalação 
de uma empresa brasileira em determinado país passa certamente pela estratégia empresarial. 
O governo atua como um balizador destas expectativas ao fomentar a internacionalização 
de empresas nacionais por meio de incentivos (desonerações) para o investimento. Isto 
está atrelado à criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de tal cenário, 
com políticas públicas para o fortalecimento do setor privado que estejam integradas, de 
modo complementar, à estratégia brasileira de incentivo à internacionalização de empresas 
e setores industriais.

As interfaces da integração produtiva junto à estruturação da rede urbana podem ser 
constatadas por meio de grandes projetos de investimento público e privado, promovidos 
por instituições de mercado, como a Anfavea e a Fiesp, e de Estado, em especial pelo MRE, 
pelo BNDES e pela Abdi. Estes projetos impactam o sentido da migração e a implantação 
da infraestrutura pública e privada, e têm poder de estruturar o território, no sentido de 
criar ou reforçar as centralidades urbanas.

A sugestão de política pública da Anfavea é identificar melhor os pontos de estrangulamento 
das malhas urbanas das grandes conurbações e metrópoles dos países da América do Sul. As 
sugestões de logística da Fiesp concernem às ferrovias Bioceânica e Norte-Sul, ao Ferroanel 
Metropolitano de São Paulo, à eclusa de Itaipu e ao sistema fluvial Tietê-Paraná. Ações 
nestas áreas têm um poder de determinação não só do tamanho do seu próprio mercado, 
das possibilidades e da escala de investimento, mas também, especialmente, da estrutura de 
redes urbanas do continente. Destaca-se a importância das montadoras, que são agentes de 
grande repercussão na integração produtiva, ao estabelecerem as linhas de produção, como 
consumidoras de peças, sistemas e serviços de engenharia, produzidos por organizações 
fragmentadas em diversas empresas. É possível deduzir que a implantação de uma montadora 
em Anápolis, em Goiás, além de colocar a cidade no mapa produtivo mundial, é uma 
importante expansão da mancha industrial e da rede urbana do Brasil, do Sudeste para 
o Centro-Oeste e para o interior da América do Sul, já que esta planta se direcionará aos 
países do Mercosul.

Por essa constatação, o surgimento da Unasul, como fórum de coordenação política, 
constitui-se em um grande arranjo institucional para a integração sul-americana, por meio 
dos mercados, das empresas e das cidades, acelerando o processo já em curso. O Cosiplan e 
o Banco do Sul serão progressivamente importantes fóruns institucionais de integração dos 
países, e não apenas de infraestrutura e de corredores de produção, pois visam principalmente 
ao estímulo do desenvolvimento endógeno destas regiões, incluindo a integração  
inter-regional e intrarregional dos países. A entrevista junto ao MRE exemplifica o caso da 
Bolívia, em que o objetivo é a integração da capital às regiões do interior. Para isso, atualmente 
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ocorrem discussões no âmbito de ministros, com um olhar para além das fronteiras, sobre 
a infraestrutura e o potencial produtivo correspondente a cada país.

Portanto, conforme a amostra de entrevistas realizadas, as instituições de integração 
produtiva brasileiras, mais destacadas em sua capacidade de atuação, são a Abdi, o BNDES, 
o MRE, a Anfavea e a Fiesp. Cada um destes agentes apresenta um específico olhar para 
a conjuntura, baseado em suas áreas de atuação, que determinam em última instância a 
percepção de indústria-chave. Entretanto, as instituições centrais de integração produtiva são 
o MRE, pela capacidade de estabelecer acordos políticos e econômicos; a Abdi, que formula 
estratégias e diretrizes; e o BNDES, que atua como financiador, estabelecendo as condições 
financeiras para a integração produtiva, inclusive promovendo o desenvolvimento do mercado 
financeiro. Estas instituições determinam em grande parte as condições de ação das demais 
(Mdic, MT, Mapa e MCidades). A estratégia comum das empresas associadas à Anfavea 
garante um grande poder a esta instituição nas negociações internacionais, constituindo-se 
na vanguarda do processo de integração produtiva. No amplo, mas disperso, poder setorial 
da Fiesp, observa-se tanto a resistência de setores, como o incentivo à internacionalização das 
empresas, bem como uma ideia-estratégia de projeto de integração produtiva e de mercado.

9 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Espera-se que, com este texto, cumpra-se o estabelecido originariamente na pesquisa, qual seja, 
levantar referências metodológicas e delinear metodologias de modo a analisar a integração 
produtiva e a rede urbana no Brasil e na América do Sul, com o intuito de contribuir para a 
formulação de políticas públicas. Além disso, a pesquisa contribui com o esforço de pesquisa 
do Ipea, da Cepal e do Ipardes, ao elaborar análise pioneira das interações, dos interesses, 
das atuações e do foco de ação de instituições representativas das posições brasileiras nas suas 
relações com os países vizinhos da América do Sul. Possíveis desdobramentos da pesquisa 
permitirão o aprofundamento desta visão para além dos limites do território brasileiro, 
incorporando conceitos, percepções e hipóteses de governos, instituições e empresas  
sul-americanas, não brasileiras.

O conhecimento das dinâmicas territoriais das redes urbanas e da integração produtiva 
constitui material de pesquisa relevante para o planejamento da ação pública e privada no 
processo dinâmico de transformação socioterritorial em curso. Este conhecimento está 
associado às possibilidades institucionais de política pública, como centro fundamental de 
reflexão, direção e indução das expectativas dos agentes de mercado.
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APÊNDICE A

Este apêndice apresenta a tabulação de dados da Secretaria de Comércio Exterior do 
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior (Secex/Mdic) referentes 
a países da América do Sul e aos estados brasileiros. Os dados de importação e exportação 
estão em dólares. Os produtos são apresentados no nível de cinco dígitos da Nomenclatura 
Comum do Mercosul (NCM).

TABELA A.1
Brasil: exportações – participação dos capítulos da NCM no total dos produtos selecionados exportados 
pelas Unidades da Federação (UFs) e Grandes Regiões (2005-2007)

UF

Valor médio 
das 

exportações 
(US$)

NCM1 (%)

Total 1 2 10 12 23 27 38 39 72 74 84 85 87

São Paulo 4.797.148.925 100,0 0,0 0,6 0,1 0,0 0,0 6,5 2,5 1,7 4,7 0,0 8,2 17,4 58,3

Rio de Janeiro 1.767.376.838 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 72,8 0,8 2,9 4,4 0,0 2,5 0,0 16,7

Minas Gerais 1.079.846.092 100,0 0,0 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,4 0,1 31,1 0,0 8,3 0,0 59,4

Rio Grande do Sul 1.002.531.612 100,0 0,0 0,4 0,3 0,1 0,0 22,9 0,3 42,2 2,6 0,0 1,1 0,0 30,0

Paraná 897.864.209 100,0 0,0 0,0 0,5 0,2 0,6 7,0 0,2 0,1 6,5 0,0 7,9 0,0 77,1

Bahia 672.809.005 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 7,1 0,0 12,8 8,4 13,1 0,0 0,0 58,5

Amazonas 339.080.681 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 97,6 0,1

Espírito Santo 208.805.860 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Santa Catarina 109.164.298 100,0 0,0 0,3 0,9 1,9 0,0 0,1 0,0 0,2 18,6 0,0 0,8 0,0 77,2

Mato Grosso 70.565.306 100,0 0,0 37,2 0,1 40,8 21,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Pará 63.006.144 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Goiás 18.839.178 100,0 0,0 3,2 17,1 5,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 73,9

Mato Grosso do Sul 10.866.277 100,0 0,0 12,2 1,3 81,5 2,9 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,7

Pernambuco 9.524.514 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 22,0 0,0 0,0 78,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rondônia 5.427.924 100,0 0,0 91,3 0,0 0,0 0,0 8,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Ceará 3.461.493 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 88,7 0,0 0,0 0,0 11,3

Maranhão 3.412.205 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 59,3 40,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Roraima 391.009 100,0 0,0 0,0 0,0 97,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0 0,7

Tocantins 348.909 100,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6

Distrito Federal 94.377 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 93,4 6,2

Piauí 37.729 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Acre 19.188 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Rio Grande do Norte 3.333 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Paraíba 370 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Alagoas 15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Mercadoria nacionalizada 10.302.403 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5,6 4,4 2,1 0,0 0,0 15,6 29,5 42,8

Não declarada 102.062.244 100,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 92,8 2,7 4,2

Reexportação 109.441.090 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,6 98,9 0,6

Norte 408.273.855 100,0 15,4 1,3 0,0 0,1 0,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 81,1 0,1

Nordeste 689.248.665 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,3 7,5 0,0 12,5 9,7 12,8 0,0 0,0 57,1

Sudeste 7.853.177.715 100,0 0,0 0,4 0,1 0,0 0,0 20,4 1,7 1,7 10,8 0,0 6,7 10,7 47,5

Sul 2.009.560.119 100,0 0,0 0,2 0,4 0,3 0,3 14,6 0,3 21,1 5,2 0,0 4,2 0,0 53,6

Centro-Oeste 100.365.139 100,0 0,0 28,1 3,4 38,6 15,7 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 14,0

Total 11.282.431.230 100,0 0,6 0,6 0,2 0,4 0,2 17,3 1,2 5,7 9,0 0,8 6,3 11,4 46,3

Fonte: Secex/Mdic.
Elaboração: Dirur/Ipea.
Nota: 1 Descrição dos capítulos da NCM: 1 – animais vivos; 2 – carnes e miudezas, comestíveis; 10 – cereais; 12 – sementes e frutos oleaginosos; 
grãos, sementes e frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens; 23 – resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; 
alimentos preparados para animais; 27 – combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais; 
38 – produtos diversos das indústrias químicas; 39 – plásticos e suas obras; 72 – ferro fundido, ferro e aço; 74 – cobre e suas obras; 84 – reatores 
nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; 85 – máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; 
aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e 
acessórios; e 87 – veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios.
Obs.: As células azuis destacam o principal produto, e as verdes, aqueles com participação superior ou igual a 10%.
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TABELA A.2
Brasil: exportações – valor médio das exportações estaduais e regionais de produtos selecionados 
e distribuição percentual segundo país de destino
 (2005-2007)

UF

Valor médio 
das 

exportações 
(US$)

Destino (%)

Total Argentina Chile Venezuela Peru Colômbia Uruguai Paraguai Equador Bolívia

São Paulo 4.797.148.925 100,0 55,9 12,6 14,0 4,9 4,3 2,3 1,6 3,0 1,4

Rio de Janeiro 1.767.376.838 100,0 20,5 54,5 0,8 15,4 2,5 2,8 1,0 1,8 0,7

Minas Gerais 1.079.846.092 100,0 53,1 6,5 18,6 3,9 8,3 2,3 1,9 4,2 1,4

Rio Grande do Sul 1.002.531.612 100,0 40,8 18,4 3,9 4,2 3,1 9,2 15,4 2,0 3,0

Paraná 897.864.209 100,0 54,8 14,4 11,1 4,3 6,3 5,6 2,1 1,2 0,1

Bahia 672.809.005 100,0 62,6 7,2 19,3 0,9 4,4 2,4 0,7 1,8 0,7

Amazonas 339.080.681 100,0 25,9 16,6 36,7 6,8 7,0 1,9 0,4 2,6 2,0

Espírito Santo 208.805.860 100,0 2,7 22,9 13,3 4,5 50,8 0,0 0,5 4,8 0,5

Santa Catarina 109.164.298 100,0 45,0 26,6 7,1 8,1 3,8 1,9 4,1 2,9 0,5

Mato Grosso 70.565.306 100,0 0,0 9,7 43,8 0,1 6,8 0,0 0,1 0,0 39,3

Pará 63.006.144 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Goiás 18.839.178 100,0 55,3 2,9 9,8 0,3 6,8 0,0 22,5 0,5 1,9

Mato Grosso do Sul 10.866.277 100,0 32,9 18,5 25,7 3,7 0,0 0,0 3,3 0,0 15,8

Pernambuco 9.524.514 100,0 70,4 0,0 0,0 0,0 7,7 22,0 0,0 0,0 0,0

Rondônia 5.427.924 100,0 0,0 0,0 90,1 1,2 0,0 0,1 0,0 0,0 8,6

Ceará 3.461.493 100,0 0,9 10,1 0,0 69,3 19,4 0,0 0,1 0,2 0,0

Maranhão 3.412.205 100,0 40,7 0,0 0,0 0,0 59,3 0,0 0,0 0,0 0,0

Roraima 391.009 100,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Tocantins 348.909 100,0 0,0 0,0 98,7 0,0 0,0 0,7 0,6 0,0 0,0

Distrito Federal 94.377 100,0 95,1 0,6 0,2 0,0 0,5 0,2 2,1 1,2 0,0

Piauí 37.729 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Acre 19.188 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0

Rio Grande do Norte 3.333 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Paraíba 370 100,0 0,0 0,0 0,0 75,6 0,0 0,0 0,0 0,0 24,4

Alagoas 15 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Mercadoria acionalizada 10.302.403 100,0 18,7 30,9 22,0 1,5 15,0 3,6 6,4 0,8 1,2

Não declarada 102.062.244 100,0 95,6 1,0 1,5 0,1 0,7 0,3 0,4 0,1 0,3

Reexportação 109.441.090 100,0 2,9 1,5 48,2 7,7 37,1 0,0 0,0 2,6 0,0

Norte 408.273.855 100,0 21,5 13,8 47,3 5,7 5,8 1,6 0,4 2,2 1,8

Nordeste 689.248.665 100,0 62,3 7,0 18,8 1,2 4,8 2,6 0,7 1,8 0,7

Sudeste 7.853.177.715 100,0 46,1 21,4 11,7 7,1 5,7 2,3 1,5 2,9 1,2

Sul 2.009.560.119 100,0 47,3 17,0 7,3 4,5 4,6 7,2 8,8 1,7 1,6

Centro-Oeste 100.365.139 100,0 14,0 9,4 35,5 0,5 6,1 0,0 4,7 0,1 29,7

Total 11.282.431.230 100,0 46,2 19,0 13,1 6,1 5,7 3,1 2,7 2,6 1,5

Fonte: Secex/Mdic.

Elaboração: Dirur/Ipea.

Obs.: As células azuis destacam o principal produto, e as verdes, aqueles com participação superior ou igual a 10%.
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TABELA A.3
Brasil: importações – participação dos capítulos da NCM no total dos produtos selecionados importados 
pelas UFs (2005-2007)

UF
Valor médio das 

importações 
(US$)

NCM1 (%)

Total 2 10 12 15 23 26 27 38 39 71 72 74 84 87

Rio Grande do Sul 1.813.316.797 100,0 0,1 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 52,4 3,2 0,2 0,0 0,6 0,5 2,8 40,0

Bahia 1.270.324.046 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 65,2 7,8 0,0 0,2 0,0 0,0 0,5 0,0 26,3

Mato Grosso do Sul 1.257.235.438 100,0 1,6 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 90,8 0,0 0,1 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0

Santa Catarina 706.392.559 100,0 0,2 4,5 2,4 0,5 3,6 0,0 0,3 1,1 31,3 0,2 0,1 55,8 0,0 0,0

Espírito Santo 640.496.334 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,3 0,8 0,0 97,9 0,3 0,1

São Paulo 588.475.072 100,0 3,2 0,1 0,0 0,1 0,0 0,1 24,3 3,4 7,7 1,4 4,8 17,7 6,7 30,4

Paraná 491.216.546 100,0 3,1 8,9 3,5 0,6 0,2 0,0 4,4 3,1 2,5 0,0 0,0 9,9 0,5 63,2

Minas Gerais 483.806.366 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 39,6 0,3 0,0 1,3 0,1 1,2 13,2 5,7 38,5

Rio de Janeiro 322.408.278 100,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,6 76,7

Amazonas 124.029.040 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,5 0,0 4,9 73,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Maranhão 58.937.799 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Ceará 45.360.164 100,0 1,0 0,5 0,0 8,8 0,0 0,0 86,6 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2

Mato Grosso 17.493.776 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 94,0 0,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Distrito Federal 16.248.477 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Pernambuco 13.785.910 100,0 1,6 12,0 0,0 37,0 0,0 0,0 41,4 0,0 5,8 0,0 0,0 0,0 2,2 0,0

Goiás 7.825.000 100,0 0,4 5,3 0,0 0,0 0,0 0,3 8,4 0,2 51,1 0,0 0,0 34,3 0,0 0,0

Paraíba 3.074.822 100,0 0,0 4,8 0,0 0,0 0,0 0,0 91,3 0,0 3,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Sergipe 1.437.391 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56,4 0,0 30,2 0,0 0,0 13,4 0,0 0,0

Rio Grande do Norte 1.130.110 100,0 0,0 92,1 0,0 0,0 0,0 0,0 4,5 0,1 3,2 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0

Pará 385.540 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1

Piauí 306.296 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0 76,8 0,0 0,0

Amapá 257.759 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0

Rondônia 142.884 100,0 0,0 57,0 0,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Roraima 14.158 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alagoas 12.228 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Não declarada 721.794 100,0 0,9 99,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4

Norte 124.829.381 100,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 21,8 0,0 4,8 73,1 0,0 0,0 0,2 0,0

Nordeste 1.392.931.374 100,0 0,0 0,2 0,0 0,7 0,0 59,4 14,8 0,0 0,3 0,0 0,0 0,5 0,0 24,0

Sudeste 2.035.186.050 100,0 0,9 0,0 0,0 0,0 0,0 9,5 10,4 1,2 2,7 0,7 1,7 39,1 3,7 30,1

Sul 3.010.925.901 100,0 0,6 2,8 1,2 0,2 0,9 0,0 32,3 2,7 7,8 0,1 0,4 15,0 1,8 34,4

Centro-Oeste 1.298.802.691 100,0 1,5 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 90,4 0,0 0,5 0,0 0,0 7,3 0,0 0,0

Total 7.864.834.582 100,0 0,7 1,1 0,5 0,2 0,3 13,0 33,0 1,3 3,9 1,4 0,6 17,2 1,6 25,2

Fonte: Secex/MDIC.

Elaboração: Dirur/Ipea.

Nota: 1 Descrição dos capítulos da NCM: 2 – carnes e miudezas, comestíveis; 10 – cereais; 12 – sementes e frutos oleaginosos; grãos, sementes e 
frutos diversos; plantas industriais ou medicinais; palhas e forragens; 15 – gorduras e óleos animais ou vegetais; produtos da sua dissociação; gorduras 
alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal; 23 – resíduos e desperdícios das indústrias alimentares; alimentos preparados para animais; 
26 – minérios, escórias e cinzas; 27 – combustíveis minerais, óleos minerais e produtos da sua destilação; matérias betuminosas; ceras minerais; 
38 – produtos diversos das indústrias químicas; 39 – plásticos e suas obras; 71 – pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e 
semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas; 72 – ferro fundido, ferro e aço; 
74 – cobre e suas obras; 84 – reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes; e 87 – veículos automóveis, 
tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios.

Obs.: As células azuis destacam o principal produto, e as verdes, aqueles com participação superior ou igual a 10%.
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TABELA A.4
Brasil: importações – valor médio das importações estaduais e regionais de produtos selecionados 
dos países da América do Sul, segundo origem das importações (2005-2007)

UF
Valor médio das 

importações 
(US$)

Origem (%)

Total Argentina Chile Bolívia Peru Venezuela Paraguai Colômbia Uruguai Equador

Rio Grande do Sul 1.813.316.797 100,0 91,2 1,0 4,7 0,0 0,4 0,5 0,1 0,7 1,4

Bahia 1.270.324.046 100,0 38,0 58,3 0,0 0,5 3,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Mato Grosso do Sul 1.257.235.438 100,0 0,8 7,1 90,7 0,3 0,0 0,2 0,0 0,9 0,0

Santa Catarina 706.392.559 100,0 32,0 42,4 0,0 13,7 0,3 10,3 0,8 0,6 0,0

Espírito Santo 640.496.334 100,0 0,6 76,6 0,1 22,2 0,3 0,0 0,2 0,0 0,0

São Paulo 588.475.072 100,0 58,6 15,4 8,8 7,6 2,3 0,2 6,5 0,7 0,0

Paraná 491.216.546 100,0 67,0 9,7 0,0 4,0 0,1 15,5 3,7 0,0 0,0

Minas Gerais 483.806.366 100,0 45,8 12,3 0,0 41,4 0,0 0,0 0,6 0,0 0,0

Rio de Janeiro 322.408.278 100,0 97,0 0,0 2,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,7 0,0

Amazonas 124.029.040 100,0 8,5 13,2 0,0 60,4 17,3 0,0 0,5 0,1 0,0

Maranhão 58.937.799 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 80,4 0,0 19,6 0,0 0,0

Ceará 45.360.164 100,0 13,3 0,0 0,0 0,0 86,6 0,0 0,0 0,1 0,0

Mato Grosso 17.493.776 100,0 6,0 0,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Distrito Federal 16.248.477 100,0 0,1 0,0 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Pernambuco 13.785.910 100,0 53,9 0,0 0,0 0,0 41,6 0,0 0,1 4,3 0,0

Goiás 7.825.000 100,0 56,8 34,3 0,3 0,0 8,1 0,0 0,0 0,4 0,0

Paraíba 3.074.822 100,0 35,1 0,0 2,3 0,0 62,6 0,0 0,0 0,0 0,0

Sergipe 1.437.391 100,0 30,2 13,4 0,0 0,0 56,4 0,0 0,0 0,0 0,0

Rio Grande do Norte 1.130.110 100,0 95,4 0,0 0,0 0,1 4,5 0,0 0,0 0,0 0,0

Pará 385.540 100,0 0,0 0,1 0,0 0,0 99,9 0,0 0,0 0,0 0,0

Piauí 306.296 100,0 0,0 40,4 0,0 36,4 23,2 0,0 0,0 0,0 0,0

Amapá 257.759 100,0 98,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 0,0

Rondônia 142.884 100,0 57,0 0,0 0,0 0,0 43,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Roraima 14.158 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Alagoas 12.228 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0

Não declarada 721.794 100,0 100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Norte 124.829.381 100,0 8,8 13,1 0,0 60,0 17,5 0,0 0,4 0,1 0,0

Nordeste 1.394.368.765 100,0 35,7 53,1 0,0 0,5 9,7 0,0 0,8 0,0 0,0

Sudeste 2.035.186.050 100,0 43,4 31,5 2,9 19,0 0,8 0,1 2,1 0,3 0,0

Sul 3.010.925.901 100,0 73,4 12,2 2,8 3,9 0,3 5,2 0,9 0,6 0,8

Centro-Oeste 1.298.802.691 100,0 1,2 7,0 89,1 0,3 1,3 0,2 0,0 0,8 0,0

Total 7.864.834.582 100,0 46,0 23,6 16,6 7,5 2,5 2,0 1,0 0,5 0,3

Fonte: Secex/MDIC.

Elaboração: Dirur/Ipea.

Obs.: 1. As células azuis destacam o principal produto, e as verdes, aqueles com participação superior ou igual a 10%.

         2. Destinos ordenados pelo valor médio das importações.
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APÊNDICE B 

QUADRO B.1
Considerações referentes aos dados de importação e exportação (2006-2007)

Complexo 
produtivo

Itens e grupos da NCM Países Observações 

Agronegócio
Carne bovina
 (item no 02013).

Paraguai – exportador.

Carne bovina: o Brasil importa carne bovina da Argentina e do Uruguai, em 
valor superior ao do Paraguai. No caso do Uruguai, a carne aparece na lista dos 
principais produtos importados pelo Brasil.
Há fluxos de exportação e de importação, envolvendo valores similares, 
respectivamente, US$ 63,0 milhões e US$ 57,4 milhões. O Brasil vende carne 
congelada e compra carne fresca ou resfriada.
Quanto à análise por estados, o Brasil exporta animais vivos (bovino), 
principalmente do Pará para a Venezuela e, em menor valor, de São Paulo e  
Mato Grosso para o Paraguai. O valor médio (2005-2007) destas exportações  
era US$ 63 milhões.
As exportações de carne bovina congelada destinam-se, principalmente, à 
Venezuela e, com menor valor, ao Chile, sendo Mato Grosso e São Paulo os 
principais exportadores. 
Quanto às importações, os principais fornecedores do Brasil são a Argentina, 
o Paraguai e o Uruguai, com mais de 90% destas compras destinando-se aos 
estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. 
Questões a serem pesquisadas: que agentes estão envolvidos neste tipo 
de comércio; qual a finalidade no destino: consumo ou engorda e posterior 
reexportação; e se há problemas sanitários relacionados a este comércio 
(lembrar do caso da aftosa, em 2005).
Investigar o que a América do Sul representa para o comércio deste tipo de 
carne. Pesquisar também se há perspectiva de ampliação do mercado para 
este tipo de produto, envolvendo outros países da região, ou se o foco das 
exportações de carne bovina volta-se para outros mercados.

Agronegócio

Soja
(item nº 12010); e 
insumos – tortas e 
outros resíduos sólidos 
(item nº 23040).

Paraguai – exportador.

Soja: a importação de soja pelo Brasil só é expressiva no caso do Paraguai, 
apesar de existirem fluxos da Argentina e do Uruguai.
Há importações de soja (NCM no 12010) do Uruguai e da Argentina, mas em 
valores baixos comparativamente ao das importações vindas do Paraguai. 
O comércio da soja envolve semente, óleo e torta (farinha e pellet), sendo o 
primeiro produto o mais relevante nas trocas brasileiras com os demais países 
sul-americanos. Com exceção do óleo, em relação ao qual o Brasil aparece 
como importador, para os demais produtos há trocas em ambas as direções, de 
montantes similares.
Quanto à análise por estados, no caso das sementes, os valores exportados 
e importados foram, respectivamente, US$ 44,4 milhões e US$ 36,0 milhões. 
O principal destino (dois terços do total) das exportações de sementes é o 
Paraguai, com registro de fluxos com alguma relevância para a Venezuela, a 
Bolívia e o Equador; metade destas exportações sai de São Paulo e do Paraná, 
contando ainda com a participação de Goiás, Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina. 
No caso das importações de sementes, o Paraguai é responsável pela quase 
totalidade das vendas, e os estados do Paraná e de Santa Catarina são os 
principais importadores.
A exportação de torta de soja envolveu, no triênio 2005-2007, um montante 
médio de US$ 22,9 milhões e tem como principal mercado (dois terços) a 
Bolívia, com algum fluxo para a Argentina, o Paraguai e a Venezuela. Mais 
de 85% destas exportações são realizadas pelo Mato Grosso e Mato Grosso 
do Sul, contando com a contribuição do Paraná e de Santa Catarina. Por sua 
vez, quase toda a importação deste produto (US$ 26,1 milhões) destinou-se a 
Santa Catarina, tendo o Paraguai como fornecedor.
Por fim, há registro de importação do óleo de soja (US$ 16 milhões), com 
origem na Argentina e tendo como principal destino no Brasil os estados do 
Ceará e de Pernambuco, seguidos por Paraná e Santa Catarina.

(Continua)
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(Continuação)

 Complexo 
 produtivo

Itens e grupos da NCM Países Observações 

Agronegócio
Milho 
(item no 10059).

Paraguai – exportador.

Milho: o Brasil importa milho (NCM no 10059) do Paraguai. É o principal 
produto exportado por esse país para o Brasil. Há importação da Argentina, 
mas em valor muito inferior ao do Paraguai. 
A hipótese é que a importação de milho e de soja se destina basicamente ao 
Paraná e a Santa Catarina, estando associada à produção de proteína animal 
(avicultura e suinocultura) na porção oeste destes estados.
 Quanto à análise por estados, no caso do milho, o Brasil exporta sementes 
(US$ 19,2 milhões) e importa o grão (US$ 89,6 milhões). As sementes têm 
no Paraguai seu principal mercado, com vendas importantes, também, 
para a Bolívia e a Venezuela. São Paulo, Paraná e Goiás são os principais 
exportadores (dois terços do total).
No caso do grão (milho) importado, o Paraguai responde por mais de 85% 
das importações brasileiras, seguido da Argentina. No Brasil, esse milho 
destina-se principalmente para o Paraná e Santa Catarina, que, em conjunto, 
são responsáveis por 84% destas importações; o Rio Grande do Sul recebe 
cerca de 10% do total.
Em pesquisa sobre o projeto Iirsa – eixo Capricórnio (Assunção-Paranaguá), 
2009 –, verificou-se que há uma forte articulação entre as porções oeste do 
Paraná (podendo envolver Santa Catarina) e o Paraguai: o Brasil fornece 
sementes, outros insumos e máquinas, e, posteriormente, importa o milho 
como insumo para a cadeia de proteína animal. Neste processo, há uma 
importante participação de cooperativas paranaenses, que contam com 
subsidiárias no Paraguai, cuja atuação volta-se, também, para a produção de 
soja.
Segundo o Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social 
(Ipardes), baseado no estudo sobre a Iniciativa para a Integração da 
Infraestrutura Regional Sul-Americana (Iirsa), uma justificativa apresentada 
por representantes das cooperativas é que seria mais rentável produzir a soja 
para a exportação no Paraná, dados os custos logísticos, e importar o milho 
paraguaio, que seria, posteriormente, vendido no mercado interno ou externo 
como proteína animal (aves e suínos). 
Questões a serem pesquisadas: existência de alguma avaliação, pelo governo 
brasileiro, sobre a possibilidade deste tipo de articulação vir a ser reforçada; 
e existência de alguma avaliação quanto à possibilidade de o Paraguai 
internalizar o segmento industrial da cadeia de carnes.

Inseticidas
Inseticidas lato sensu 
(grupo no 380).

Argentina – exportadora 
e importadora.

Grupo muito amplo em termos de produtos abrangidos. Mas, tanto para a 
exportação como para a importação, é o item da NCM no 3808 – inseticidas – 
que tem maior peso. 
Recomendação 1: concentrar as análises no item da NCM no 3808.
O Brasil importa produtos do grupo no 380 de outros países (Chile, Colômbia, 
Peru, Uruguai e Venezuela), porém, mais de 80% do valor importado têm 
origem na Argentina – só neste país aparece na lista dos produtos mais 
importantes. Ou seja, parcela expressiva do comércio deste produto é realizada 
pelo Brasil e Argentina, com fluxo de igual magnitude nos dois sentidos. 
No caso das exportações brasileiras, o Brasil exporta produtos deste grupo, 
principalmente para a Argentina, cujos fluxos envolvem valores da mesma 
magnitude daqueles relacionados à importação; este grupo consta da lista 
de produtos relevantes nas exportações brasileiras para a Argentina (NCMs 
nos 38083 e 38089). O Paraguai é o segundo destino mais importante, com 
destaque para o desempenho de 2007, bem superior ao dos demais países. 
Recomendação 2: verificar se há uma divisão territorial que define a ação das 
subsidiárias dos grandes grupos.

Petroquímica Polímeros – derivados 
da petroquímica (grupo 
no 390).

Colômbia e Argentina 
– exportadoras e 
importadoras.
Venezuela, Paraguai, 
Equador,  Bolívia e Peru 
– importadores.

Em relação às importações brasileiras, os polímeros constam da lista de 
produtos relevantes oriundos da Argentina e da Colômbia.
As exportações brasileiras constam da lista de produtos relevantes de todos 
os países. 
Só há fluxos importantes nos dois sentidos (importação e exportação) entre  
a Argentina e a Colômbia; para os demais países, praticamente só há 
exportação brasileira.

(Continua)
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(Continuação)

Complexo 
produtivo

Itens e grupos da NCM Países Observações 

Siderurgia
Siderurgia em geral 
(grupo no 720).

Colômbia e Chile 
– exportadores e 
importadores. Argentina, 
Venezuela, Equador, 
Bolívia e  Peru – 
importadores.

Colômbia e Chile, além de importarem, exportam produtos deste grupo para 
o Brasil.
O Brasil exporta para todos os países, sendo que este grupo aparece como 
relevante na pauta das exportações para Argentina, Chile, Colômbia, Equador 
e Venezuela.

Minérios

  Zinco 
  (item no 79011) e seus 
  minérios e concentrados 
  (item no 26080).   Peru – exportador.

Zinco: além das importações feitas do Peru, há um importante comércio com a 
Argentina, com valores próximos ao montante importado do Peru. Além disso, os 
fluxos ocorrem nos dois sentidos com a Argentina (exportação e importação).  
O Brasil exporta zinco para a Argentina, em valores similares ao de suas 
importações deste país; mas este produto não consta entre os relevantes nas 
exportações para a Argentina.

Prata
(item no 71069)

Prata: além do Peru, a prata aparece como relevante na pauta das importações 
brasileiras oriundas do Chile.
Há importação de prata da Argentina, do Chile e da Colômbia. 

Eletroeletrônico
  Aparelhos transmissores 
  de imagem e som 
   (grupo no 852).

Colômbia, Argentina, 
Venezuela, Uruguai, 
Equador, Chile e Peru – 
importadores.

O Brasil tem uma pequena importação de produtos deste grupo, mas em nenhum 
país ele aparece na lista de importações relevantes.
Este grupo envolve fundamentalmente um fluxo exportador do Brasil para os 
demais países. As exportações brasileiras aparecem na lista de produtos relevantes 
de todos os países, com exceção de Bolívia e Paraguai. 
Bekerman e Rikap (2010, p. 175)1 mostram que a participação brasileira no 
mercado argentino passou de 9,6%, em 1997 e 1998, para 50,5%, em 2005 e 
2006.

Veículos

Motores automotivos 
(grupo no 840)

Colômbia – importadora.

Grupo amplo em termos de produtos abrangidos; mas, tanto para a exportação, 
como para a importação, são os itens da NCM nos 8407, 8408 e 8409 (motores e 
partes) que se destacam. Mais de 98% das importações deste grupo são oriundas 
da Argentina. As exportações brasileiras, relacionadas a este grupo, aparecem 
como relevante, em valores, para a Argentina, a Colômbia e a Venezuela

Complexo de veículos de 
transporte (grupo no 870).
Em particular, chassis 
com motor para veículos 
automóveis (item no 
87060, grupos nos 8701 
a 8705).

Argentina – exportadora  
e importadora.
Colômbia – importadora.

Embora a maior parcela dos fluxos refira-se ao comércio de veículos, há 
importante intercâmbio de chassis, partes e acessórios, principalmente entre 
Brasil e Argentina. Porém, este grupo aparece na lista de produtos importados 
relevantes do Chile e do Uruguai.
O Brasil apresenta exportação importante para Chile e Colômbia. No caso das 
exportações brasileiras referentes à NMC no 87060, Chile e Colômbia receberam, 
em 2006, fluxos superiores a US$ 50 milhões.

Complexo 
produtivo

Itens e grupos da NCM Países Observações 

Aviação

Aviação – partes dos  
aparelhos das posições 
nos 8801 ou 8802 
(grupo no 8803). 
Outras partes de aviões 
ou helicópteros (item 
no 88033).

Chile – exportador.

Há importações de partes de aviões (item no 88033) da Bolívia, da Colômbia, 
do Uruguai e da Venezuela, mas em valores baixos comparativamente ao das 
importações vindas do Chile – porém, este grupo não aparece na lista dos 
produtos principais importados do Chile pelo Brasil.

Fonte: Entrevistas. 
Elaboração: Dirur/Ipea.
Nota: 1 Bekerman, Marta; Rikap, Cecilia. Integración regional y diversificación de exportaciones em el Mercosur: el caso de Argentina y Brasil. Revista 
Cepal, n. 100, p. 169-192, abr. 2010. Disponível em: <http://tinyurl.com/cepal100>.
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CAPÍTULO 2

REFERENCIAIS BÁSICOS PARA UMA METODOLOGIA DE 
IDENTIFICAÇÃO DO SISTEMA URBANO DA AMÉRICA DO SUL

Claudio Antonio Gonçalves Egler1

1 INTRODUÇÃO

Este texto procura sintetizar os avanços metodológicos e os resultados preliminares dos 
estudos desenvolvidos no projeto Rede Urbana e Integração Produtiva no Brasil e na 
América do Sul, nos quadros da cooperação entre a Cepal, o Ipea e o Instituto Paranaense 
de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes).

O trabalho está dividido em cinco seções encadeadas. Após esta introdução, a segunda 
seção define os contornos fundamentais do marco conceitual empregado e faz uma breve 
revisão dos estudos sobre redes de cidades nos países da América do Sul e no Brasil. A terceira 
seção apresenta os critérios utilizados na seleção das cidades objeto do estudo, bem como as 
principais rotas metodológicas disponíveis para descrever e interpretar as inter-relações entre 
cidades na escala supranacional. Na quarta seção, são discutidos os resultados obtidos pela 
aplicação da metodologia indicada ao contexto sul-americano e os possíveis desdobramentos 
para o estudo, apontando algumas de suas implicações em termos de políticas públicas. A 
quinta seção traz as considerações finais.

2 MARCO CONCEITUAL

A rede urbana tem importância decisiva para a dinâmica espacial e, portanto, para o 
desenvolvimento regional, nacional e internacional, principalmente quando considerado 
em sua dimensão territorial. A manifestação mais concreta da integração territorial de uma 
determinada região é a consolidação de sua rede de cidades. Pode-se afirmar que o estágio de 
desenvolvimento e de complexidade da rede urbana manifesta a extensão e a profundidade 
do processo de integração produtiva e financeira entre as regiões e as nações.

A publicação Regiões de Influência das Cidades (Regic) – 2007, do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE, 2008), apresenta avanços metodológicos importantes no 
que diz respeito aos estudos anteriores (IBGE, 1972; 1987; 2000), com destaque para o 
detalhamento das duas lógicas fundamentais que explicam a estruturação urbana no Brasil: 
a gestão pública e o investimento privado. Tal concepção é coerente com os princípios 
administrativo e de mercado que alicerçam a construção teórica de Christaller (1933) sobre 
as localidades centrais.

A importância das relações entre cidades em escala supranacional foi originalmente 
apontada por Hall (1966), que, em trabalho pioneiro, destacou o papel das cidades mundiais 
na configuração de um sistema de fluxos que se propagam além das fronteiras nacionais. Foi 
Friedmann (1986) quem traçou o contorno de uma agenda de pesquisas sobre as cidades 

1. Consultor sênior da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal).
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mundiais, baseando-se nas formulações de Wallerstein (1985) que partilham o mundo em 
centro, semiperiferia e periferia. Friedmann afirmava que as cidades mundiais constituem a 
espinha dorsal do sistema econômico mundial na atual fase de desenvolvimento do capitalismo. 
Sua dinâmica é impulsionada pelas relações que se estabelecem entre as metrópoles do centro 
e da semiperiferia mundiais, excluindo os países periféricos de um papel relevante no circuito 
financeiro e produtivo globais.

No início da década de 1990, o debate ampliou-se, com a publicação do livro de 
Sassen (1991) sobre as cidades globais, nominando explicitamente Nova Iorque, Londres 
e Tóquio como sedes da tríade global que emerge após o final da Guerra Fria. Taylor (1997) 
procura diferenciar a noção de cidade mundial de cidade global, reforçando a importância 
da concentração dos serviços especializados nos megacentros globais distribuídos nos 
diversos continentes.

A emergência de uma “nova” divisão internacional do trabalho, baseada em um sistema 
global de circulação de informações em tempo real, configuraria a essência da sociedade 
informacional (Castells, 1999a; 1999b; 1999c). Ou, segundo Santos (1994; 1996), representaria 
a consolidação do meio técnico-científico-informacional, onde as metrópoles desempenham 
o papel central enquanto locais de geração e difusão de inovações. É a partir do papel das 
metrópoles que se abre o painel de debate sobre a territorialidade do processo de emergência 
das cidades globais e do processo de integração entre os distintos espaços nacionais.

Scott (2000; 2001) amplia as dimensões das cidades globais ao defini-las como cidades-
regiões, isto é, incluindo a estrutura produtiva que lhes confere poder geoeconômico e 
geopolítico para projetar sua influência para além das fronteiras nacionais. Para Scott, tanto 
Nova Iorque como a Terceira Itália conformam cidades-regiões globais. Sassen (2001, p. 78, 
tradução nossa) explica a diferença entre os conceitos definindo as cidades-regiões globais 
como “uma escala territorial e como um construto analítico que envolve a cidade global 
com o que usualmente está contido por uma região”.

É justamente essa dimensão territorial, presente na relação entre cidade e região, que 
forma o substrato da concepção de rede de cidades desenvolvida pela escola francesa de 
geografia. Esta tem como um dos seus principais expoentes Michel Rochefort, cuja produção 
científica marcou toda uma geração de geógrafos brasileiros. Rochefort (1998; 2007) jamais 
separou a noção de rede urbana de sua dimensão territorial, isto é, da região por ela definida. 
Na sua concepção, redes e sistemas urbanos são escalas de análise que se interpenetram, 
considerando-se a dimensão regional e nacional.

A dimensão internacional da rede de cidades tem como marco a publicação em 1989 do 
relatório da pesquisa sobre a configuração espacial da rede de cidades europeias. O trabalho foi 
realizado pelo Réseau d’Étude des Changements dans les Localisations et les Unités Spatiales 
(Reclus) para a Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale2 (Datar), 
sob a coordenação de Roger Brunet e Jean-Claude Boyer. Foi um estudo importante para 
a construção de uma visão “europeia” do processo de formação da rede urbana no quadro 
da integração regional (Datar e GIP/Reclus, 1989).

2. O planejamento territorial na França passou por transformações importantes nas últimas décadas e a Datar manifesta diretamente 
essas modificações. Criada por De Gaulle, em 1963, como Délégation à l’Aménagement du Territoire et à l’Action Régionale, passou a se 
denominar Délégation Interministérielle à l’Aménagement et à la Compétitivité des Territoires, modificando a sigla para Diact durante o 
mandato de Jacques Chirac, em 2006. Por fim, no governo de Nicolas Sarkozy, recebeu a denominação de Délégation Interministérielle à 
à l’Aménagement du Territoire et à l’Attractivité Régionale, retomando a sigla Datar em 2009.
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No que diz respeito à análise das redes de cidades em escala supranacional, a principal 
contribuição da geografia francesa atual está nos trabalhos de Pumain (2006), Pumain, 
Bretagnolle e Vacchiani-Marcuzzo (2007) e Cattan et al. (1994). Ao procurarem definir 
uma tipologia dos sistemas urbano-regionais na Europa, estes trabalhos aproximam-se da 
metodologia proposta por Abbott (1991; 1997), que chama atenção para a importância 
das relações da cidade com sua região, lembrando que a inserção de determinada cidade 
nos circuitos globais não explica a totalidade de sua dinâmica espacial, tampouco a sua 
efetiva posição, tanto no contexto nacional como internacional. Também merece destaque 
a concepção de Veltz (1996), que ressalta a dimensão territorial – expressa na proximidade 
e na contiguidade geográfica – na conformação das redes de cidades em diferentes escalas.

Em síntese, há uma dupla determinação que é importante considerar na literatura científica 
sobre as redes urbanas no mundo contemporâneo. De um lado, ressalta-se a importância 
crescente dos fluxos materiais e imateriais entre os megacentros que estruturam o sistema 
global, onde os circuitos financeiros e de serviços especializados assumem papel de destaque. 
De outro, não podem ser desprezadas as intensas ligações existentes entre as áreas nodais 
que constituem as cidades-regiões globais, isto é, as inter-relações produtivas entre cidades 
que formam os grandes aglomerados metropolitanos distribuídos nos diversos continentes.

2.1 Urbanização e redes de cidades na América do Sul

Há uma extensa bibliografia sobre o processo de urbanização na América do Sul, seja em 
conjunto, seja em nível detalhado por países, revelando que a temática das relações entre 
as cidades está presente em diferentes níveis de profundidade e em distintas escalas. No 
entanto, desde logo se destaca a produção – tanto institucional como acadêmica – sobre a 
rede urbana brasileira, tanto no que diz respeito à sua evolução histórica como sobre a sua 
configuração atual e tendências futuras. Deve-se ressaltar que há diferenças significativas 
entre os estudos nacionais nos países sul-americanos. Enquanto Brasil, Argentina, Chile 
e Peru possuem um acervo importante de trabalhos sobre o urbano, países como Bolívia, 
Paraguai e Uruguai são pouco estudados no que diz respeito às suas características básicas.

Os primeiros estudos sobre a urbanização na América Latina – e, particularmente, da 
América do Sul – orientaram-se por duas vertentes principais: o crescimento urbano e a 
metropolização. Sua origem pode ser encontrada imediatamente após a Segunda Grande 
Guerra. Neste período, a mudança no padrão de inserção da economia latino-americana na 
economia mundial e a industrialização de algumas economias nacionais, como Brasil, México, 
Argentina e Colômbia, aceleraram os deslocamentos da população do campo para a cidade. 
A demanda por habitação e serviços coletivos nas áreas urbanas aumentou exponencialmente, 
e as favelas e as barriadas multiplicaram-se em todo o continente.

Um acontecimento importante – do ponto de vista dos estudos urbanos – foi o seminário 
sobre problemas da urbanização na América Latina, realizado em 1959 em Santiago do 
Chile, com apoio de diversos organismos internacionais, inclusive, e principalmente, a 
Cepal (Benmergui, 2009). Tal seminário foi um divisor no tratamento da questão urbana 
na América Latina, até então restrito aos estudos históricos e geográficos. Além de cientistas 
sociais de diversas formações, o encontro na capital do Chile reuniu membros de agências 
governamentais e multilaterais, e representantes da sociedade civil. A organização do 
seminário foi coordenada por Phillip Hauser, diretor do Centro de Estudos Populacionais 
da Universidade de Chicago, que posteriormente publicou os textos debatidos no seminário 
em um livro (Hauser, 1961).
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Ao final da década de 1960, a interpretação do processo de urbanização na América do 
Sul foi ampliada com a leitura de urbanistas que passaram a considerar as suas especificidades. 
Destacam-se, nesta linha de análise, Jorge E. Hardoy, na Argentina, e Nestor Goulart Reis 
Filho, no Brasil, que desenvolveram uma nova concepção de urbanismo, com implicações 
importantes na leitura do papel das cidades no contexto sul-americano, principalmente 
no que diz respeito à sua evolução histórica (Reis Filho, 1968; Hardoy, 1969). Hardoy foi 
decisivo para o desenvolvimento dos estudos urbanos e regionais na Argentina nos anos 
1970, tendo sido responsável pela criação do Centro de Estudios Urbanos y Regionales 
(Ceur), associado ao Instituto Torquato di Tella, importante centro de pesquisas fundado 
por Gino Germani.

Nos anos 1970, a produção sobre a cidade latino-americana se ampliou substancialmente, 
em grande parte devido à consolidação do processo de urbanização e à emergência da questão 
metropolitana, como desafio estrutural para as políticas públicas dos governos nacionais 
latino-americanos, principalmente na Argentina, no Brasil, no Chile, na Colômbia e no Peru. 
O rápido crescimento metropolitano, em grande parte devido ao deslocamento de grandes 
contingentes de população rural, expôs as dimensões da pobreza e das carências de serviços 
coletivos, que produziram o que Pereira (1969) denominou “urbanização sociopática”, já 
que a industrialização pós-1950 não induziu melhorias significativas na distribuição de 
renda nas economias sul-americanas.

Os estudos urbanos alcançaram um novo patamar na década de 1970, com um 
aumento substantivo das publicações sobre a temática. Entretanto, como mostrou com 
muita propriedade Vilmar Faria (1976, p. 93):

a análise do fenômeno urbano na América Latina tem se restringido, por um lado, ao exame do 
crescimento da população urbana e, por outro, à análise mais minuciosa da expansão das grandes 
cidades ou das cidades capitais. Pouca atenção tem sido dada ao estudo dos sistemas urbanos  
latino-americanos.

2.2 Estudos sobre rede urbana no Brasil

No Brasil, os estudos sobre a rede urbana e o processo de urbanização nacional apresentaram 
um expressivo desenvolvimento durante os anos 1970, particularmente entre os geógrafos. 
De modo distinto de alguns países de origem hispânica na América do Sul, o Brasil não 
possuía universidades até os primórdios do século XX. Para fazer frente aos desafios do 
desenvolvimento urbano-industrial, o Estado procurou acelerar o processo de conhecimento do 
território nacional apoiando a vinda de cientistas estrangeiros para a construção do ambiente 
acadêmico e de pesquisa institucional, inexistente até o primeiro quartel do século passado.

Entre esses pesquisadores, destacam-se nos estudos urbanos, nos anos 1930, Pierre 
Defonttaines e Pierre Monbeig, e a seguir, no final da década de 1950, Jean Tricart e Michel 
Rochefort. Estes autores não apenas colaboraram na construção da Universidade de São Paulo 
(USP) e da atual Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), mas também – direta ou 
indiretamente – participaram do processo de criação e consolidação do Conselho Nacional de 
Geografia. Criado em 1937, o conselho, logo a seguir, em 1938, foi transformado em Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), responsável pelo processo de regionalização do 
território brasileiro para fins estatísticos e de planejamento.

Diversos trabalhos reconhecem a importância desses autores para o desenvolvimento 
dos estudos urbanos no Brasil (Corrêa, 1967; 1989). São estudos seminais não apenas no 
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contexto científico sul-americano, mas também internacional. Deve-se ter em mente que a 
publicação da obra clássica de Christaller sobre a teoria das localidades centrais ocorreu em 
1933, e sua tradução para o inglês somente veio a público após a Segunda Grande Guerra, 
em 1966. Os trabalhos pioneiros sobre hierarquia urbana datam da primeira metade dos 
anos 1940, como é o exemplo de Smailes (1944) sobre a Grã-Bretanha. Desse modo, não 
surpreende que o artigo clássico de Deffontaines sobre a rede de cidades no Brasil tenha 
sido publicado originalmente em inglês, a seguir em francês e somente seis anos depois em 
português (Deffontaines, 1938a; 1938b; 1944a; 1944b).

Tanto Deffontaines (1938a) como Monbeig (1941) são surpreendidos com a velocidade 
da expansão das frentes pioneiras no Brasil e com o processo de criação de cidades. 
Deffontaines (1944b, p. 306) chama atenção para a volatilidade da rede urbana brasileira, 
sujeita à grande mobilidade espacial da população nas frentes de povoamento. A presença 
de Tricart e Rochefort no Brasil no final da década de 1950 coincide com a aceleração do 
processo de crescimento urbano e com a intervenção mais direta do Estado nas políticas 
territoriais durante o período Kubitschek (1956-1960), que culmina com a mudança da 
capital federal para Brasília.

Os estudos sobre a rede urbana brasileira e seus reflexos na organização regional são 
temas centrais nas pesquisas então desenvolvidas no IBGE e nas universidades, contando 
com a colaboração ativa de pesquisadores franceses, que estavam vinculados à escola do 
aménagement du territoire. A influência de Tricart nos estudos regionais e urbanos realizados 
por Milton Santos na Bahia é reconhecida publicamente por este autor, em artigo que defende 
a aplicação da geografia ao planejamento territorial (Carvalho e Santos, 1965).

Roberto Lobato Corrêa (1967) destaca a influência da metodologia de Rochefort (1961; 
1967) para a classificação e a hierarquização dos centros urbanos nos estudos pioneiros de Pedro 
Geiger (1963) e Lysia Bernardes (1964). Rochefort participou ativamente do planejamento 
territorial francês antes mesmo da criação da Datar em 1964, e atuou diretamente junto ao 
Comissariado-Geral do Plano, no que dizia respeito ao ordenamento territorial na França 
até 1967, quando retorna ao Brasil (Rivière, 2002).

A segunda metade da década de 1960 no Brasil foi marcada pela centralização da 
estrutura de planejamento promovida pelo Regime Militar, da mesma maneira que ocorreu 
na fundação do IBGE durante o período Vargas. Entre os órgãos criados para assessorar o 
governo do ponto de vista do planejamento estratégico, destaca-se o Escritório de Pesquisa 
Econômica Aplicada (Epea), posteriormente transformado no Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea). Em 1966, o IBGE e o Epea firmam um convênio de cooperação técnica que 
forneceu subsídios para redefinir as bases do planejamento regional e territorial do Estado 
brasileiro. A presença de Rochefort no Brasil neste período foi importante para esta definição. 
Em 1967, o Ipea publicou texto de circulação interna de sua autoria sobre o problema da 
regionalização no Brasil (Rochefort, 1967).

A partir da cooperação IBGE-Ipea (Almeida, 2004), foram produzidos vários estudos 
que resultaram na nova regionalização do Brasil e na redefinição da malha de divulgação 
dos resultados dos censos demográficos e econômicos. As zonas fisiográficas (IBGE, 1945) 
foram substituídas pelas microrregiões homogêneas (IBGE, 1967b). Além disso, foi realizado 
o primeiro estudo institucional de redes urbanas no Brasil orientado para políticas públicas: 
difundido em versão preliminar em 1967 (IBGE, 1967a), sua versão definitiva resultou 
na Divisão do Brasil em regiões funcionais urbanas em 1972 (IBGE, 1972). O resultado da 
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cooperação assumiu a forma de um livro que, de certa maneira, define as linhas mestras do 
processo de mudança na divisão regional brasileira (IBGE, 1968).

A temática das migrações campo-cidade foi central nos estudos urbanos latino-americanos 
durante os anos 1960. Expoentes como Gino Germani na Argentina, Juarez Brandão Lopes 
no Brasil e José Matos Mar no Peru, que haviam participado do seminário de Santiago em 
1959 (Benmergui, 2009, p. 5), debruçaram-se sobre a questão das migrações na América 
Latina – especialmente entre campo e cidade – como partes estruturais do processo de 
mudança social em consequência da industrialização (Lopes, 1973). Este processo também 
é encontrado nos textos de Germani (1963; 1965; 1967), de Lopes (1964; 1967; 1968) e 
Mar (1967; 1968), que traçam uma visão abrangente do processo de urbanização da América 
Latina, com destaque para suas respectivas realidades nacionais.

A compreensão de que as cidades não são entes isolados, mas sim partes integrantes de 
uma rede articulada, começa a tomar forma a partir dos avanços na análise da questão regional 
e do desenvolvimento desigual entre as regiões. Um exemplo destacado dessa integração 
entre o urbano e o regional é o artigo de Bertha Becker (1972), que constrói uma visão 
abrangente da estruturação do espaço brasileiro no início dos anos 1970. O planejamento 
territorial no Brasil passa a incorporar a noção dos polos de desenvolvimento e dos centros 
de crescimento (dinâmicos) enquanto instrumento de políticas públicas de correção das 
desigualdades regionais, adotando o conceito de metrópoles de equilíbrio, entre outros, como 
instrumento geopolítico de organização do território.

Em trabalhos recentes, destaca-se a relevância das análises sobre a rede de cidades 
para as políticas públicas de gestão do território (Egler, 2006b; 2010). Corrêa (2004) é 
particularmente crítico quanto ao papel dos geógrafos nesta questão, os quais – segundo 
o autor – negligenciam o tema. Por sua vez, trabalhos de economistas regionais, como 
Lemos, Diniz e Guerra (1999) e Diniz (2002), utilizaram a área de influência dos centros 
urbanos como critério para novas propostas de regionalização, o que já havia sido realizado 
de modo pioneiro no estudo realizado por Motta (2002) na sua interpretação dos sistemas 
urbanos-regionais do Brasil.

No que diz respeito à América do Sul e ao Mercado Comum do Sul (Mercosul), são 
poucos os estudos que buscam compreender o processo de conformação da rede de cidades 
em escala supranacional e sua influência no processo de integração regional. Entre os autores 
que se dedicaram especialmente a esta temática, Luis Cuervo desde a década de 1990 tem 
se dedicado a compreender o papel das cidades na organização do território na América 
Latina (Cuervo, 1990).

Em trabalhos recentes, esse autor tem destacado os impactos da globalização sobre as 
cidades latino-americanas (Cuervo, 2003a; 2003b; 2004c; 2005) e sobre a primazia urbana e 
questões associadas à convergência e à divergência regional (Cuervo, 2003c; 2004a; 2004b). 
Na mesma linha de estudos, Carlos de Mattos (2000; 2001; 2002; 2010) também analisa 
os impactos da globalização, sendo um dos principais responsáveis pela criação da Red 
Iberoamericana de Investigadores sobre Globalización y Territorio, que promove encontros 
regulares para debater os problemas do desenvolvimento territorial latino-americano.

Em trabalhos anteriores (Egler, 2001; 2006b) apontou-se a importância das redes 
logísticas na conexão entre as cidades sul-americanas por meio dos sistemas técnicos de 
transportes, energia e telecomunicações, o que constitui um fator decisivo para o processo 
de integração regional. Trabalhos pioneiros, como Meneghetti Neto (2005), destacam o 
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papel de coesão supranacional e as limitações institucionais da Rede Mercocidades como 
fator de integração na América do Sul.

A coletânea organizada por Castells (1973) foi um marco na análise das cidades 
latino-americanas. Uma avaliação sumária da situação nos dias atuais pode ser encontrada 
em Montoya (2004). Estudos sobre as redes de cidades nacionais dos países sul-americanos 
também foram realizados por pesquisadores, alguns deles aplicando a metodologia da escola 
francesa de geografia, como é o caso de Goueset, Mesclier e Deler (2007), sobre a evolução 
da rede de cidades na Colômbia.

A construção da unidade institucional da América do Sul é um processo que se encontra 
em suas fases iniciais (Egler, 2008). Os desafios vão desde as grandes distâncias que separam 
os principais centros urbanos até as acentuadas disparidades internacionais e inter-regionais 
nos ritmos de desenvolvimento. Esta realidade acaba por favorecer uma expressiva dinâmica 
migratória, não apenas para as metrópoles e as cidades médias, mas também para as fronteiras 
de recursos, algumas ainda nos estágios preliminares de ocupação.

No Brasil, observa-se o rápido crescimento das regiões Norte e Centro-Oeste, em 
função da ocupação de novas fronteiras agrícolas, e da criação e da expansão de cidades. 
Este fenômeno aproxima países vizinhos a estas regiões do país, modificando o caráter da 
fronteira e contribuindo para redefinir a rede de cidades em escala continental.

Estudo realizado no âmbito do Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(Celade) trata de migrações e sistemas de cidades na América Latina (Cunha, 2002). O 
Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social (Ilpes) discute 
o papel das cidades latino-americanas na distribuição territorial de renda e na reprodução 
das desigualdades em escala continental (Ilpes, 2009). Na mesma direção, destaca-se o 
importante e pioneiro esforço de sistematização de informações sobre as cidades latino-
americanas realizado por González e Rodríguez (2005), responsáveis pela organização da 
base de dados Distribución Espacial de la Población y Urbanización en América Latina y 
el Caribe (Depualc). Estes trabalhos são referências importantes com as quais o presente 
estudo se propõe a contribuir, dando-lhes seguimento.

2.3 Estrutura, rede e sistema de cidades

Os estudos realizados sobre as interações espaciais entre cidades, tanto na escala nacional 
como supranacional, apontam para a definição de três categorias analíticas básicas, que 
embora sejam muitas vezes utilizadas como sinônimos possuem status conceituais distintos. 
Tais categorias são: estrutura, rede e sistema urbanos.

Neste trabalho adotaram-se definições específicas para cada uma dessas categorias, 
fortemente encadeadas, que possuem dimensões analíticas específicas capazes de explicar 
particularidades das inter-relações complexas que se estabelecem entre as cidades.

De certa maneira, essas categorias representam distintos níveis de abstração conceitual, com 
diferentes dimensões espaçotemporais. Em nível mais abstrato, tem-se a estrutura urbana – ou 
armadura urbana, tal como utilizada por Rochefort (1967) e por Becker e Egler (1994), para 
descrever e interpretar a distribuição espacial das cidades moldada por processos gerais, que 
manifestam tendências de longa duração na dinâmica econômica e social.
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A noção de rede urbana situa-se em um nível intermediário de abstração e manifesta 
características históricas e geográficas de um determinado território, como as conexões das 
redes técnicas de transportes e telecomunicações, que manifestam decisões de investimento 
tomadas em períodos temporais de média duração. Por fim, reservou-se o termo sistema 
urbano para os arranjos territoriais moldados em períodos de curta duração, refletindo 
o comportamento dinâmico dos fluxos materiais e imateriais entre cidades. Estes fluxos 
manifestam os movimentos conjunturais da economia e seus impactos sociais sobre o 
emprego e a renda.

A estrutura urbana, considerada em sua formulação mais geral, revela, através da 
distribuição espacial das cidades, as características do desenvolvimento econômico e social 
de uma determinada porção do território. A lógica de sua configuração responde à ação de 
forças que não se restringem às fronteiras nacionais e regionais, e de certa maneira respondem 
à dinâmica global da urbanização, vista como um processo histórico de longa duração, ao 
mesmo tempo que sintetizam contradições que são específicas do lugar. Sítio e posição, tais 
como definidos pela geografia urbana, são atributos fundamentais da cidade e expressam, 
de um lado, o que é particular ao local, e de outro, a tessitura geral da rede.

Camagni (2006, p. 19-20, tradução nossa) sintetiza os princípios básicos da organização 
territorial que ajudam a responder questões fundamentais sobre “a natureza, a estrutura e as 
leis de movimento da cidade”. De uma maneira simplificada, podemos definir:

• aglomeração – sinergia que explica a concentração de pessoas e equipamentos em 
lugares determinados, contrapõe-se à noção de dispersão e diferencia cidade de campo;

• acessibilidade – concorrência espacial, que contribui para definir as formas que localizam 
as diversas atividades, residenciais e produtivas, no espaço intra e interurbano;

• interação espacial – mobilidade espacial e conexões interlocacionais, que interpretam 
os fluxos entre pontos fixos situados em distintas localizações no interior de uma 
cidade ou entre cidades distintas;

• hierarquia – ordem das cidades, que descreve as leis da organização no espaço urbano 
ampliado, isto é, no conjunto de cidades que se articulam nas mais distintas escalas 
(regional, nacional, supranacional e global); e

• competitividade – base de exportação, que responde pelo dinamismo de um centro 
em relação aos demais, explicando as razões do crescimento urbano diferenciado entre 
cidades de um mesmo espaço econômico.

Além dos princípios expostos por Camagni (2006), poder-se-ia incluir o princípio da 
sustentabilidade, ou da capacidade urbana de suporte, isto é, a garantia da oferta de alimentação, 
água, abrigo e combustíveis a custos sociais e ambientais sustentáveis, garantindo qualidade 
de vida a seus habitantes e às gerações futuras. Porém, esta dimensão do desenvolvimento 
urbano e regional ainda sequer está no rascunho da agenda de propostas para a maioria das 
cidades sul-americanas.3

Os princípios expostos devem ser relacionados com as formas territoriais de articulação 
e interação entre cidades definidas na dimensão espaçotemporal. Assim, os princípios da 
aglomeração e da interação espacial são fundamentais para a configuração da estrutura urbana. 

3. Estudos recentes estão sendo realizados sobre a dimensão da sustentabilidade das cidades latino-americanas, como Jórdan, Rehner e 
Samaniego (2010).
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A acessibilidade e a hierarquia urbana ajudam a compreender o desenho da rede urbana. A 
competitividade é o grande motor da dinâmica dos sistemas urbanos.

2.4 Nodalidade: uma ponte entre o urbano e o regional

O conceito de nodalidade tem uma longa trajetória na história do pensamento sobre a 
dimensão espacial do desenvolvimento. Originalmente, foi formulado por Mackinder em 
seu estudo geográfico sobre a Grã-Bretanha publicado no início do século XX (Mackinder, 
1902). Para este autor, a nodalidade expressa a convergência dos sistemas de circulação de 
mercadorias e pessoas em determinados nódulos espaciais, seja por fatores naturais, seja por 
construção social, para áreas nodais que desenvolvem comunidades urbanas que se espraiam 
territorialmente à medida que a renda da terra aumenta nas vizinhanças dos pontos nodais. 
Mackinder também se refere à emergência de “federações urbanas”, onde “a unidade tende 
a expressar-se por uma comunidade de diversões, das modas e da leitura” (Mackinder, 1902, 
p. 335, tradução nossa).

Para Mackinder (1902), a nodalidade é um fator que impulsiona a divisão territorial 
do trabalho definindo regiões funcionais. Se na origem as cidades se encontram dispersas 
no território, atuando como centros de mercado para áreas rurais isoladas, a indústria 
intensifica as relações entre elas, levando à especialização dos centros nodais e criando 
complementaridades funcionais. Isto faz com que as cidades não sejam mais autossuficientes, 
mas sim dependentes umas das outras, em um processo que acaba configurando uma estrutura 
urbana hierarquizada (op. cit., p. 337-338).

Ainda no terreno dos fundamentos clássicos do pensamento sobre a dimensão espacial 
do desenvolvimento, outro autor notável a tratar da questão da nodalidade foi Vidal de La 
Blache. De modo diferente da nodalidade mackinderiana, que se baseia na convergência 
dos sistemas de comunicação para definir os pontos nodais:

a nodalidade vidaliana é um princípio multiplicativo, suscetível de provocar emergências. As funções 
de produção, informação e decisão, reunidas localmente na cidade regional ou na cidade industrial, 
conferem ao lugar nodal uma função de desenvolvimento econômico e enquadramento territorial 
(Ozouf-Marignier e Robic, 2007, p. 5).

A partir da década de 1950, o conceito de nodalidade passou a ser utilizado como 
sinônimo de centralidade, principalmente entre os autores de língua inglesa. Peter Haggett 
considerava a região nodal como expressão de um sistema geral em geografia humana, 
no qual “um conjunto de objetos (cidades, vilas, fazendas etc.) estão relacionados através 
de movimentos circulatórios (moeda, migrantes, fretes etc.) e pelos insumos energéticos 
requeridos pelas necessidades biológicas e sociais da comunidade” (Haggett, 1966, p. 17, 
tradução nossa).

Na tentativa de resolver a ambiguidade conceitual, Preston (1971, p. 138) procurou 
definir a centralidade como a importância relativa de um centro em relação aos demais 
centros com os quais interage. A nodalidade, por sua vez, representa a dimensão absoluta 
dos atributos do centro, considerando-o em conjunto com sua região complementar. Em 
termos mais atuais, significaria caracterizar a centralidade como a posição do lugar no espaço 
dos fluxos, enquanto a nodalidade seria a expressão territorial que fornece a base material 
para que o centro projete sua área de influência sobre as demais cidades.
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É importante assinalar também a diferença conceitual entre nodalidade e polarização. 
A noção de polo de desenvolvimento foi elaborada originalmente por Perroux (1969), que 
construiu sua visão dinâmica do espaço econômico como campo de forças, em uma evidente 
analogia com o campo magnético físico, que seria polarizado por uma indústria motriz, 
capaz de induzir o crescimento econômico mediante a ruptura do estado estacionário, no 
sentido schumpeteriano do termo. As ondas de inovação geradas pela indústria motriz seriam, 
na lógica perrouxiana, as promotoras do desenvolvimento ao se propagarem no espaço 
econômico, rompendo a inércia do espaço banal.

A noção de polo de desenvolvimento é parte de uma concepção espacial de difusão 
do desenvolvimento, que procura romper com os paradigmas neoclássicos de crescimento 
equilibrado e da concorrência perfeita. O mérito de Perroux e seus seguidores foi mostrar que 
os efeitos polarizadores induzidos pela indústria motriz, no quadro da concorrência oligopólica 
ou imperfeita, seriam determinantes para induzir rupturas nos fatores de permanência de 
estruturas socioeconômicas retardatárias.

O conceito de nodalidade ganhou novas dimensões a partir do estudo de Noyelle e 
Stanback (1983) sobre as transformações nas cidades norte-americanas na década de 1970. 
Para estes autores, as áreas que se especializaram em serviços de apoio à produção e ao consumo 
para uma determinada hinterlândia devem ser consideradas áreas nodais. Classificaram 
as principais cidades norte-americanas em três escalas de nodalidade: i) nacional, isto é, 
aquelas que ofertam serviços para o conjunto do país – como Nova Iorque ou Los Angeles; 
ii) regional – Miami ou Atlanta; e iii) sub-regional – Seattle ou St. Louis.

A definição do conceito de nodalidade em distintas escalas constitui um passo importante 
para a compreensão do processo de urbanização contemporâneo (Bavoux e Mignot, 2005). 
No entanto, a complexidade do processo de metropolização nas últimas décadas do século 
XX coloca novos desafios para sua compreensão. A cidade monocêntrica, organizada a partir 
de um distrito central rodeado de subúrbios, que vigorou enquanto modelo de explicação 
da metrópole até a metade do século passado, perde sentido à medida que cada vez mais se 
define uma estrutura multinodal e policêntrica (Berry e Kim, 1993).

Classificando a nodalidade como uma concentração de atividades coletivas, Jacobs 
(2000) mostra que a definição de estruturas urbanas multinodais é uma questão de escala. 
Vista em uma dimensão global, a metrópole se configura como um centro nodal da rede de 
cidades mundiais (Taylor, 2003); em nível nacional, como um centro de gestão do território 
da rede urbana (IBGE, 2008); e, em nível regional, como um conjunto de áreas nodais, que 
possuem aspectos dinâmicos diferenciados.

A visão multiescalar permite construir a concepção dinâmica de território, na qual 
nodalidade assume um papel determinante. Edward Soja destaca esse aspecto quando afirma:

a nodalidade do centro define e dá substância à especificidade do urbano (...). A urbanização e as 
divisões espaciais do trabalho a ela associadas giram em torno de um padrão socialmente construído 
de nodalidade e de poder que têm os centros ocupados de aglomerar e dispersar, de centralizar e 
descentralizar, de estruturar espacialmente tudo que é social e socialmente produzido (Soja, 1993, 
p. 281-282).

Em texto mais recente, o autor reafirma sua posição e destaca as relações entre o 
urbano e o regional, ao mostrar que a concentração de atividades e a conectividade aos nós 
metropolitanos são fatores que diferenciam regiões e cidades. Para ele:
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o termo nodal acentua outro aspecto fundamental da regionalidade, a tendência das regiões a 
organizar-se no entorno de centros ou nós. A existência de nós de alta concentração, capazes de 
receber e processar fluxos de informação, recursos financeiros, serviços e de redistribuir eficazmente 
os inputs recebidos de centros nodais fundamentais que usam seu potencial e as novas TICs 
[tecnologias de informação e comunicação] para estender e aprofundar seu alcance mundial é um 
elemento-chave da atual regionalidade. O grau de conexão aos nós é também determinante na 
hora de aceder a esses fluxos e às distintas inserções espaciais induzidas por eles. A proximidade e 
intensidade da conexão a um centro nodal, em geral, traz vantagens competitivas (regional). (...) 
Na nova economia, a competitividade de regiões, cidades e cidades-regiões está determinada por 
sua capacidade de combinar capacidade de informação, qualidade de vida e conectividade à rede de 
grandes nós metropolitanos na escala nacional e internacional (Soja, 2005, p. 63-64, tradução nossa).

Um exemplo de aplicação da análise multiescalar ao tecido metropolitano pode ser 
encontrado na análise de Sandra Lencioni sobre São Paulo, como uma metrópole policêntrica, 
ao mesmo tempo difusa e concentrada. Para a autora:

é necessário perseguir a ideia de localização dos serviços avançados no interior dos territórios da 
metrópole. Esses se dão em áreas que expressam o policentrismo, o qual vem progressivamente 
se desenvolvendo. E o que é interessante é que essa multicentralidade apresenta uma hierarquia 
segundo o grau de internacionalização das atividades que nelas se desenvolvem, sendo o topo da 
pirâmide ocupado pelas áreas onde o grau de internacionalização dos serviços é maior, expresso 
pela presença de firmas estrangeiras e pelos vínculos densos com o exterior no desenvolvimento dos 
negócios (Lencioni, 2008, p. 14).

Na mesma direção, Moura (2009, p. 14) aponta para a alternativa de considerar os 
territórios definidos pela metropolização dispersa como arranjos urbanos regionais, o que é 
compatível com a visão de áreas nodais, pois:

esses arranjos espaciais são fruto do modelo de desenvolvimento vigente, no qual a produção do 
espaço urbano-regional se dá pela interação de processos concentradores de pessoas, bens, riqueza e 
conhecimento, profusão de fluxos e multiplicação de escalas nas relações socioespaciais. Tal conjunção 
resulta em assimetrias entre os elementos componentes e em suas configurações espaciais, o que 
faz com que determinadas porções do território assumam a condução das dinâmicas principais da 
inserção do estado/país na divisão social do trabalho.

3 MARCO METODOLÓGICO

3.1 Definição das cidades integrantes do estudo

Para este estudo, utilizou-se largamente a base de dados Depualc, da Celade, para delimitar 
as cidades que integram o arcabouço da rede de cidades sul-americanas. Definiu-se, para 
fins analíticos, o limite inferior de 100 mil habitantes, em 2000, como recorte para a escala 
subcontinental. Apenas uma exceção foi considerada, Caiena, capital da Guiana Francesa e 
principal aglomerado urbano da colônia francesa.

De acordo com esse critério, foram selecionados 279 aglomerados urbanos, relacionados 
no apêndice, que concentravam, em 2000, cerca de 180,5 milhões de habitantes, dos quais 
115,1 milhões residiam em cidades de mais de 1 milhão de habitantes. A distribuição destes 
aglomerados por país e tamanho urbano pode ser observada na tabela 1, revelando uma 
importante diversidade nas estruturas urbanas nacionais, cuja tipologia reflete características 
peculiares dos respectivos processos de urbanização.
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TABELA 1
América do Sul: população por tamanho urbano – cidades com mais de 100 mil habitantes (circa 2000)

Países

Cidades com população 
de mais de 1 milhão de 

habitantes

Cidades com população 
entre 500 mil e 1 

milhão de habitantes

Cidades com população 
entre 100 mil e 500 mil 

habitantes

Cidades da amostra População 
urbana  
(1 mil)

População 
total  

(1 mil)

Número População 
(1 mil)

Número População 
(1 mil)

Número População 
(1 mil)

Número População 
(1 mil)

Argentina   3   14.575,41   4   2.810,70   22   5.206,14   29   22.592,25   32.804,70   36.260,10

Bolívia   2     2.533,90   1      517,03     4      663,9     7     3.714,83     5.165,80     8.273,30

Brasil 15   57.097,67   8   5.907,20   99 21.190,82 122   84.195,70 137.954,00 169.799,20

Chile   1     5.392,40  2   1.482,10   15   2.743,47   18     9.617,97   13.090,10   15.116,40

Colômbia   4   14.209,54   4   2.956,40   22   5.167,97   30   22.333,90   31.525,10   41.468,40

Equador   2     3.559,30  0     0   11   1.776,50   13     5.335,80     7.405,20   12.070,10

Guiana Francesa1   0       0   0     0     1     50,395     1          50,40   145   192

Guiana   0       0   0     0     1      134,50     1        134,50        216,20        772,30

Paraguai   1     1.612,80   0     0     1      222,10     2     1.834,90     3.040,70     5.183,10

Peru2   1     8.501,45   3   2.076,74   18   4.086,00   22   14.664,18   20.810,29   27.412,16

Suriname   0       0   0     0     1 242,946     1        242,95   361        481,30

Uruguai   1     1.535,20   0     0     0     0     1   1.535,20     2.974,70     3.241,00

Venezuela   3     6.109,33   4   3.065,60   25   5.016,60   32   14.191,53   20.860,70   23.054,20

América do Sul 33 115.126,99 26 18.815,77 220 46.501,33 279 180.444,09 276.353,49 343.323,56

Fonte: Para os dados básicos, Depualc; para a Guiana Francesa, Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee); para o Suriname, 
Algemeen Bureau voor de Statistiek in Suriname; e para a Guiana, Guyana Bureau of Statistics. 
Elaboração do autor.
Notas: 1 Caiena, que possuía 50.395 habitantes em 2000, foi incluída na amostra por ser capital.

2 Dados referem-se ao Censo Demográfico de 2007.

A tabela 2 mostra que as cidades selecionadas correspondem a um índice de urbanização 
de 80,49% da população selecionada da América do Sul, com diferenças significativas no 
peso que apresentam nos distintos conjuntos nacionais, variando de cerca de 91,78%, no 
Uruguai, até 27,99%, na Guiana. Mostra, também, que, excetuando-se a Guiana, todos os 
países sul-americanos apresentam índices de urbanização superiores a 50%.

TABELA 2
América do Sul: população por tamanho urbano (circa 2000)
(Em % da população total)

Países

Porte das cidades População urbana/
população total

Mais de 1 milhão  
de habitantes

Mais de 500 mil e  
menos de 1 milhão de habitantes

Mais de 100 mil e  
menos de 500 mil habitantes

Mais de 100 mil 
habitantes

Argentina 40,20   7,75 14,36 62,31 90,47

Bolívia 30,63   6,25   8,02 44,90 62,44

Brasil 33,63   3,48 12,48 49,59 81,25

Chile 35,67   9,80 18,15 63,63 86,6

Colômbia 34,27   7,13 12,46 53,86 76,02

Equador 29,49   0,00 14,72 44,21 61,35

Guiana Francesa   0,00   0,00 26,25 26,25 75,52

Guiana   0,00   0,00 17,42 17,42 27,99

Paraguai 31,12   0,00   4,29 35,40 58,67

Peru 31,01   7,58 14,91 53,50 75,92

Suriname   0,00   0,00 50,48 50,48 75,01

Uruguai 47,37   0,00   0,00 47,37 91,78

Venezuela 26,50 13,30 21,76 61,56 90,49

América do Sul 33,53   5,48 13,54 52,56 80,49

Fonte: Depualc. 
Elaboração do autor.
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A distribuição espacial das cidades da amostra pode ser visualizada na mapa 1, no 
qual é evidente a existência de distintos padrões de urbanização na América do Sul. Chile, 
Argentina e Uruguai, que formam o Cone Sul, em seu sentido mais restrito, apresentam 
índices de urbanização superiores a 80%, ao lado de Brasil e Venezuela. Um arco de cidades 
importantes se estende desde Brasília até Santiago, com uma expressiva aglomeração na 
macrometrópole de São Paulo. Outro padrão pode ser observado no Arco Andino, que 
abrange da Bolívia à Colômbia, agregando-se o Paraguai. Estes países ainda possuem um 
importante contingente de população rural, e a presença de povos ameríndios é significativa. 
As cidades deste conjunto distribuem-se predominantemente na zona costeira, como Lima 
e Guayaquil, e no altiplano andino, como La Paz, Quito e Bogotá.

É visível no mapa 1 a existência de grandes vazios demográficos e urbanos na Amazônia 
e na Patagônia, que ainda se configuram como fronteiras de recursos em escala continental. 
É relevante também apontar a consolidação de núcleos urbanos de dimensões superiores a 
1 milhão de habitantes no interior continental, como Santa Cruz de la Sierra e Assunção.

MAPA 1
Distribuição espacial das cidades de mais de 100 mil habitantes e tamanho urbano (circa 2000)

Elaboração do autor.

50.391 - 500.000 hab.
500.000 - 1.000.000 hab.
1.000.000 - 17.075.936 hab.

0 - 30%

30 - 80%

80 - 92%
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3.2 Metodologias de análise sobre estrutura urbana e rede de cidades

Diversos procedimentos metodológicos estão disponíveis para a análise da hierarquia 
urbana e das redes de cidades. No presente trabalho, foi realizado um breve sumário destas 
metodologias visando a sua possível aplicação no estudo sobre o processo de constituição 
da rede urbana na América do Sul.

3.2.1 Curva ordem-tamanho (rank size) e primazia urbana

As cidades podem ser ordenadas de forma decrescente a partir de sua população. Observa-se 
que há uma relação peculiar entre população e ordem das cidades. Segundo Ruiz (2005, 
p. 716-717), a concepção básica do modelo ordem-tamanho está em que:

uma estrutura urbana com cidades extremamente assimétricas (cidades com diferentes tamanhos) 
e polarizadas (poucas grandes cidades) tenderia a ter um coeficiente b < 1, enquanto um país com 
cidades simétricas (cidades de portes similares) e estrutura urbana descentralizada (vários grandes 
centros urbanos) teria b > 1. Quando b = 1, temos um caso especial da chamada distribuição de 
Pareto: a Lei de Zipf.

Para se gerar uma distribuição Zipf em economia urbana uma hipótese é fundamental: todas as 
cidades devem possuir o mesmo potencial de crescimento, pouco importa seu tamanho ou posição 
nos seus espaços econômicos. Assim, caso as cidades tenham as mesmas chances de crescer, uma 
distribuição Zipf emergiria após um período de tempo.

Entretanto, se algumas cidades forem mais ou menos favorecidas, a distribuição de tamanho se 
afastará da distribuição idealizada por Zipf, ou seja, b ≠ 1.

Quando b > 1, as cidades médias e pequenas são maiores que a ideal e/ou as cidades grandes 
têm deseconomias de aglomeração que limitam seu tamanho. Mas quando o oposto se verifica  
(b < 1), são as grandes cidades as que se apresentam superdimensionadas; neste caso, as economias 
de aglomeração são superiores aos efeitos negativos presentes em grandes conurbações urbanas. 
Portanto, divergências em relação a b = 1 podem indicar oportunidades de crescimento diferenciadas 
entre os núcleos urbanos, um resultado de economias de aglomeração e desaglomeração não 
proporcionalmente distribuídas.

No que diz respeito à primazia urbana, existem distintas combinações possíveis para 
calculá-la, dependendo do número de cidades utilizadas como denominador da fração cujo 
numerador é a maior cidade.

onde:

IPz = índice de primazia urbana;

P1 = população do maior aglomerado urbano; e

Pn = população dos maiores aglomerados urbanos que se seguem na ordem.

3.2.2 Modelo gravitacional

O modelo gravitacional foi apresentado originalmente por Isard e Bramhall (1960). Seu 
pressuposto básico é que cada centro ou nódulo possui uma zona de influência ou campo 
espacial, no qual se verificam interações de muitas espécies.
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Contudo, à medida que a força de distância se faz sentir e as zonas de influência se 
afastam do centro, as densidades de fluxos declinam. Em uma determinada distância radial, 
estes fluxos caem abaixo de um nível crítico, e isto fixa os limites externos do campo espacial. 
Assim, os fluxos variam na razão direta do tamanho da população dos nódulos, e inversa 
da distância entre eles.

Um exemplo empírico da aplicação do modelo na América do Sul é o estudo realizado 
por Chaves (1977), na Venezuela, abrangendo as cidades de Mérida, Ejido e outras localidades. 
Este estudo usou como indicador as chamadas telefônicas e propõe uma fórmula para expressar 
as relações do intercâmbio, com as magnitudes de população e distância.

3.2.3 Áreas de influência de centros urbanos: os polígonos de Thiessen  
        ou Voronoi

Os polígonos de Thiessen, também chamados de polígonos ou diagramas de Voronoi, são 
usados para determinar a área de influência de um centro sobre o espaço onde está localizado. 
Em termos gerais, um polígono de Thiessen de um centro é o locus de pontos que estão 
mais próximos deste centro, em distâncias euclidianas, que dos demais centros vizinhos.

São utilizados em estudos urbanos para construir uma visão abstrata das regiões 
atendidas pelas cidades. A técnica, também conhecida como triangulação de Delaunay, é 
reconhecida por permitir uma aproximação às áreas de hinterlândia, particularmente em 
regiões de baixa densidade demográfica onde as barreiras naturais dificultam o deslocamento 
das pessoas. Foi usada no Brasil por Silva e Bacha (2011) para delimitar áreas mínimas de 
comparação na Amazônia. Esta técnica baseia-se no pressuposto de que cada centro de uma 
região rural exerce influência sobre as localizações geometricamente adjacentes a ela e que 
os deslocamentos originários daquelas áreas tendem a dirigir-se para o centro de serviços 
mais próximo.

3.2.4 Análise de grafos de fluxos

Metodologia utilizada para a identificação da estrutura hierárquica dos nódulos, a análise 
de grafos (Nystuen e Dacey, 1961) permite quantificar o grau de associação entre pares de 
centros populacionais, a fim de identificar as redes de mais forte associação. Esta intensidade 
é medida pela direção e magnitude de fluxos de diversas naturezas: fluxos de comunicação, 
fluxos de população, fluxos financeiros e fluxos de recursos produtivos.

São elaboradas as matrizes primária e secundária, seguindo-se a técnica de análise de 
grafos (first linkage analysis) (Boisier, 1980), que permite representar os fluxos sob a forma 
de uma matriz, considerando os que são originados em uma cidade, durante o período 
analisado, de tal modo que, ao final, cada elemento da matriz definia um fluxo Fij, originado 
na cidade i, com destino à cidade j.

A seguir, se constrói uma nova matriz (a partir da matriz principal), na qual se identifica 
o maior fluxo registrado, concebendo-se, em princípio, todos os outros fluxos como nulos. 
Esta matriz é representada graficamente, mediante uma rede na qual os pontos representam 
as cidades, e as linhas, a intensidade e a direção da conexão.
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3.2.5 Malha de conexões logísticas

O levantamento da estrutura de conexões logísticas das redes físicas de transportes e 
telecomunicações, através das principais rotas ferroviárias, rodoviárias e aéreas, bem como 
da configuração dos cabos e backbones de telefonia e transmissão de dados, permite uma 
primeira aproximação com a malha física que conecta a rede de cidades.

Desta maneira, as ligações entre as cidades a, b e c são representadas por um grafo em 
que as cidades são pontos, e a linha entre elas expressa a rota física para chegar de a até b e 
até c. A simples observação da topologia da malha já fornece pistas para inferir a importância 
das cidades na estrutura logística da rede urbana.

3.2.6 Centros de gestão do território

Segundo o IBGE (2008), a atualização das edições da Regic retoma a concepção utilizada 
nos primeiros estudos realizados no IBGE, que resultaram na divisão do Brasil em regiões 
funcionais urbanas, de 1972, ou seja, estabelece inicialmente uma classificação dos centros 
e, a seguir, delimita suas áreas de atuação. Na atual versão, privilegiou-se a função de gestão 
do território, considerando que:

centro de gestão do território (...) é aquela cidade onde se localizam, de um lado, os diversos órgãos do 
Estado e, de outro, as sedes de empresas cujas decisões afetam direta ou indiretamente um dado espaço 
que passa a ficar sob o controle da cidade através das empresas nela sediadas (Corrêa, 1995, p. 83).

Com a utilização de informações secundárias e registros administrativos, tanto de órgãos 
estatais quanto de empresas privadas, é possível avaliar níveis de centralidade administrativa, 
jurídica e econômica. Além disso, tanto para qualificar melhor a centralidade dos núcleos 
identificados quanto para garantir a inclusão de centros especializados possivelmente não 
selecionados por aquele critério, foram realizados estudos complementares (também com 
base em dados secundários), enfocando diferentes equipamentos e serviços – atividades de 
comércio e serviços, atividade financeira, ensino superior, serviços de saúde, internet, redes 
de televisão aberta, e transporte aéreo. Ao final, foram identificados e hierarquizados os 
núcleos de gestão do território.

3.2.7 Matriz de serviços avançados globais

A Rede de Pesquisas sobre Globalização e Cidades Mundiais – Globalization and World 
Cities, conhecida pela sigla em inglês GaWC –, coordenada por Peter Taylor,4 define uma 
metodologia de hierarquização das cidades mundiais com base nas empresas de serviços 
avançados, como financeiros, seguros, engenharia etc. Sua metodologia (Taylor, 2001a; 
2001b; 2003) destaca o papel destes serviços na conexão entre as cidades mundiais e é 
resumidamente descrita a seguir.

É definido um universo de m empresas fornecedoras de serviços avançados localizadas 
em n cidades mundiais. O atributo elementar é xij, onde a empresa j tem presença ou não 
na cidade i. Estas simples observações binárias podem ser agrupadas como uma matriz X de 
presença n x m. Normalmente, nesta área de investigação, há mais informação que a mera 
presença: o tamanho do escritório da firma j na cidade i, que é chamado o valor do serviço 
de uma empresa em uma cidade, pode ser medido como vij, e uma matriz de valor dos 
serviços V é criada. A suposição que sustenta estes valores é que quanto maior o escritório 

4. Ver: <http://www.lboro.ac.uk/gawc/group.html>.
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da empresa, maior o número de conexões com outros escritórios da rede empresarial. No 
entanto, é necessária uma avaliação empírica para confirmar esta hipótese.

O elemento básico relacional para cada par de cidades derivado da matriz V define 
a relação entre as cidades a e b em termos da firma j. Esta é uma conexão elementar entre 
duas cidades dada uma determinada firma. Para cada cidade, há n - 1 destas conexões, isto 
é, uma para todas as demais cidades. Em uma análise simplificada, estas conexões servem 
para medir a posição da cidade no interior da rede, medida que é denominada conexão 
nodal, que confere o status da cidade a na rede urbana. A soma dos status de todas as cidades 
define a conectividade total da rede.

3.2.8 Análise multiescalar e urbana

Para os estudos de nodalidade, um dos instrumentos disponíveis é o software Urban Network 
Analysis, desenvolvido pelo City Form Research Group da School of Architecture & 
Planning, do Massachusetts Institute of Technology (MIT) (Sevtsuk e Mekonnen, 2011). 
A ferramenta é multiescalar e pode operar em redes em escala detalhada de áreas urbanas 
densas, bem como em escala mais abrangente, como a regional e a nacional. O programa 
permite interpretar a rede urbana segundo quatro métricas interligadas, a saber:

• o alcance da centralidade (reach): é definido como o número máximo de nós em um 
grafo nas vizinhanças de uma área nodal considerando um raio determinado;

• o índice gravitacional (gravity index): observando-se que a medida de alcance 
simplesmente conta o número de destinos ao redor de cada nó dentro de um raio 
de pesquisa, este índice considera a medida da impedância espacial necessária para 
atingir cada um dos destinos;

• a medida de intermediação da centralidade (betweeness): estima o número de caminhos 
alternativos entre pares de nós, dentro de um raio predeterminado; e

• a medida de retidão da centralidade (straightness): em um grafo, indica as distâncias 
mais curtas de rede entre um nó e os nós vizinhos dentro de um raio predeterminado.

4 RESULTADOS OBTIDOS

A seguir, serão descritos os principais resultados obtidos a partir da aplicação dos 
procedimentos metodológicos selecionados na análise do processo de constituição da 
rede de cidades sul-americana.

4.1 Índice de primazia e curva ordem-tamanho

No presente estudo, como seu objetivo foi avaliar o conjunto da América do Sul e permitir 
comparações entre os países que a formam, optou-se por calcular o índice de primazia 
utilizando-se no denominador n = 3, isto é, as três maiores cidades, em ordem crescente, 
que se seguem ao maior aglomerado urbano. Considerou-se a diversidade de situações 
encontradas, ou seja, países com uma estrutura mais equilibrada coexistindo com situações 
de forte primazia urbana. Além do indicador de primazia urbana, avaliou-se a concentração 
nas grandes cidades pela relação entre a maior cidade e as cinco maiores cidades com o total 
da população urbana.

Os indicadores constantes na tabela 3, calculados a partir de uma série histórica definida 
pelas aglomerações urbanas que possuíam mais de 20 mil habitantes em 2000 ou data vizinha 
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(circa 2000), mostram que a população urbana, que era 44% em 1950, atingiu 81% em 
2000. Houve uma redistribuição importante do contingente urbano, com o peso da maior 
cidade – em 1950, Buenos Aires – caindo de 10% para 6% do total da população urbana. 
O peso das cinco maiores cidades, que em 1950 concentravam 26% do total, diminuiu para 
20%, um número ainda alto, considerando-se que um entre cada cinco habitantes reside em 
uma metrópole sul-americana (São Paulo, Buenos Aires, Rio de Janeiro, Lima e Bogotá). 
O índice de primazia (n - 3) caiu em nível continental – de 0,70, em 1950, para 0,54, em 
2000 –, embora tenha se mantido estável entre 1990 e 2000.

TABELA 3
América do Sul: indicadores de urbanização (1950, 1970, 1990 e 2000)

Indicadores Circa 1950 Circa 1970 Circa 1990 Circa 2000

População total (1 mil habitantes) 106.652,06 188.903,66 289.488,00 343.323,56

População urbana (1 mil habitantes)   46.523,60 114.505,29 218.848,39 276.353,49

Número de cidades com mais de 20 mil habitantes 1.202 1.311 1.341 1.382

Taxa de crescimento da população total1 (%) - 2,90 2,16 1,91

Taxa de crescimento da população urbana1 (%) - 4,61 3,29 2,63

Índice de urbanização 0,44 0,61 0,76 0,81

Relação entre população da maior cidade/população urbana 0,10 0,07 0,07 0,06

Relação entre população das cinco maiores cidades/população urbana 0,26 0,25 0,22 0,20

Índice de primazia (n = 3) 0,70 0,47 0,54 0,54

Coeficiente-beta (b) 0,69 0,77 0,94 0,97

Fonte: Depualc. 
Elaboração do autor.
Nota: 1 Variação em relação ao ano da coluna anterior.
Obs.: (-) não há dado anterior.

O coeficiente de Pareto elevou-se de 0,69 para 0,97 entre 1950 e 2000, indicando que 
a estrutura urbana da América do Sul evolui no sentido da correção de assimetrias históricas, 
embora em nível nacional ainda estejam presentes grandes disparidades na configuração da 
estrutura urbana, com o indicador variando entre 1,02 para o Brasil e 0,62 para o Paraguai, 
que ainda apresenta uma forte assimetria na configuração de sua estrutura urbana. O indicador 
nacional médio do coeficiente de Pareto era 0,61 em 1950 e atingiu 0,91 por volta de 2000, 
indicando que o conjunto de países evoluiu na mesma direção no período considerado.

Observa-se no gráfico 1 que entre 1950 e 2000 a curva logarítmica ordem-tamanho para 
a América do Sul tende a ajustar-se progressivamente a uma reta, com seu coeficiente-beta 
aproximando-se de 1. Este processo tende a indicar que há uma tendência ao ajustamento 
da curva a uma estrutura urbana em escala sul-americana, o que também é visível quando 
se observa a evolução do coeficiente de Pareto entre 1950 e 2000, que progressivamente se 
aproxima de 1. Isto, em conjunto com os demais indicadores, aponta para a estabilização 
do processo de crescimento urbano em escala continental.

Essa orientação pode ser observada na comparação entre os gráficos 2 e 3, que mostram 
a situação da curva ordem-tamanho de países selecionados (Argentina, Brasil, Colômbia e 
Venezuela) em 1950 e 2000. É visível a tendência ao ajustamento e à individualização do 
Brasil, enquanto maior conjunto demográfico e urbano da América do Sul. Porém, de um 
modo simplificado, é possível notar que as curvas tendem a alinharem-se, convergindo para 
valores do coeficiente de Pareto mais próximos a 1.

Neste contexto, é importante assinalar o acelerado processo de urbanização brasileiro 
e sua conformação espacialmente distinta da maioria dos países da América do Sul, com 
dois grandes centros metropolitanos relativamente próximos e um conjunto de cidades de 
mais de 1 milhão de habitantes disperso no território.
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GRÁFICO 1
América do Sul: cidades – curva ordem-tamanho (1950, 1970 e 2000)
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Elaboração do autor.

A configuração espacial das cidades brasileiras atua no sentido de ancorar o processo de 
estruturação da rede urbana da América do Sul, que por sua vez é dinamizado por processos 
espaciais importantes em curso na Argentina, na Colômbia, no Peru e na Venezuela, 
representando os principais contingentes demográficos e urbanos do continente sul-americano.

GRÁFICO 2
América do Sul: países selecionados – curva ordem-tamanho (1950)
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Fonte: Depualc.
Elaboração do autor.
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GRÁFICO 3
América do Sul: países selecionados – curva ordem-tamanho (2000)
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Elaboração do autor.

A análise sumária do processo de urbanização das economias nacionais sul-americanas 
na segunda metade do século XX utilizando o critério das cidades que possuíam mais de 20 
mil habitantes por volta de 2000 revela alguns aspectos interessantes (tabela 4).

Chama atenção a diversidade de situações existentes em 1950. Quatro países já possuíam 
população majoritariamente urbana: os do Cone Sul, exceto o Brasil e Paraguai (Argentina, 
Uruguai e Chile), mais a Bolívia (Cone Andino). Observa-se também que a quase totalidade 
das cidades que em 2000 possuíam mais de 20 mil habitantes já tinha atingido esta marca 
em 1950. Isto indica que não houve mudanças significativas na estrutura urbana desses países 
no período examinado. Por sua vez, Brasil, Colômbia, Equador e Peru, cuja população em 
1950 era majoritariamente rural, atravessaram acelerado processo de urbanização no período. 
Nestes países, observou-se um aumento significativo no número de cidades com mais de 20 
mil habitantes, processo particularmente intenso no Brasil e no Equador. Há de ser destacado 
ainda que, apesar da acelerada urbanização, Equador, Paraguai e Peru permanecem com 
expressivo contingente humano vivendo nas áreas rurais.

A questão da primazia urbana e do papel das grandes cidades apresentou um 
comportamento também distinto, quando examinado na escala nacional. Embora a 
tendência sul-americana seja no sentido de redução da macrocefalia urbana, países como o 
Chile e o Peru apresentaram movimento em direção contrária, com as áreas metropolitanas 
de Santiago e de Lima progressivamente aumentando suas dimensões relativas no contexto 
das respectivas estruturas urbanas nacionais. O índice de primazia também mostra esta 
variação, sendo significativos os aumentos da primazia urbana no Chile, na Colômbia, no 
Equador e no Peru. Paraguai e Uruguai, que possuíam os mais altos índices de primazia por 
volta de 1950, apresentaram forte redução no período, embora permaneçam muito elevados 
(4,53 e 5,88, respectivamente). Assunção e Montevidéu ainda concentram mais de 50% da 
população urbana dos países de que são capitais.
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O coeficiente de Pareto (b) foi o que apresentou maior regularidade em seu comportamento 
dinâmico em todo o período considerado e em todas as economias nacionais da América do 
Sul. Com maior ou menor grau, dependendo das características particulares dos processos 
nacionais de urbanização, sua tendência foi aproximar-se do valor 1, considerado de uma 
estrutura relativamente estável – do ponto de vista dinâmico. Esta tendência corrobora a 
hipótese, objeto de detalhamento neste estudo, de que existe um processo continental de 
estruturação urbana que não responde apenas às características peculiares nacionais, mas a 
um ajuste espacial em escala supranacional.

4.2 Modelo gravitacional

No intuito de testar – ainda de modo puramente abstrato – a hipótese do ajuste da 
estrutura urbana em escala continental, aplicou-se um modelo gravitacional simplificado. 
O modelo foi calculado considerando como variável proxy da massa de atração: a população 
dos aglomerados urbanos com 100 mil ou mais habitantes, em 2000, e a distância aérea 
entre eles. O modelo foi executado utilizando o software livre Flowmap, desenvolvido pela 
Universidade de Utrecht, que permite a modelagem de dados espaciais de redes e fluxos.

Para avaliar a hipótese descrita, foram construídas duas simulações utilizando o modelo 
gravitacional. Uma levando em conta as fronteiras nacionais e as estruturas urbanas de cada 
país isoladamente (mapa 2) e outra considerando a América do Sul como um todo, sem as 
restrições dos limites nacionais (mapa 3).

As interações espaciais descritas no modelo gravitacional, embora sejam de elevado nível 
de abstração e com reduzida complexidade, permitem compreender a diversidade de situações 
nacionais (mapa 2), que de certa maneira diferenciam Argentina, Brasil e Colômbia de Chile, 
Peru e Venezuela no que diz respeito ao papel e ao peso da maior cidade na configuração 
das estruturas urbanas nacionais. O Brasil possui uma constelação de cidades de mais de 
1 milhão de habitantes, além da vizinhança entre as duas maiores metrópoles, São Paulo 
e Rio de Janeiro, que potencializa o poder de atração do conjunto espacial. Na Argentina, 
por sua vez, cresce a importância das cidades de Rosário, Córdoba e Mendoza em relação a 
Buenos Aires, e, na Colômbia, de Cali, Medellín, Bucaramanga e Barranquilla em relação 
a Bogotá, conformando-se estruturas mais estáveis do ponto de vista espacial.

O mapa 3 mostra o esboço da estrutura urbana na escala sul-americana sem considerar 
os limites nacionais. Alguns aspectos em sua organização espacial são dignos de nota. 
Primeiro, a existência de dois grandes conjuntos espaciais diferenciados, conforme apontado 
em Furtado et al. (2015): i) o Cone Sul, estruturado principalmente pelas interações entre 
Rio de Janeiro, São Paulo, Buenos Aires e Santiago; e ii) o Arco Andino e o Caribe, que se 
articula por meio de Lima, Guayaquil, Bogotá e Caracas. Tais conjuntos possuem densidade 
de interações distintas e manifestam arranjos espaciais que resultam de aspectos históricos 
e geográficos específicos a cada realidade nacional.

É importante insistir que se trata de um modelo extremamente abstrato, com sérias 
limitações para sua validação enquanto instrumento de análise espacial. Entretanto, apesar 
de todas as suas conhecidas limitações, o modelo pode fornecer algumas pistas de como se 
configura a estrutura espacial. Nesse sentido, o destaque também é para os aglomerados urbanos 
que ocupam posição de relés ou conectores. No caso da América do Sul, aparentemente é 
a posição que podem estar desempenhando centros como Manaus e Cuiabá, no Brasil; San 
Miguel de Tucumán e Mendoza, na Argentina; Assunção, no Paraguai; Santa Cruz de la 
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Sierra, na Bolívia; Bucaramanga, na Colômbia; e Iquitos, no Peru. Serão necessários estudos 
mais detalhados para melhor precisar este papel no contexto da estrutura urbana continental, 
incorporando indicadores de acessibilidade para melhor visualizar as interações que existem 
entre os aglomerados urbanos.

MAPA 2
América do Sul: modelo gravitacional – principais interações urbanas em escala nacional (circa 2000)

Elaboração do autor.
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MAPA 3
América do Sul: modelo gravitacional – principais interações urbanas em escala supranacional  
(circa 2000)

Elaboração do autor.

O Chile, o Peru e a Venezuela mostram que a capital metropolitana exerce um peso 
decisivo nas respectivas estruturas urbanas. Esta macrocefalia é particularmente importante nos 
casos de Santiago e de Lima, que são centros macrocéfalos de organização espacial na fachada 
do Pacífico sul-americano. Chamam atenção também as estruturas urbanas do Equador e 
da Bolívia, articuladas em torno de duas ou três cidades que polarizam segmentos espaciais 
importantes, como é o caso de Guayaquil-Quito, no Equador, e La Paz-Cochabamba-Santa 
Cruz, na Bolívia, sendo flagrante o isolamento que se apresenta nas porções orientais dos 
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respectivos territórios nacionais. Paraguai, Uruguai, Guiana, Suriname e Guiana Francesa 
são fortemente polarizados pelas capitais e apresentam incipiente diferenciação das estruturas 
urbanas na escala nacional.

4.3 Interpolação espacial: os polígonos de Thiessen

Com a finalidade de interpretar a extensão espacial da área de influência dos aglomerados 
urbanos de mais de 100 mil habitantes e compreender abstratamente suas projeções no 
contexto sul-americano, construiu-se – utilizando o programa Flowmap – a rede de polígonos 
de Thiessen. Segundo Burrough (1987), adotando-se representações pontuais – no caso em 
questão, os aglomerados urbanos tomados apenas por sua posição no espaço bidimensional 
–, o algoritmo de interpolação em polígonos de Thiessen divide a área de estudo em regiões 
tendo como centro cada um dos pontos amostrais considerados. O que caracteriza uma 
região de Thiessen é que a distância de qualquer ponto no interior da região ao centro que 
a define é menor que a distância deste mesmo ponto a qualquer outro centro fora da região.

Da mesma maneira que o realizado para o modelo gravitacional, foram construídas 
duas simulações: uma com as fronteiras nacionais (mapa 4) e outra sem os limites entre os 
países sul-americanos (mapa 5). Os resultados permitem algumas reflexões sobre a estrutura 
urbana da América do Sul, mostradas a seguir.

1) Tendo-se em conta as fronteiras nacionais (mapa 4), é flagrante um padrão espacial relativamente 
adensado no Sudeste e no litoral do Nordeste no Brasil; nas porções centrais do Chile e do 
Brasil; e na costa e na serra que se estendem do Peru até a Colômbia, indicando que a malha 
urbana está enraizada por fatores geográficos e históricos nestas áreas.

2) Há uma rarefação visível da malha urbana em uma larga faixa interior partindo do 
Chaco Setentrional, no Paraguai, e acompanhando a fronteira amazônica entre o 
Brasil, a Bolívia, o Peru, a Colômbia, a Venezuela, a Guiana, o Suriname e a Guiana 
Francesa. Ao longo desta faixa, cidades brasileiras – Cuiabá, Porto Velho, Rio Branco 
e Boa Vista – demarcam sua zona de influência nos territórios limítrofes com cidades 
situadas em condições semelhantes nos países vizinhos, como Santa Cruz de la Sierra 
(Bolívia); Pucallpa e Iquitos (Peru); Ciudad Guayana e Ciudad Bolívar (Venezuela). Não 
existe nenhum centro urbano deste porte que ocupe tal posição no que diz respeito à 
fronteira com a Colômbia, resultando em um corredor relativamente vazio nesta área.

3) O Sul brasileiro e as regiões argentinas ao norte de Buenos Aires apresentam um 
padrão espacial bastante semelhante na distribuição dos polígonos, indicando certa 
semelhança na organização do espaço, que é totalmente distinto da área de influência de 
Montevidéu. Na porção meridional do Chile e da Argentina, as condições patagônicas 
de ocupação do território são reveladas pelo espaçamento maior dos polígonos.

4) O reordenamento espacial com a suposição da inexistência de limites internacionais 
(mapa 5) introduz algumas interrogações quanto à estruturação da malha urbana em 
escala sul-americana. É necessário esclarecer de antemão que os polígonos são uma 
construção abstrata que representam apenas um campo analítico, em nada afetando 
os limites internacionais mantidos intencionalmente na representação cartográfica. 
Tendo esta ressalva em mente, é interessante constatar que a distribuição espacial dos 
aglomerados urbanos faria com que um pretenso consumidor que buscasse o centro de 
oferta de serviços mais próximo em diversas partes do território sul-americano tivesse 
que atravessar limites internacionais para satisfazer suas demandas.

5) Neste caso, países que possuem uma estrutura urbana pouco diversificada, como o 
Paraguai e o Uruguai, veriam muitos de seus potenciais consumidores serem atendidos 
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por centros urbanos fora dos respectivos territórios nacionais. Desse modo, a rarefação 
de centros urbanos na Patagônia e na Amazônia levariam a que, por exemplo, uma 
cidade como Punta Arenas, no Chile, fosse um centro de atração para o Sul da 
Argentina, tal como Iquitos, no Peru, seria uma alternativa factível para habitantes 
da Amazônia ocidental brasileira.

MAPA 4
Área potencial de influência dos centros urbanos: polígonos de Thiessen limitados às fronteiras nacionais

Elaboração do autor.
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MAPA 5
Área potencial de influência dos centros urbanos: polígonos de Thiessen sem restrições dos limites 
nacionais

Elaboração do autor.
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4.4 Centralidade e rede de cidades na América do Sul

A aplicação da ferramenta Urban Network Analysis na escala sul-americana ainda é um 
ensaio preliminar, em virtude de sua recente divulgação enquanto instrumento de análise e 
da necessidade de uma calibragem mais precisa para sua aplicação em dimensões regionais.

A título de primeira aproximação, realizou-se uma análise da malha de conexões 
logísticas. Consideraram-se as ligações rodoviárias o principal meio de ligação potencial entre 
as cidades. O modal rodoviário também foi referência para o cálculo do alcance (reach). 
Como explicado na subseção 3.2.8, o alcance é o número máximo de nós em um grafo nas 
vizinhanças de uma área nodal de um raio determinado. Neste estudo, o raio assumiu o 
valor de 600 km, e a vizinhança entre os centros urbanos, de 60 km.

Os resultados da aplicação da ferramenta analítica, observáveis no mapa 6, apontam 
para uma leitura preliminar das áreas nodais em escala sul-americana, conforme a seguir.

1) O cinturão urbano-industrial do centro-sul brasileiro, fortemente ancorado pela 
macrometrópole de São Paulo, destaca-se pelo adensamento de sua malha urbana. 
Seus múltiplos centros, fortemente integrados, projetam-se em várias direções: para 
o Vale do Paraíba, em direção ao Rio de Janeiro; para o norte, em direção a Brasília-
Goiânia-Anápolis; para o nordeste; rumo à área metropolitana de Belo Horizonte; 
e, finalmente, para o sul, apoiando-se na área metropolitana de Curitiba e atingindo 
Rio Grande, próximo à fronteira com o Uruguai.

2) O arco urbano do Nordeste brasileiro se estende desde o sul do estado da Bahia até a 
área metropolitana de Fortaleza. Acompanha a linha da costa e está ainda em processo 
de consolidação, com áreas nodais estruturadas pelas principais áreas metropolitanas 
(Salvador, Recife e Fortaleza) e pela projeção de centros regionais dinâmicos, como 
Natal, Campina Grande, Caruaru e Mossoró.

3) O eixo urbano-industrial do Pampa argentino, que se estende do norte para o sul, 
entre Santa Fe e Mar del Plata, tem o centro na área metropolitana de Buenos Aires, 
aí incluindo La Plata, como centro industrial e portuário. O eixo platino é projetado 
para o interior por metrópoles nacionais como Córdoba e Mendoza, e conecta-se 
para além da Cordilheira dos Andes com estruturas territoriais consolidadas no Chile.

4) As áreas nodais integradas e articuladas de Santiago-Valparaíso e da região de Biobío, 
com núcleo em Concepción, caracterizam a malha urbana do Chile. A integração 
transfronteiriça entre Chile e Argentina é evidente na articulação espacial entre 
Santiago-Valparaíso, do lado chileno, e Mendoza-San Juan, no território argentino.

5) O complexo territorial urbano de Cali-Medellín-Bogotá faz a articulação de centros 
urbanos desde Cucutá, ao norte, até Pasto, já nas proximidades da fronteira com o 
Equador. Este complexo nodal necessita de estudos mais detalhados para compreender 
seus aspectos dinâmicos. Há evidências de que suas projeções alcançam além das 
fronteiras nacionais, contribuindo para conferir suporte para um importante arco que 
se estende desde o Caribe venezuelano até o Pacífico equatoriano.

6) Por final, há de se destacar o papel de Lima enquanto núcleo metropolitano, que, 
dadas as características da urbanização peruana, ainda não consolidou uma área nodal 
relevante nesta porção da América do Sul.
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MAPA 6
Centralidade urbana segundo a rede rodoviária (circa 2000)

Elaboração do autor.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O estudo apresenta resultados que sugerem algumas rotas de pesquisa a serem exploradas, 
mostradas a seguir.

1) Existem evidências de que a estrutura urbana da América do Sul já reflete aspectos 
dinâmicos produzidos na escala supranacional, embora ainda seja flagrante a determinação 
nacional em sua formação e configuração espacial.

2) A diversidade de situações nacionais, no que diz respeito aos fatores estruturais 
de ocupação e uso do território, reflete tanto condições naturais quanto processos 
históricos, matizes culturais e formas de inserção no mercado mundial. Tal diversidade 
contribui para o desenho de um mosaico complexo que deve ser compreendido em 
sua totalidade, procurando avaliar os elementos territoriais que possam vir a contribuir 
para a formulação de políticas públicas favoráveis à integração.

3) O estudo das áreas nodais na escala sul-americana tende a revelar que existem 
complexos territoriais, mais ou menos integrados, que não são contíguos e que se 
articulam por distintos circuitos técnicos, produtivos e financeiros. A sustentabilidade 
destes complexos territoriais aparentemente depende de sua capacidade de inovação 
e inserção no mercado mundial.

4) O detalhamento desses circuitos pode contribuir para compreender os fluxos materiais 
e imateriais que se estabelecem entre os complexos territoriais sul-americanos, 
contribuindo para a formulação de políticas que favoreçam a integração produtiva 
na América do Sul.
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APÊNDICE A

TABELA A.1
População das cidades selecionadas (1950, 1960, 1970, 1980, 1990 e 2000)
(Em números absolutos)

País Cidade
Base

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Argentina Buenos Aires 4.747.186 6.807.236 8.461.955   9.969.826 11.260.044 12.045.921

Argentina Córdoba    385.309    610.503    815.665   1.016.359   1.218.241   1.368.301

Argentina Rosário    522.144    674.549    820.219      958.047   1.095.906   1.161.188

Argentina Mendoza    224.419    330.727    477.810      612.777      773.559      848.660

Argentina San Miguel de Tucumán    203.840    303.321    366.392      498.579      622.348      738.479

Argentina La Plata    273.220    404.129    485.939      564.750      640.344      681.832

Argentina Mar del Plata    114.729    211.365    302.282      414.696      519.707      541.733

Argentina Santa Fe    176.622    231.526    272.640      338.724      394.888      454.238

Argentina Salta      67.403    117.400    176.216      260.744      367.099      468.583

Argentina San Juan    104.827    189.560    222.601      291.707      353.476      421.640

Argentina Resistencia      64.700    105.552    142.848      220.104      291.083      359.590

Argentina Santiago del Estero      76.992    104.167    139.565      198.244      264.273      327.974

Argentina Corrientes      56.544      97.507    136.924      180.612      257.766      316.782

Argentina Neuquén      10.261      37.534      69.425      138.370      243.515      291.041

Argentina Posadas      37.588      70.691      97.514      143.889      211.297      279.961

Argentina Bahía Blanca    112.597    126.669    182.158      223.818      255.145      272.176

Argentina Paraná      84.153    107.551    127.635      161.638      211.966      247.310

Argentina San Salvador de Jujuy      31.210      44.188      82.637      125.613      182.663      233.152

Argentina Formosa      16.506      36.499      61.071        95.067      153.855      198.074

Argentina San Fernando      32.125      51.757      65.574        90.851      133.050      171.923

Argentina San Luis      25.147      40.420      50.771        70.999      110.353      162.011

Argentina Río Cuarto      49.276      68.559      91.052      113.190      138.996      149.303

Argentina La Rioja      23.809      35.431      46.090        67.043      104.494      143.684

Argentina Concordia      52.213      56.654      72.136        94.222      116.491      138.099

Argentina Comodoro Rivadavia      25.651      35.966      72.906        96.817      124.151      135.632

Argentina San Nicolás de los Arroyos      25.029      49.082      64.730        98.495      114.752      125.308

Argentina San Rafael      28.847      46.599      58.237        72.759        94.776      106.386

Argentina Santa Rosa      17.080      28.439      35.840        55.306        80.629      102.399

Argentina Tandil      32.309      45.703      65.876        79.429        90.427      100.869

Bolívia La Paz    321.073 ...    730.738 ...   1.118.870   1.420.308

Bolívia Santa Cruz      42.746 ...    254.682 ...      697.278   1.113.582

Bolívia Cochabamba      80.795 ...    204.684 ...      407.825      517.026

Bolívia Oruro      62.975 ...    124.213 ...      183.422      201.230

Bolívia Ciudad Sucre      40.128 ...      63.625 ...      131.769      193.876

Bolívia Tarija      16.869 ...      38.916 ...        90.113      135.783

Bolívia Potosí      45.758 ...      77.397 ...      112.078      132.966

Brasil São Paulo 2.334.038 4.005.631 7.705.659 12.183.634 14.868.539 17.075.936

Brasil Rio de Janeiro 3.026.195 4.523.363 6.838.363   8.821.845   9.807.332 11.057.136

Brasil Belo Horizonte    411.868    790.508 1.501.629   2.461.081   3.200.107   4.013.562

Brasil Porto Alegre    488.319    890.469 1.408.474   2.148.079   2.806.273   3.212.121

Brasil Recife    660.569 1.082.504 1.650.036   2.131.649   2.731.920   3.181.890

Brasil Salvador    403.275    676.682 1.077.208   1.696.318   2.606.254   2.943.199

Brasil Fortaleza    263.818    505.313    875.546   1.501.469   2.216.315   2.708.353 

Brasil Curitiba    157.548    384.252    656.469   1.325.235   2.164.139   2.380.074

(Continua)
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(Continuação)

País Cidade
Base

1950 1960 1970 1980 1990 2000

Brasil Brasília     1.385   88.334 516.082 1.139.031 1.601.094 2.051.146

Brasil Belém 242.091 381.130 605.777    831.339    923.238 1.664.981

Brasil Goiânia   39.871 133.765 363.941    724.401 1.097.793 1.471.108

Brasil Campinas 106.834 199.976 374.690    743.908 1.143.271 1.428.946

Brasil Manaus   89.612 152.430 283.685    611.763 1.006.585 1.396.768

Brasil Santos 242.441 388.910 606.694    903.009 1.119.969 1.314.314

Brasil Vitória   81.029 167.106 328.346    665.500    979.921 1.198.139

Brasil São Luís   93.764 145.398 219.463    266.053    272.288    863.789

Brasil João Pessoa 117.404 184.963 291.700    456.314    678.238    826.680

Brasil Maceió 103.088 159.468 248.944    385.423    573.139    795.804

Brasil Teresina   54.178 105.582 197.103    394.308    647.543    790.330

Brasil Natal   98.027 161.504 267.421    436.720    606.887    712.317

Brasil Cuiabá   27.475   51.453 100.829    268.637    548.133     684.578

Brasil Campo Grande   31.708   64.477 130.615    282.857    517.066    654.299

Brasil Sorocaba   77.049 119.477 192.587    316.410    453.305    579.449

Brasil Ribeirão Preto   63.312 116.153 191.472    300.828      416.704    493.665

Brasil Uberlândia   34.866   70.719 110.289    230.185    355.524    486.551

Brasil Florianópolis   52.618   79.593 151.217    263.858    353.669    463.996

Brasil Aracaju   67.539 115.067 182.795    293.434    409.783    476.710

Brasil São José dos Campos   25.892   55.349 129.980    268.034    386.218    463.586

Brasil Jundiaí   39.014   83.551 161.034     275.132    378.726    455.267

Brasil Juiz de Fora   84.995 124.979 218.856    299.432    377.790    450.142

Brasil Londrina   33.095   74.110 156.352    257.899    355.347    424.696

Brasil Feira de Santana   26.559   61.612 126.972    227.004    340.621    419.816

Brasil Joinville   21.390   55.171 112.134    222.273    334.674    414.972

Brasil Volta Redonda   53.036 131.371 195.723    303.461    365.687    404.793

Brasil Americana   20.830   48.669   90.931    213.141    326.807    391.186

Brasil Ipatinga     4.461   38.603 112.154    269.038    319.574    378.460

Brasil Caxias do Sul   31.561   60.607 108.082    198.683    262.954    330.222

Brasil Campina Grande   72.464 116.226 162.554    222.102    298.520    328.444

Brasil São José do Rio Pardo   36.942   66.476 108.433    172.027    275.450    326.913

Brasil Campos dos Goytacazes   73.010 112.543 153.215    178.457    277.705    311.723

Brasil Bauru   51.734   85.237 120.229    180.093    255.018    309.503

Brasil Pelotas   78.014 121.280 150.140    196.919    260.908    297.825

Brasil Petrolina   23.374    35.848   73.398    134.391    219.499    289.845

Brasil Montes Claros   20.370   40.545   81.657    151.713    223.491    283.631

Brasil Franca   26.629   47.244   86.863    144.117    227.854    282.203

Brasil Juazeiro do Norte   58.367   81.895 119.743    181.224    231.350    278.424

Brasil Maringá     7.270   42.228   99.228    158.091    225.653    277.782

Brasil Anápolis   18.350   48.847   89.330    160.571    222.730    274.642

Brasil Ponta Grossa   42.875   77.803 112.253    172.297    220.793    265.437

Brasil Macapá     9.748   27.560   51.422      88.930    147.042    265.181

Brasil Piracicaba   45.782   80.670 125.384    179.380    223.400    264.970

Brasil Porto Velho   10.036   19.293   40.882    101.162    226.625    262.157

Brasil Foz do Iguaçu     3.000     7.407   18.584      93.506    186.385    256.524

Brasil Uberaba   42.481   72.053 108.259    180.228    199.011    242.394

Brasil Blumenau   22.627   46.321   85.944    144.785    185.301    240.559

Brasil Limeira   27.552   45.256   77.094    137.809    177.934    238.349
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Brasil Taubaté 38.092 69.341 106.143 170.238 210.368 235.550

Brasil Santa Maria 44.949 78.682 120.510 151.156 193.286 229.031

Brasil Governador Valadares 20.357 70.494 124.904 173.624 210.513 227.440

Brasil Rio Branco   9.371 17.104   34.474 87.449 167.882 226.298

Brasil Cascavel      404   4.874   33.852 100.329 175.433 225.932

Brasil Imperatriz   1.152   8.987   34.710 111.705 210.051 218.673

Brasil Caruaru 43.501 64.471 100.915 137.502 180.800 216.139

Brasil Vitória da Conquista 17.503 46.778   82.230 125.516 180.063 215.182

Brasil Araraquara 34.610 59.226   86.483 125.620 170.444 200.949

Brasil Mossoró 19.612 38.833   77.199 117.971 177.331 199.081

Brasil Boa Vista   5.132 10.002   16.727   43.016 120.157 197.098

Brasil Itabuna 25.351 54.268   89.500 130.163 170.539 191.184

Brasil Mogi Guaçu 14.596 31.488   58.475 108.106 149.860 185.146

Brasil Presidente Prudente 26.790 54.055   91.474 127.903 157.680 182.023

Brasil Marília 35.742 51.789   73.217 103.815 150.520 181.401

Brasil Sete Lagoas 18.438 36.302   61.001   94.432 139.975 180.599

Brasil Itajaí 19.797 38.529   59.609   87.160 135.053 178.600

Brasil Santarém 14.061 24.498   51.009 102.181 168.405 176.486

Brasil Divinópolis 19.701 41.544   69.873 108.279 142.061 174.118

Brasil Rio Grande 63.235 83.189   98.630 131.840 159.002 170.936

Brasil Jacareí 15.251 28.131   48.546 104.241 144.166 169.575

Brasil Araçatuba 26.862 53.563   85.616 113.925 150.905 164.449

Brasil Passo Fundo 24.395 47.299   69.062 103.064 135.234 163.191

Brasil Rio Claro 34.618 48.548   69.192 103.119 131.086 161.203

Brasil Ilhéus 22.593 45.712   58.572 71.376 135.275 154.624

Brasil Lages 14.596 34.647   82.006 108.727 137.299 153.365

Brasil Criciúma   8.014 26.449   54.839   93.631 132.313 153.049

Brasil Arapiraca   8.791 19.749   43.818   83.963 130.963 152.354

Brasil Cachoeiro de Itapemirim 24.021 38.573   58.918   85.024 111.778 147.965

Brasil Indaiatuba   5.556 13.507   22.341   48.484   91.849 144.740

Brasil Dourados   3.042 10.757   25.977   76.783 117.007 143.590

Brasil Nova Friburgo 28.458 53.701   72.440 104.133 136.932 143.242

Brasil Marabá   4.536   8.342   14.585   41.657 102.435 134.373

Brasil Guaratinguetá 29.570 53.583   77.846 100.555 117.291 133.544

Brasil Chapecó   2.633   8.564   18.668   53.181   93.852 132.427

Brasil Guarapuava   6.811 14.642   39.535   81.961 107.101 131.831

Brasil Nossa Senhora do Socorro   1.400   1.270     1.557     1.596   67.516 131.279

Brasil Poços de Caldas 19.109 32.291   51.783   81.440 105.205 130.826

Brasil Palmas ... ... ... ...     19.246 130.789

Brasil Luziânia   1.811   4.849     9.097   67.297 194.345 130.165

Brasil Cabo Frio   8.856 19.047   35.233   55.013 90.342 129.468

Brasil Jequié 20.652 40.158   62.147   84.708 114.733 126.906

Brasil Parnaíba 30.174 39.145   57.030   79.321 105.104 124.988

Brasil Itu 16.550 23.435   35.993   62.267   89.032 123.942

Brasil Macaé 10.664 19.830   29.293   39.625   57.658 122.307

Brasil Paranaguá 15.803 27.728   51.462   71.107   88.163 120.848

Brasil Sobral 22.628 32.281   51.835   69.208   92.836 119.433

Brasil Pindamonhangaba 13.397 20.174   29.355   62.659   95.611 119.078
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Brasil Castanhal        2.969        9.319      24.809      51.729      90.467    118.337 

Brasil Uruguaiana      32.639      48.358         60.155      79.077    103.157    117.162

Brasil Bragança Paulista      16.027      27.328      39.565      60.976      88.611    111.091

Brasil Alagoinhas      21.283      38.246      53.817      76.331      97.933    110.751

Brasil São Carlos      30.830      50.010      74.767    109.167    100.537    109.714

Brasil Teresópolis      14.651      29.540      53.447      78.753      96.512    109.696

Brasil Parnamirim ...        5.644        9.928      19.835      48.593    109.139

Brasil Rondonópolis           951        4.353      22.707      52.315      87.776    107.495

Brasil Patos de Minas      11.414      31.471      42.161      59.849      83.845    107.449

Brasil Itapetininga      17.475      29.468      42.258      61.298      84.720    106.723

Brasil Araguaína ...        2.382      16.369      45.498      81.654    105.874

Brasil Águas Lindas de Goiás ... ... ... ... ...    105.583

Brasil Catanduva      21.604         37.307      48.478      64.755      88.011    104.268

Brasil Varginha      13.147      24.944      36.375      57.774      82.242    104.165

Brasil Caxias      14.445      19.025      30.778      56.668      84.331    103.485

Brasil Rio Verde        5.395      11.268      22.339      47.624      77.011    103.374

Brasil Garanhuns      20.550      34.050      49.510      64.823      86.565   100.446

Brasil Barreiras        5.802        7.175        9.831      30.055      70.870    100.085

Chile Santiago 1.436.522 2.071.552 2.791.972 3.919.903 4.729.118 5.392.428

Chile Valparaíso    344.802    437.882    529.780    655.804    750.713    815.325

Chile Concepción    190.137    282.189    369.287    501.198    610.380    666.765

Chile La Serena-Coquimbo      67.283      85.993    115.606    145.469    220.172    302.131

Chile Antofagasta      62.272         87.860    125.086    185.486    225.316    295.792

Chile Temuco      55.963      73.924    110.578    157.634    210.587    266.225

Chile Iquique      39.789      50.655      64.477    110.153    145.139    214.586

Chile Rancagua      42.393      54.699      88.665    142.442    184.942    213.133

Chile Talca      55.839      71.226      95.366    138.924    159.711    189.505

Chile Arica      19.628      21.000      87.726    139.320    161.333    175.133

Chile Chillán      52.576      65.112      87.555    118.163    145.759    166.842

Chile Puerto Montt      30.998      44.454      64.900      88.947    110.139    155.895

Chile Calama      37.646      51.559      68.359      98.575    119.692    136.600

Chile Osorno      42.001      56.368      70.291      97.946    114.239    132.245

Chile Valdivia      50.747      62.340      83.453    101.494    112.712    129.952

Chile Copiapo      21.233      32.584      45.194      69.045      98.188    125.983

Chile Los Angeles      25.071      35.511      49.175      70.529      94.716    123.445

Chile Punta Arenas      35.679      50.383      63.405      96.193    109.110    116.005

Colômbia Bogotá    669.147 1.682.667 2.892.668 4.122.027 5.230.605 7.276.320

Colômbia Medellín    397.738    948.025 1.475.740 1.963.878 2.264.267 3.136.647

Colômbia Cali    245.568    633.485 1.002.169 1.367.452 1.696.734 2.119.195

Colômbia Barranquilla    305.296    543.440    789.439 1.122.511 1.310.419 1.677.374

Colômbia Bucaramanga    115.237    237.154    388.035    553.208    728.937    954.362

Colômbia Cartagena    111.291    217.910    311.664    491.368    616.231    845.801

Colômbia Cucuta      73.122    152.360    243.519    416.642    505.432    633.154

Colômbia Pereira      76.262    147.487    227.684    326.829    477.598    523.118

Colômbia Ibague      54.347    125.233    202.850    269.495    340.191    465.859

Colômbia Santa Marta      37.005      89.161    110.161    177.922    270.253    383.991

Colômbia Manizales      92.030    195.542    214.941    294.794    328.160    378.392

Colômbia Villavicencio      17.126      45.277      87.690    161.166    219.976    361.058
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Colômbia Pasto   48.853      82.546    130.222    197.407    261.368    312.759

Colômbia Neiva   33.040      75.886    109.063    178.130    237.239    295.412

Colômbia Valledupar     9.011      43.553      98.669    142.771    202.404    294.731

Colômbia Buenaventura   35.087      70.079    110.713    160.342    194.727    290.457

Colômbia Montería   23.682      70.531    104.129    157.466    210.297    288.192

Colômbia Armenia   57.098    125.022    149.078    180.221    216.467    265.020

Colômbia Popayán 318.66      58.500      77.884    141.964    169.423    227.840

Colômbia Palmira   54.293    106.502    143.092    175.186    196.213    223.049

Colômbia Sincelejo   21.625      44.001      71.946    120.537    168.410    218.430

Colômbia Barrancabermeja   25.046      59.625      92.036    137.406    144.769    168.307

Colômbia Tuluá   28.715      56.539      87.952      99.721    125.137    157.512

Colômbia Tunja   23.008      40.451      55.166      87.851    101.622    145.138

Colômbia Riohacha     5.953      11.708      22.545      46.667      77.083    137.224

Colômbia Florencia     8.119      17.709      28.056      66.430      82.708    120.403

Colômbia Cartago   31.051      55.682      72.797      92.524    100.946    119.063

Colômbia Apartado            0        4.433      18.885      29.151      56.330    114.840

Colômbia Sogamoso   14.122      34.960      53.519      67.375      86.155    100.176

Colômbia Quibdó     9.013      19.989      29.423      47.950      65.904    100.113

Equador Guayaquil 264.524    522.958    848.023 1.250.367 1.590.803 2.159.910

Equador Quito 209.932    354.746    599.828    866.472 1.100.847 1.399.378

Equador Cuenca   39.983      60.402    104.470    152.406    194.981    277.374

Equador Machala     7.549      29.036      69.170    105.521    144.197    204.578

Equador Santo Domingo     2.900        6.951      30.523      69.235    114.422    199.827

Equador Manta   19.028      33.622      64.519    100.338    125.505    183.105

Equador Portoviejo   16.330      32.228      59.550      102.628    132.937    171.847

Equador Ambato   31.312      53.372      77.955      100.454    124.166    154.095

Equador Riobamba   29.830      41.625      58.087      75.455      94.505    124.807

Equador Quevedo     4.168      20.602      43.101      67.023      86.910    120.379

Equador Loja   15.399      26.785      47.697      71.652      94.305    118.532

Equador Milagro   13.736      28.148      53.106      77.010      93.637    113.440

Equador Ibarra   14.031      25.835      41.335      53.428      80.991    108.535

Paraguai Asunción 260.909    418.270    594.035    822.325 1.177.215 1.602.172

Paraguai Ciudad del Este            0              0        7.069      49.423    133.881    222.274

Peru Lima 645.172 1.841.837 3.281.941 4.608.010 6.342.209 8.501.445

Peru Arequipa   88.400    167.674    310.158    453.556    625.788    805.389

Peru Trujillo   37.478    104.026    242.976    360.185    523.751    726.638

Peru Chiclayo   35.664    107.206    196.283    290.997    424.004    544.715

Peru Piura   36.445      84.231    150.258    238.965   330.749    441.769

Peru Iquitos   31.828      57.772    110.242    178.738    274.759    370.962

Peru Chimbote     5.332      63.084    174.167    237.120    294.683    350.322

Peru Cusco   44.954      86.144    129.724    191.976    255.568    348.935

Peru Huancayo   26.729      65.410    128.746    169.031    265.377    336.349

Peru Pucallpa     2.368      26.510      61.445      95.564    172.286    272.616

Peru Tacna   11.025      27.842      59.222      98.532    174.336    242.451

Peru Ica   21.427      52.051      89.777    121.305    174.733    230.530

Peru Juliaca     6.034      20.351      39.066      77.158    142.576   216.716 

Peru Sullana   21.159      50.171      83.566    112.770    147.361    181.954

Peru Cajamarca   14.290      23.433      39.667      62.259      92.447    162.326
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Peru Chincha Alta   12.446      23.259      49.167      75.685    110.016    153.598

Peru Ayacucho   16.796      24.836      43.075      69.533    105.918    151.019

Peru Huanuco   11.966      24.646      41.607      61.812    118.814    149.210

Peru Huacho   15.585      27.682      63.302      83.308    108.330    138.894

Peru Puno   13.786      24.459      40.453      67.628      91.877    120.229

Peru Tarapoto   10.330      16.337      27.370      44.986      77.783    117.184

Peru Huaraz   11.054      20.345      31.382      44.883      66.888    100.931 

Uruguai Montevidéu ... 1.309.922 1.401.779 1.510.925 1.591.405 1.535.242

Venezuela Caracas 712.098 1.371.918 2.183.935 2.640.013 2.771.556 2.876.858

Venezuela Maracaibo 287.969    495.431    700.161    962.014 1.317.373 1.788.615

Venezuela Valencia 128.967    221.008    450.832    759.245 1.065.681 1.443.853

Venezuela Barquisimeto 125.893    225.479    371.270    566.687    743.099    977.493

Venezuela Maracay   91.606    174.709    356.742    599.238    772.194    917.188

Venezuela Ciudad Guayana     5.358      32.444    152.575    325.017    465.738    619.784

Venezuela Barcelona-Puerto La Cruz   60.743    116.934    195.001    303.800    391.762    551.128

Venezuela Maturín   25.067      54.362      98.188    154.976    213.547    347.375

Venezuela San Cristóbal   68.882    114.411    171.056    223.603    251.456    325.262

Venezuela Guarenas-Guatire     9.656      23.456      51.978    139.569    212.168    307.574

Venezuela Ciudad Bolívar   34.412      68.919    110.836    194.048    243.941    306.216

Venezuela Mérida   28.829      53.013      95.649    163.620    212.826    273.947

Venezuela Cumana   46.312      69.937    119.751    179.814    212.432    271.783

Venezuela Cabimas   50.744    101.657    135.528    171.705    206.169    254.609

Venezuela Acarigua-Araure   21.934      42.999      79.209    133.409    171.850    237.050

Venezuela Barinas     8.635      25.748      56.329    110.462    153.630    228.349

Venezuela Punto Fijo   24.107      52.809    100.468    131.196    161.362    219.455

Venezuela Puerto Cabello-Moro   36.786      61.727      94.259    137.165    174.056    213.482

Venezuela El Tigre-San José de Guanipa   29.915      62.707      72.331    109.284    135.667    211.816

Venezuela Lagunillas   12.279      68.237    100.979    101.236    124.902    197.826

Venezuela Los Teques   17.244      37.357      64.974    115.961    145.565    188.166

Venezuela Litoral Central   65.614    116.633    180.474    223.051    245.154    184.948

Venezuela Coro   31.427      50.469      75.813    107.638    142.354    184.553

Venezuela Valera   24.871      53.859      87.675    115.468    132.534    135.185

Venezuela Santa Teresa     4.404        6.958      10.220      34.460      88.865    126.898

Venezuela San Felipe   21.248      33.477      49.802      70.164      84.673    124.354  

Venezuela Carupano   30.395      38.197      55.858      78.203      92.307    122.195

Venezuela Guanare     8.143      18.452      34.148      64.025      84.904    120.427

Venezuela Porlamar-Pampatar   18.642      26.726      38.226      63.190      85.724    119.934

Venezuela La Victoria   14.805      27.350      51.120      93.031    104.995    112.172

Venezuela Calabozo     4.712      15.739      38.360      61.995      79.578    102.954

Venezuela Cúa ... ... ... ... ...    100.069

Guiana Francesa Caiena ...      24.518      30.461      38.091      41.067      50.395

Suriname Paramaribo ... ... ...    169.798 ...    242.946

Guiana Georgetown ... ... ... ... ...    134.497

Fonte: Para os dados básicos, Distribución Espacial de la Población y Urbanización en América Latina y el Caribe (Depualc); para a Guiana Francesa, 
Institut National de la Statistique et des Études Économiques (Insee) – disponível em: <http://www.insee.fr>; para o Suriname, Algemeen Bureau 
voor de Statistiek in Suriname – disponível em: <http://www.statistics-suriname.org>; e para a Guiana, Guyana Bureau of Statistics – disponível em: 
<http://www.statisticsguyana.gov.gy>.
Elaboração do autor.
Obs.: (…) dado não disponível.
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CAPÍTULO 3

BREVE MANUAL PARA ESTUDOS DE FRAGMENTAÇÃO E CADEIAS 
PRODUTIVAS EM ÁREAS URBANAS1

Renato G. Flôres Junior2

1 INTRODUÇÃO

Este breve manual detalha uma sequência de passos para ajudar a identificar instâncias de 
complementação produtiva – sobretudo sob a ótica da fragmentação – entre dois ou mais 
espaços econômicos bem delimitados; espaços que podem ser manchas urbanas ou países.

O tema ganhou renovada atenção com a ascensão da China e a sua sábia política de 
fragmentação, envolvendo os vizinhos asiáticos, particularmente o Japão e a Coreia do 
Sul, e estendendo-se depois, de forma quase espetacular, aos Estados Unidos e, menos, à 
União Europeia. Os estudos nesta área foram, em sua maioria, realizados a partir de dados 
oriundos destes dois blocos econômicos. Ambos, especialmente os Estados Unidos, possuem 
preciosas estatísticas relacionadas aos fluxos internacionais de insumos, semiacabados e 
produtos finais que entram e saem do país, referidos às suas firmas transnacionais. A partir 
de tal base, torna-se muito mais fácil identificar o movimento, algumas vezes pendular, que 
caracteriza a trajetória dos diversos segmentos de um processo produtivo fragmentado. Este 
conhecimento, entretanto, não é de todo suficiente.

Um estudo de fragmentação, ou de cadeias produtivas, será tanto mais útil, em termos 
de produzir subsídios efetivos à formulação de políticas e estratégias, públicas e privadas, 
quanto mais preciso for nos aspectos tecnológicos dos processos. Para isso, o envolvimento 
de engenheiros, designers e especialistas dos diversos ramos faz-se necessário, cooperação que 
em nosso país – e em boa parte de outros emergentes – ainda engatinha. Além do mais, é 
necessário combinar os dados referentes às importações e às exportações com as estatísticas de 
produção local, obtendo-se assim o panorama correto da situação de cada setor da economia.3

Tudo, porém, se torna mais difícil se as estatísticas não existem. Primeiro, no contexto da 
América Latina e do Caribe, os fluxos comerciais referidos às transnacionais, ou às principais 

1. De acordo com as decisões tomadas no âmbito do projeto, este relatório final encerra a presente fase, concluindo também os esforços 
como compreendidos ao se iniciarem os trabalhos. Este manual – mais correta e modestamente, um roteiro – sintetiza diversas discussões 
e avanços que foram feitos, durante as discussões e trabalhos, além de incorporar conhecimentos e estudos prévios do autor no assunto. 
A ideia é que ele evolua para um produto que de fato guie, ou sirva de peça auxiliar, para a multiplicidade de estudos sobre o assunto que 
necessitamos fazer no nosso país e nas demais economias cobertas pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal). 
O Brasil, felizmente, começa a perceber que, da política urbana à comercial, passando pela de ciência e tecnologia, um conhecimento dos 
principais processos de fragmentação que direta ou indiretamente nos envolvem é absolutamente essencial. Desejo agradecer às equipes 
do Ipea e do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) que participaram ao longo dos semestres em que 
se desenrolaram as atividades. Correndo o risco de cometer sérias injustiças, se sintetizar os agradecimentos na pessoa de Bolívar Pêgo 
Filho, estarei no mínimo identificando alguém que, por diversas vezes, foi a alma do projeto, tendo demonstrado, além de uma tranquila e  
construtiva liderança, grande paciência, real espírito de equipe e um firme e honesto empenho em conseguir o melhor resultado técnico 
possível. Do lado da Cepal, os velhos companheiros Ricardo Bielschovsky e Carlos Mussi foram – como de hábito – muito construtivos 
e, algumas vezes, quase psicanalistas metodológicos (e sempre diplomáticos), quando a questão conceitual ameaçava se tornar confusa.  
Finalmente, Cláudio Egler, minha contrapartida no tema urbano, na consultoria do projeto, satisfez muitas vezes a minha curiosidade, e por vezes 
a minha ignorância, em área que considero simplesmente fascinante. Creio que faremos um dueto afinado, em outras, novas oportunidades.

2. Consultor sênior da Cepal.

3. Isso também permite a realização de estudos mais elaborados, utilizando indicadores como o índice de fragmentação em Hummels, 
Rapoport e Yi (1998); ver, por exemplo, Rivas (2010).
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empresas do país, não existem. Em segundo lugar, os dados sobre a produção doméstica, 
mesmo quando regulares e de qualidade, são de difícil combinação com as estatísticas de 
comércio internacional.

O presente manual representa um esforço – inédito, dentro das pesquisas realizadas 
por este autor – no sentido de, mesmo sob as precárias condições mencionadas, tentar dizer 
algo sobre integração produtiva. Ele procura orientar como então conduzir as investigações 
– com base somente nos fluxos comerciais, e posteriores verificações de campo –, de modo 
a levantar pistas, e após chegar a certezas, sobre a existência de relações de troca baseadas 
na lógica da fragmentação.

Além desta introdução, o texto possui mais quatro seções, quais sejam: seção 2, 
apresenta uma breve discussão sobre a fragmentação e, baseada nela, uma lista de definições 
julgadas relevantes para a boa compreensão do que seguirá; seção 3 descreve em detalhe a 
metodologia proposta, bastante empírica e razoavelmente simples, em termos técnicos, ainda 
que requerendo certa maturidade e atento espírito de análise; seção 4 discute, ou melhor, 
ilustra a metodologia com os passos metodológicos conduzidos durante o projeto e uma 
seleção de seus resultados; e seção 5 conclui.

2 INTEGRAÇÃO PRODUTIVA – CONSIDERAÇÕES GERAIS E DEFINIÇÕES

2.1 Considerações gerais4

Na ideia clássica de um processo produtivo, determinado conjunto de insumos é combinado 
e, mediante trabalho e pelo menos algum procedimento tecnológico, termina por dar origem 
a um novo objeto, o produto final. Na versão tradicional, os insumos são matérias-primas, ou 
seja, produtos muito elementares, quase naturais. Entretanto, basta pensar em manufaturas 
mais elaboradas para que a existência de manufaturados que sejam insumos para o fabrico de 
outros se apresente como extremamente razoável. Passam eles a receber denominações diversas, 
desde semimanufaturados a componentes ou peças, ou, simplesmente, produtos intermediários. 
Este fato está na raiz da metodologia que, em 1973, deu o prêmio Nobel a Wassily Leontief: 
as utilíssimas matrizes insumo-produto, que descrevem a teia de inter-relações produtivas em 
dada economia.

A combinação de componentes de origens distintas foi levada ao extremo pela indústria 
automobilística; o bem final automóvel é simplesmente o resultado da montagem de diversas 
partes e inúmeras peças, provenientes de múltiplas origens. Não é por acaso que as firmas 
deste setor são também chamadas de montadoras.

No que se passa com a indústria automobilística está a chave para a compreensão da 
fragmentação. Fazendo uma espécie de caminho inverso, tome-se um produto qualquer. 
Supondo-se que a sua elaboração possa ser decomposta em uma sucessão de processos, em boa 
parte dos quais seja identificada a execução de peça, componente ou produto intermediário. 
Supondo-se, ainda, que tais processos – originariamente realizados na planta do produto final, 
ou em fornecedores específicos, não muito distantes desta – sejam rigorosamente codificados, 
separados da planta principal, e, em princípio, passem a ser adquiridos de qualquer produtor 
no planeta, que os faça segundo aquelas especificações. Levando-se ao limite esta situação, 

4. Essa subseção é parcialmente extraída de Flôres Junior (2009). Referências adicionais, muitas já clássicas, sobre o assunto são: Arndt e 
Kierskowski (2001); Athukorala e Yamashita (2006); Berger et al. (1999); Jones e Kierzkowski (2005); Kenney e Florida (2004); e Srholec 
(2006), entre muitos outros.
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se o produtor final guardar para si as áreas de design e marketing, coordenar ao menos a 
distribuição e, talvez, efetuar uma última operação, ou montagem, que dê origem ao bem 
final, ter-se-á aí o processo de fragmentação.

Em que difere ele do caso do automóvel? Muito pouco. Pode-se dizer que, se no primeiro 
a decomposição foi ocorrendo de forma natural, na fragmentação ela pode advir artificialmente, 
de uma decisão – ou corte em um procedimento maior – imposta. Se imposta, por que 
motivos? Diminuição de custos, particularmente de mão de obra e de tributos, é sempre 
uma motivação, porém engana-se quem atribuir só a isso o florescimento deste processo.

O avanço tecnológico, e o aprimoramento das tecnologias de informação e design, 
permitindo codificações precisas, de fácil controle e, se necessário, a sua transmissão, são 
fatores importantíssimos. A maior liberalização do comércio de serviços, gerando melhores 
logística e comunicação, a queda progressiva das barreiras comerciais e o aumento no 
número de regiões produtoras, especialmente devido à inserção plena do continente asiático 
na economia mundial, são igualmente importantes. Tudo isso permitiu reproduzir, muitas 
vezes mais radicalmente, o modelo das montadoras. Os fornecedores passam a ser mais 
anônimos, não precisam estar concentrados em arranjos produtivos locais, e o produtor 
final montagem alguma é forçado a fazer.

Essa é a ideia geral. Há que notar o número de hipóteses necessárias para a sua ocorrência 
– o que significa, em contrapartida, que para muitos produtos a fragmentação não faz 
sentido, não é benéfica ou não é possível. Porém, embora não se aplique a todos os tipos 
de manufaturas, e esteja longe de ser uma panaceia, a sua ocorrência, quando se dá, altera 
o modo de considerar o bem final, tanto em termos de política industrial como comercial.

Ao escolher sempre o local mais eficiente para cada etapa, a fragmentação muda a lógica 
das vantagens comparativas, as escolhas baseando-se muitas vezes na vantagem absoluta. 
Entretanto, é preciso ter cuidado com generalizações precipitadas. Poder-se-ia dizer que o 
produtor final, guardando as atividades-chave de design e marketing, pelo menos, estaria 
justamente explorando a sua vantagem comparativa, como ocorre em muitos processos 
fragmentados que mantêm a sede nos Estados Unidos.

A análise aprofundada das diversas formas assumidas pela fragmentação mostra que 
ela não possui um padrão específico. A decomposição do processo pode se dar segundo 
uma lógica vertical, que irá se reproduzir em agrupamentos de fornecedores, ordenados 
sequencialmente ao longo do percurso até o bem final. Mas pode também originar um 
desmembramento em rede, sendo o ponto terminal um centro de convergência maior 
da estrutura. Para complicar, um mesmo produto pode admitir distintas fragmentações, 
resultando da operação de diferentes estruturas que chegam ao mesmo fim. Por seu turno, 
os fornecedores podem suprir a diferentes decomposições, o seu componente servindo a 
distintos usos.

A diversidade de situações não deve ser fator de desânimo para os interessados no 
assunto, mas apenas alerta que o aprofundamento da matéria requer a consideração dos 
casos específicos. Uma teoria geral – pelo menos até o momento – não está disponível. 
Assim mesmo, alguns padrões foram detectados e, sobre eles, certas considerações mais 
gerais podem ser feitas.
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É nesse ponto que o conceito intercepta outro,5 o de cadeias de valor. Supondo-se uma 
estrutura sequencial, com duas ou poucas linhas de processos que corram paralelamente até  
se integrarem em determinados pontos, pode-se pensar que, em cada estágio, uma quantidade 
de valor adicionado é agregada aos bens (intermediários). Tem-se, então, uma cadeia de valor 
adicionado, com a maior agregação ocorrendo, geralmente, no estágio final. Instaura-se, assim, 
uma tensão na cadeia: cada elo tenta apropriar o máximo possível de valor adicionado, enquanto 
o final – em princípio, o controlador do processo – procura minimizar o que é apropriado nos 
estágios anteriores, maximizando a porção que lhe cabe. Para cada agente num estágio superior, 
o ideal seria que as etapas inferiores operassem em concorrência perfeita, sendo obrigadas a 
precificar seus produtos pelo custo marginal. Por esta mesma razão, é de seu interesse tornar 
pública a tecnologia referente a cada uma de tais etapas, facilitando a entrada de qualquer 
interessado e minando um eventual poder de oligopólio (ou mesmo monopólio) ao longo 
da cadeia. Isto pode implicar atitudes, com relação à propriedade intelectual, completamente 
diversas do observado antes da fragmentação.

A situação descrita motivou o aparecimento de estudos de sociologia econômica, visando 
analisar os diferentes tipos de governança que podem se dar ao longo da cadeia. O autor 
Gary Gereffi é o nome mais famoso sobre o assunto. Seus resultados (Gereffi, Humphrey e 
Sturgeon, 2005), ainda que fortemente qualitativos e sujeitos a generalizações a serem feitas 
com cuidado, são os mais perceptivos sobre o tema.

O nível qualitativo e incipiente dos conhecimentos explica em parte por que o impacto 
e as consequências da fragmentação têm gerado muita polêmica. Abordam-se a seguir duas 
destas polêmicas, que consistem em mal-entendidos comuns.6

A primeira diz exatamente respeito à relação entre a fragmentação e os fluxos comerciais. 
Não há garantia de que a fragmentação propicie um melhor desempenho na área do comércio 
exterior, embora a maioria dos exemplos seja favorável a esta conclusão. O ponto crucial é 
que, se um determinado produto passa a ser fornecido no mercado mundial mediante uma 
linha fragmentada, será muito provável que os outros fornecedores, pela via de produção 
tradicional, percam competitividade.7 Isto porque, em princípio, a fragmentação otimiza o 
processo global, confeccionando um manufaturado ótimo, dadas as possibilidades de produção 
mundiais. Nesse contexto, a fragmentação surge quase como uma mudança imperiosa, para 
preservar o espaço comercial dos produtores estabelecidos.

O segundo questionamento é se um exportador importante de commodities e outros 
produtos fortemente ligados a recursos naturais, como é o Brasil, deve preocupar-se com a 
lógica da fragmentação. Naturalmente, para muitas commodities, a fragmentação é simplesmente 
inviável. Mesmo assim, à medida que se vai adicionando valor ao produto original, se a 
fragmentação continua talvez sem sentido em nível internacional, a busca ótima de insumos 
e procedimentos intermediários no espaço doméstico ganha relevância. Em um país com as 
dimensões do Brasil, a fragmentação de produtos primários por diferentes regiões – além da 
produtora – pode ter sentido. Por exemplo, pense-se no processo de produção de uma picanha, 
que pode ser cortada, limpa, preparada, esterilizada, embalada a vácuo em porções pequenas 

5. Intercepta, enfatiza-se, não se identifica. Ver, na subseção 2.2, item 6, as duas acepções para a expressão cadeias produtivas.

6. Não será abordado aqui o debate sobre fragmentação e emprego, ligado às acaloradas discussões nos Estados Unidos e até em nosso 
país, referentes à terceirização. Para mais informações sobre o assunto, ver, além de Flôres Junior (2009), Bhagwati, Panagariya e Srinivasan 
(2004), Blinder (2006), Feenstra (1998), Mankiw, Forbes e Rosen (2004) e Samuelson (2004), entre outros.

7. A menos que detenham uma tecnologia de ponta para o bem, ou possuam um mercado cativo, graças a preferências comerciais de 
algum tipo.
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e acondicionada para uma longa viagem.8 Em resumo, a discussão deve se dar no âmbito de 
cada caso específico. Mas, de qualquer modo, a fragmentação trará impactos e consequências.

Vale lembrar que o recente surto da fragmentação tem origem em dois fenômenos.  
O primeiro se dá na Ásia, em muito devido à dinâmica existente entre os países do Sudeste 
Asiático, o Japão e a China, tendo esta última a usado como um meio de progressivamente 
(ainda que bastante rapidamente) ir ganhando diversos mercados para a exportação de 
manufaturados. A China começou como um supridor, em estágios inferiores das cadeias, do 
Japão, dos Estados Unidos e, com menos intensidade, da União Europeia. Foi, entretanto, 
galgando os degraus sucessivos, sendo atualmente, em muitos casos, ou um exportador do 
produto acabado – agora fragmentado em outros países, muitos na Ásia –, ou um exportador 
de intermediários, com boa posição na repartição de valor adicionado.

O outro é o impulso advindo dos Estados Unidos, que, com o seu capitalismo avançado, 
cada vez mais baseado nos serviços e no design, estimulou sobremaneira o uso da fragmentação 
por suas empresas – até de médio porte –, acelerando e intensificando a apropriação, por 
outros países, de elos mais baixos das cadeias, geralmente mais intensivos em mão de obra.

A atual divisão geográfica do processo, com a Ásia nos degraus inferiores, o Japão e os 
Estados Unidos nos superiores, e a China em posição cambiante, sempre ascendente, tende 
a se modificar. Os rumos são vários. Um, seria a América do Sul e o México irem dividindo 
posição com a Ásia, inserindo-se em níveis intermediários ou inferiores dos processos. 
Este cenário não é ruim, cabendo às distintas economias, uma vez inseridas, lutar pela sua 
ascensão. Mas, também, uma grande economia como o Brasil pode inserir-se abandonando 
justamente estágios inferiores, e produzindo um bem final mais moderno e competitivo.

Outra divisão, mais modesta, existe; da América Central e do México para os Estados 
Unidos, no que toca a manufaturados tradicionais, especialmente têxteis (Calfat et al., 2008).

Em nível bem menos global, chegando ao dos aglomerados populacionais, a fragmentação 
se imerge na dimensão espacial. São conhecidas as políticas de desenvolvimento local, 
com as quais se procura adicionar valor aos bens e aos produtos naturais da região. Nesse 
esforço, certos processos podem ser fragmentados, ainda que no interior da comunidade. 
Outros podem ganhar, em suas fases iniciais ou finais, a incorporação de novos produtos 
ou procedimentos, por vezes externos à área, que os enriqueceriam. Cria-se, assim, um 
conjunto de pequenas cadeias produtivas locais. Estas tanto podem permanecer como tais 
como podem se expandir, gerando uma estrutura produtiva em um nível espacial superior, 
e constituindo, se não um micromundo de processos fragmentados, pelo menos um cluster 
de atividades de maior valor adicionado final.

Durante algum tempo, entusiastas do desenvolvimento local – inclusive como técnica 
de redução de níveis de pobreza – acreditavam que esses dois modos de fragmentação se 
opunham, um quase excluindo o outro. Na realidade, de certa maneira, um nada tem a ver 
com o outro. Uma perspectiva mais abrangente, porém, não exclui a possibilidade de que, 
em algum momento, eles se encontrem: as cadeias locais podem evoluir e terminar por se 
inserir ou por se transformar, elas mesmas, em cadeias internacionais. A história de sucesso 

8. O autor já ouviu, em debates, afirmativas tais como: “um frango ou um porco não podem ser produzidos de modo fragmentado”. Os que 
expressam este “brilhante” argumento esquecem que vender, por inteiro, um frango ou um porco é atividade de baixíssimo valor adicionado. 
No momento em que cortar, limpar, congelar, preparar partes especiais e peças gourmet, empacotar e acondicionar, entre outras atividades 
e processamentos sofisticados, têm lugar, abre-se a porta para a fragmentação. E é isto o que acontece cada vez mais no agronegócio.
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das lojas de vestimentas Zara, iniciada como uma inteligente cadeia regional baseada em 
uma rede de costureiras da Galiza, na Espanha, é um interessante exemplo deste fenômeno.

Voltando a uma dimensão mais ampla, há as integrações regionais, que podem ser 
usadas como novos espaços para a realização do fenômeno. Em uma área com a dimensão 
do Mercado Comum do Sul (Mercosul), seria talvez esperado que houvesse tanto um 
adensamento na formação de cadeias internas, como fossem criadas condições para uma 
maior e melhor inserção internacional do parque integrado. Os autores Calfat e Flôres Junior 
(2009) estudaram este último aspecto,9 encontrando pouca evidência a seu favor, salvo 
algumas tendências, na maioria brasileiras, e situações episódicas na Argentina. A inserção 
via fragmentação depende não só de características da região, mas também da existência de 
outros espaços, externos, que permitam a combinação necessária que dá origem à rede ou à 
cadeia produtiva. Este mesmo tipo de rigidez à inserção externa, ainda que em grau muito 
menor que o observado no Mercosul, se dá com a União Europeia, se comparado com o 
padrão norte-americano.

Finalmente, cabe ressaltar que avaliar a integração produtiva via fragmentação não é 
muito fácil, devido ao modo como se apresentam as estatísticas de comércio exterior.10 Por 
elas, como atualmente são coletadas, podemos apenas levantar hipóteses ou abrir pistas 
quanto à possibilidade de existência de uma integração produtiva. Este manual procura 
exatamente descrever como fazer isto.

2.2 Definições e complementos

À luz da discussão anterior, é possível apresentar algumas definições cruciais para o bom 
entendimento do proposto, conforme segue.

1) Integração produtiva: este conceito, infelizmente, não possui uma interpretação 
uniforme. Pode ser usado na acepção de, entre países distintos, haver um ou mais 
elos – consubstanciados em fluxos de importação e exportação – no que diz respeito 
a um processo particular de produção de dado produto. Ainda, no caso de produtos 
distintos, ou razoavelmente autônomos, pode ser usado para descrever quando um 
deles, produzido no país A, serve como insumo, parte ou alimento (por exemplo, 
rações para animais) para o outro, produzido no país B. Pode, portanto, não estar 
exatamente ligado à existência de fragmentação.

2) Componentes ou partes: são peças e partes que entram na fabricação ou na composição 
de um dado produto final. Muito raramente são um bem final. Embora sejam peças 
acabadas, como um cano de aço ou um circuito impresso, terão o seu uso dentro de 
uma estrutura em que estarão contidas e só então configurarão um produto.

3) Área de produção: outra ideia que pode tornar-se ambígua. Seria um perímetro claramente 
circunscrito em que tem lugar uma série de atividades econômicas, que podem ser 
industriais, de serviços e agropecuárias. A sua dimensão varia conforme a ótica de 
análise; pode ir de um distrito industrial a uma mancha urbana ou mesmo um país.

4) Fluxos de comércio: fluxos de exportação ou importação entre países distintos; podem, 
em princípio, ser de commodities, bens ou serviços.

5) Especialização e segmentação produtiva: a primeira refere-se a quando, em uma área 
claramente delimitada, ou num país, concentram-se determinados processos de produção, 

9. Adotando metodologia semelhante à de Lemoine e Unal-Kesenci (2004).

10. Ver, a esse respeito, a troca entre Lamy (2011) e Flôres Junior (2011).

Book_Rede Urbana e Integracao.indb   96 10/08/2015   09:35:36



97Rede Urbana e Integração Produtiva no Brasil e na América do Sul

embora outros mais pudessem se realizar. A segunda, às vezes usada como sinônimo 
da primeira, muitas vezes tem a conotação – mais correta – de que uma especialização 
foi feita em uma área de produção, concentrando-se em determinados segmentos de um 
processo produtivo mais amplo, que também ocorre em outras áreas.

6) Cadeia produtiva: novamente, termo que pode levar a certa confusão, devido a duas 
acepções próximas, mas não idênticas. A primeira diz respeito aos diversos blocos ou 
módulos de produção nos quais pode ser decomposto o processo de obtenção de um bem, 
e dos quais geralmente resultam partes ou componentes, que levam à montagem final de 
dado produto, podendo haver distintas cadeias que vão se encontrando e convergindo 
até este produto. A segunda contempla diversas sequências mais autônomas, gerando 
produtos finais que poderão ser utilizados para compor um último produto. Assim, 
na cadeia produtiva do vinho, há o cultivo da uva – que pode também ser vendida a 
varejo, ou utilizada no preparo de doces, geleias, sucos etc. –; a fabricação das cubas 
de fermentação e dispositivos relacionados; a indústria de garrafas de vidro, com 
múltiplos fins; a de confecção de rótulos; a de rolhas; e, finalmente, após os devidos 
processos e períodos, a obtenção final de uma garrafa do vinho X, oriundo da safra 
Y, com denominação territorial Z. Por vezes a cadeia, em ambas acepções, inclui as 
atividades de marketing e distribuição.

Ao longo das cadeias produtivas, ao se introduzirem as cadeias de valor correspondentes, 
existem, em geral, como dito na subseção 2.1, relações concorrenciais e questões 
de governança. Os produtores situados em níveis mais baixos desejam galgar elos 
superiores, que proporcionam maior valor adicionado. O conceito, junto com os 
dois primeiros desta lista, está na base da ideia de fragmentação, intimamente ligada 
às modernas técnicas de produção, como discutido na subseção 2.1.

7) Complementação produtiva: este termo é por vezes usado como sinônimo de integração 
produtiva. Entretanto, mais rigorosamente, ele diz respeito à relação entre duas áreas 
de produção que contribuem para uma mesma cadeia de produção, esta, em geral, 
entendida na segunda acepção do item anterior.

8) Trocas intraindustriais: é o conceito mais antigo que os de integração ou complementação 
produtiva. Refere-se ao fluxo comercial entre dois países onde há importação e exportação 
de produtos pertencentes a um mesmo nível na classificação de mercadorias da 
Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) – no mínimo a dois dígitos, porém 
mais frequente e rigorosamente a três ou quatro dígitos. Nem as trocas intraindustriais 
pressupõem integração produtiva, nem vice-versa. Muitas vezes, principalmente entre 
economias de níveis de desenvolvimento distintos, há uma diferença de qualidade ou 
conteúdo tecnológico entre as duas mãos de fluxo. Por exemplo, um país exporta bens 
mais rudimentares e importa, dentro da mesma categoria, bens mais sofisticados e caros.

A inter-relação entre os conceitos definidos pode apresentar algumas nuances importantes. 
No continente sul-americano, dado o estágio de desenvolvimento das suas economias, e o 
papel do Brasil nele – com características, grosso modo, semelhantes às da economia alemã no 
continente europeu –, é muito provável que sejam identificadas protointegrações, ou áreas 
produtivas com certo relacionamento, com fortes possibilidades de adensar uma integração, 
uma segmentação ou uma complementação. Nesse contexto, o comércio intraindustrial, 
ainda que como definido no item 8 não pressuponha os conceitos que aqui interessam, 
pode prover uma pista para tal fenômeno. Os exemplos na seção 4 ilustram estes pontos.
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3 DESCREVENDO A METODOLOGIA

3.1 Os passos

Os passos detalhados a seguir permitem levantar hipóteses ou abrir pistas quanto à possibilidade 
de existência de uma integração produtiva. O resultado deve então ser combinado com 
entrevistas e visitas a serem cuidadosamente realizadas, para se chegar à comprovação de 
uma real existência de integração ou complementação produtiva.

Ao se investigar a ocorrência de integração produtiva entre dois ou mais espaços 
econômicos, em nível inferior ao de um Estado-nação, duas opções metodológicas existem. 
São elas, basicamente, partir-se dos complexos produtivos no nível do país para os subespaços 
(urbanos, por exemplo) ou o oposto (Flôres Junior, 2010a, seções 1 e 3). Tem-se preferência 
pela primeira opção metodológica, que fornece um ponto de partida para duas ações, quando 
uma grande região, como o continente sul-americano, está em análise:

• identificação dos países e, neles, das manchas (urbanas, por exemplo) que serão objeto 
das viagens e das validações associadas, em campo; e

• identificação final dos setores – e, novamente, suas respectivas manchas territoriais – 
que serão objeto de análise mais detalhada.

3.1.1 Passo 1

O passo inicial da metodologia consiste em analisar estatísticas de intercâmbio comercial 
entre os países envolvidos, no nível mínimo de quatro ou cinco dígitos da NCM, para uma 
sequência de dois ou três anos, que não contenham, idealmente, eventos atípicos no âmbito 
das relações entre estes países ou da economia mundial que possam afetá-los.

No caso do Brasil, essas listagens poderiam ser extraídas do Sistema de Análise das 
Informações de Comércio Exterior via Internet (AliceWeb), do Ministério do Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio Exterior (Mdic). O sistema contém, no nível de cinco dígitos da NCM, 
os principais produtos exportados e importados pelo Brasil, para e de seus principais parceiros.

O AliceWeb, porém, para um estudo internacional, possui uma restrição: é uma base 
de dados centrada exclusivamente no Brasil. Para trabalhos abrangendo a América Latina e 
o Caribe, dada a diversidade e, muitas vezes, a precariedade dos dados estatísticos nacionais, 
devem-se utilizar as estatísticas do Commodity Trade Statistics Database (Comtrade), 
da Organização das Nações Unidas (ONU), que seguem a Standard International Trade 
Classification, Revision 3 (Sitc Rev. 3).

De posse das listagens, as análises a serem feitas são basicamente comparativas e 
interpretativas, procurando identificar produtos ou grupos de produtos – no nível das 
listagens ou superior – com significativas transações bilaterais.

Esse esforço produz uma proxy ou um caminho para atingir os objetivos finais, pois 
a complementação produtiva é, idealmente, troca de bens que estariam ligados em um 
processo produtivo, e não necessariamente pela mesma rubrica classificatória (Flôres Junior, 
2010b). Ainda que o método adotado inclua certo ruído, advindo de trocas intraindustriais 
– rigorosamente distintas do fenômeno de fragmentação –, é uma forma de iniciar o difícil 
percurso investigativo da existência de complementação, que deverá ir sendo aprofundado 
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nas etapas sucessivas da metodologia. Sob uma ótica rigorosa, neste passo se evidenciam 
integrações comerciais, que poderão dar origem a integrações produtivas.

Da análise das listagens, podem ser extraídos três grupos de resultados. O primeiro, 
considerando-se que o interesse se concentre na inserção de dado país no fenômeno da 
integração produtiva, estuda os pares formados pelo Brasil – por exemplo – e cada parceiro 
de interesse. Desse modo, identificam-se, nesses países, produtos que levem a áreas e manchas 
envolvidas, dos dois lados, em um possível processo de integração produtiva a eles correlato. 
Naturalmente, são pistas – nem todas resultando em descobertas finais relevantes – que vão 
ajudar a direcionar as visitas e os trabalhos de campo. Essa avaliação básica é complementada 
pelos dois outros grupos, também extraídos das listagens.

O segundo leva em conta produtos que englobam um conjunto de países, sugerindo 
uma correspondente rede de estruturas produtivas complementares. O terceiro destaca 
algumas exportações importantes e recorrentes do país-centro (brasileiras, no caso), que 
podem também dar lugar a possibilidades de integração, no presente ou em futuro próximo. 
De fato, se tal situação ocorre, é comum que em dado momento um importador desenvolva 
atividade complementar (fragmentação) ou competitiva.

3.1.2 Passo 2

Os três grupos ou padrões permitem identificar, nos países parceiros, uma série de produtos 
que poderiam estar sendo fatores de integração produtiva. Esta identificação compreenderá 
produtos que pertençam às três categorias seguintes, não exclusivas, sempre se mantendo o 
Brasil como país-centro:

• setores e produtos relativos a pares (com o Brasil) em que se verifica a possibilidade 
de existência de integração produtiva;

• itens e produtos comuns a mais de um par, que, como explicado no passo 1, podem 
ser objeto de interesse (Flôres Junior, 2010b, seção 4); e

• itens conspícuos nas exportações brasileiras, cujo interesse foi também explicado no 
passo 1 (Flôres Junior, 2010b, seção 5).

Das categorias supracitadas decorre que dado país pode, conforme o produto em pauta, 
estar em três tipos de posição:

• tipo 1 – se sobretudo exporta o(s) produto(s) para o Brasil, devendo então nele ser 
identificado de onde partem e, no Brasil, para onde se destinam e que uso têm;

• tipo 2 – se tanto importa do Brasil como exporta para o país, devendo então, em princípio, 
serem identificados os complexos produtores (áreas), tanto nele como no Brasil; e

• tipo 3 – se sobretudo importa o(s) produto(s) do Brasil, sendo então necessário, em 
uma primeira análise, localizar o seu destino em tais países.

3.1.3 Passo 3

A avaliação por dados dos fluxos comerciais – mesmo sob a hipótese de que os dados de 
produção nacional e local são de difícil casamento com eles – deve ser complementada por 
considerações adicionais relativas a duas áreas importantes, a de energia e a dos serviços 
em geral.
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Os recursos energéticos são importante fator de integração espacial e produtiva – 
particularmente no continente sul-americano –, sendo natural indagar como esta área 
entra nas análises. A resposta demanda atentar para o fato de que a integração energética 
se faz basicamente pelo eixo dos serviços (transmissão, distribuição e etc.), intimamente 
associado ao desenho de redes, e ancorado em grandes obras (barragens, linhas de transmissão 
e subestações), ou via grandes projetos comuns de exploração de petróleo e gás natural 
(plataformas) e processamento (refinarias). Em muitos deles, há forte presença estatal.

Em paralelo, existe toda uma indústria ancilar de máquinas e equipamentos que 
deve atender e viabilizar tais obras e serviços. Não há, ainda, evidências de que ela tenha 
desencadeado um processo de integração produtiva internacional e, pelo menos, se o 
fez, escapou às análises conduzidas até agora. Entretanto, no caso de recursos minerais 
abundantes, como é o petróleo da camada do pré-sal, além do fator de atratividade para 
os fabricantes de equipamentos se instalarem próximos às reservas, há ideias de otimizar a 
produção via fragmentação.

O fato inquestionável é que, geralmente, o setor é vetor de integração, devendo ser 
utilizado de dois modos: i) como eventual proxy para auxiliar a identificação das manchas 
integradas – desde que haja alguma relação espacial de relativa proximidade entre elas;11 e 
ii) em uma segunda etapa, uma vez definidas tais manchas, voltar a avaliar como se coloca 
a questão energética nas manchas e entre elas.

Para os serviços em geral, eles devem entrar em uma etapa posterior, pois são usualmente 
afetos aos espaços locais de produção (Van Long, Riezman e Soubeyran, 2005).12 Abordagens 
muito amplas, como a de avaliar a integração produtiva de grandes segmentos financeiros, da 
grande engenharia ou de grandes setores de serviços em geral, devem ser tratadas com atenção.

Ao se ampliar desse modo a ideia, deve ser bem precisada qual integração se busca. Na 
grande engenharia, por exemplo, deve-se procurar identificar as situações a seguir:

• A vende a B máquinas que as firmas de engenharia desta utilizam;

• A supre de mão de obra projetos executados por firmas de B em ambos os países e 
em terceiros;

• firmas de A e B se unem para trabalhos conjuntos em ambos os países ou em terceiros;

• A detém uma tecnologia usada por firmas em B, C e D; e

• A simplesmente exporta serviços de engenharia para B, C e D – o que, ainda que possa 
ser de interesse, não é integração produtiva.

Há também que se atentar como esses e outros fatos serão verificados empiricamente.

3.1.4 Passo 4

Os resultados de todos esses esforços devem ser submetidos a dois controles importantes, 
abordados também em Flôres Junior (2010b), que visam colocar em perspectiva as conclusões, 
conforme a seguir.

1) Tomando-se dado país como o centro da análise – e continuando com o Brasil, como 
exemplo –, o ponto de partida para o exame das listagens é, em cada caso, o elenco 

11. Esse modo, por exemplo, não faz sentido caso se esteja examinando a integração produtiva entre o Brasil e a China.

12. Ver também o passo 5 deste texto.
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dos dez produtos mais importantes nos fluxos de importações ou exportações do 
Brasil. Torna-se agora também necessário, para os itens e os produtos selecionados, 
avaliar a sua importância sob a perspectiva do(s) outro(s) país(es), uma vez que 
podem resultar irrelevantes no contexto da economia como um todo, ou mesmo 
regional ou local.13

2) Há também que se introduzir um controle pela dimensão externa, averiguando 
a relevância de tudo o que foi identificado14 ao se levar em conta o total de 
importações ou exportações do produto. Isto se faz necessário, entre outras razões, 
para examinar o papel de competidores emergentes, como a China, bem como 
validar se certos fluxos indicativos – o que ocorre muitas vezes com o dos eletrônicos 
– são oriundos e/ou destinados a complexos locais, ou se são simplesmente trechos 
de uma trajetória mais longa, originada no exterior ou rumando para ele. Poderá, 
também, colocar em melhor perspectiva exportações com forte elasticidade de 
demanda – como é o caso do zinco do Peru –, cuja relevância poderá aumentar ou 
até mesmo desaparecer.

3.1.5 Passo 5

Consiste em mapear – sobretudo caso se queira adentrar nos países, identificando-se zonas ou 
manchas de produção específicas –, nos países pesquisados, as zonas de produção e exportação dos 
produtos identificados. Com o auxílio dos trabalhos de campo, além de aprofundar o exame 
dos itens selecionados, deve-se procurar – nos espaços delineados – quais outras atividades, 
ligadas ou não a tais produtos, poderiam dar origem ou já estar atuando em complementações. 
Nesse momento, deve-se então examinar as possibilidades de complementação em serviços. 
Dada a complexa teia de serviços às indústrias, crescentemente globalizados, uma vez bem 
localizadas as manchas, a análise da situação do setor nelas situado – repete-se, a ser então 
feita – pode revelar outras possibilidades de integração produtiva.

3.2 Duas notas

3.2.1 Sobre o papel dos especialistas

Os passos anteriores, conforme vem sendo enfatizado, descrevem uma possível abordagem 
para identificar um fenômeno produtivo por meio do que pode ser revelado pelos dados de 
comércio internacional. Podem, em princípio, ser seguidos por muitos pesquisadores não 
necessariamente versados no setor manufatureiro. Entretanto, a presença de especialistas 
setoriais – em petroquímica, metalurgia, segmentos da eletrônica ou qualquer outra atividade 
produtiva específica – enriquece consideravelmente a análise, ampliando as percepções e 
os achados extraídos das listagens. Em todos os passos anteriormente delineados, poderão 
ser de grande valia.

Além disso, caso o interesse esteja de antemão focado em um segmento específico, o 
especialista permite uma alteração da metodologia. O seu conhecimento do fracionamento 
dos particulares processos produtivos permite, já no passo 1, orientar a busca direta dos 
valores de fluxos relativos a todos os insumos e componentes afetos aos produtos de interesse, 
dirigindo corretamente a investigação e evitando ou minimizando, logo de início, o ruído 
advindo do comércio intraindustrial.15

13. Isso, se não necessariamente leva ao descarte dos itens, no mínimo dará uma ideia mais precisa de sua importância para as análises finais.

14. Obviamente, não exatamente tudo, mas apenas o que se sustentar como de interesse, sob o aspecto da integração produtiva.

15. Pois irá diretamente nos códigos dos itens relativos ao(s) processo(s) produtivo(s) em questão.
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Exemplos clássicos de tal contribuição podem ser encontrados nos numerosos estudos 
de fragmentação envolvendo a indústria têxtil. A formação de uma mentalidade em que 
a atração e a educação de engenheiros e designers para participarem nestes estudos sejam 
contempladas é esforço fundamental para o aprimoramento dos conhecimentos empíricos 
sobre complementação produtiva.

3.2.2 Ainda os dados

A classificação dos itens envolvidos em fluxos comerciais parte de uma lógica ainda clássica, 
no máximo à maneira de Leontieff, em que predomina a preocupação de caracterizar algo 
“acabado”. O apoio de um especialista no processo produtivo pode ser prejudicado pela 
dificuldade em identificar um produto relevante em um ponto intermediário da cadeia 
de valor no universo dos itens classificados nas estatísticas. Espera-se que o despertar16 da 
direção-geral da Organização Mundial do Comércio (OMC) para a inadequabilidade da 
classificação estatística desencadeie um esforço para se repensar o sistema classificatório sob 
uma ótica que leve melhor em consideração a lógica da fragmentação17 (Lamy, 2011; Flôres 
Junior, 2011). Não se espera que isso seja um trabalho de curto prazo, entretanto, o fato 
inquietante é que, apesar da retórica, não há evidências de que tenha sido realmente iniciado.

4 UMA ILUSTRAÇÃO

No âmbito do projeto que originou este manual, foram inicialmente obtidos resultados de 
um primeiro conjunto de listagens, afeto aos anos de 2004 a 2006. Estes resultados foram 
corroborados, em sua totalidade, por um segundo conjunto de listagens, com dados referentes 
a 2006 e 2007, em valores correntes. O Ipea extraiu, após, listagens semelhantes para pelo 
menos 2008.

Foram analisadas possibilidades junto a nove países: Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, 
Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela. Argentina e Colômbia destacaram-se como 
os mais promissores, enquanto Bolívia, Equador e Uruguai, como os menos.

As análises deixaram de fora, de certo modo, o complexo automotivo – grupo no 870 
da NCM, com particular destaque para os veículos automóveis destinados ao transporte de 
passageiros ou cargas, que quase merecem um projeto à parte – por duas razões. No caso 
do Mercosul, após longo período em que esteve em vigor o famoso Regime Automotivo, 
diversos acordos foram celebrados nos últimos anos, repartindo quotas de exportação e, 
inclusive, algumas atribuições de fabricação no que diz respeito a peças e componentes. São 
conhecidas as manchas urbanas mais importantes relacionadas com instâncias de integração 
produtiva neste setor, como é o caso de Córdoba, na Argentina. O Brasil é notório exportador 
de vários tipos de veículos para os demais países, não havendo com estes, até o momento, 
complementação produtiva.

As análises servem para exemplificar de modo concreto como a inter-relação entre os 
conceitos definidos na subseção 2.2 pode apresentar nuances importantes, fato apontado 
naquela subseção.

Os complexos petroquímicos são um bom exemplo. O autor Flôres Junior (2010b) 
identificou intensas trocas dentro do item no 390 da NCM, relativo aos diversos tipos de 

16. Um despertar tardio; mas, antes tarde do que nunca. 

17. Essa mudança seria independente da possibilidade que alguns países têm (seção 1) de associar os fluxos às suas transnacionais.
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polímeros, que parecem configurar uma rede que merece análise mais detalhada. O quadro 
A.1 (anexo) mostra uma ideia geral de tais fluxos. Isto indica forte possibilidade de, ao 
menos, complementação produtiva.

Na mesma linha, outra sugestão pode fazer sentido caso diversos países sejam compradores 
maciços de determinados produtos brasileiros de ampla utilização. De fato, a análise dos 
itens mais importantes exportados pelo Brasil revela bens para os quais o país é supridor 
quase universal no continente. Tais itens, em geral, não apresentam contrapartida do lado das 
importações brasileiras, corroborando a posição do país como real fornecedor dos mesmos. 
É comum, nos processos de fragmentação, se tal ocorre, que, com o tempo, um importador 
desenvolva atividade complementar (fragmentação) ou competitiva.

Deixando de lado a indústria automotiva, Flôres Junior (2010b) destacou o caso 
do grupo no 852. Somente Bolívia e Paraguai não importam rubricas deste grupo, como 
exemplificado no quadro A.2 (anexo).

Seria importante, primeiro, localizar de onde partem, do Brasil, essas exportações. 
Que insumos são utilizados na sua produção e se, de onde provêm, são consideradas outras 
informações cruciais. Segundo, para alguns dos países importadores, valeria tentar identificar 
quais são os principais destinos, bem como averiguar o estado da indústria similar e da 
indústria de produtos ou serviços de manutenção correlatos.18

Finalmente, o quadro A.3 (anexo), constante em Flôres Junior (2010b), apresenta uma 
síntese dos produtos identificados como potencialmente inseridos em uma cadeia produtiva 
transnacional (sul-americana), após debates e deliberações entre toda a equipe do projeto.

Todos os itens são inegavelmente produtos nos quais políticas horizontais teriam 
espaço para incrementar a integração. Na dinâmica de alguns, há também que se atentar, 
as multinacionais podem desempenhar um papel relevante: seriam, por exemplo, os casos 
da petroquímica e da eletroeletrônica. Em outros, como a siderurgia, iniciativas autônomas 
possuem larga margem de manobra.

Além dos itens no quadro A.3 (anexo), houve consenso em destacar as duas áreas a seguir.19

1) No complexo de veículos, com a Argentina e a Colômbia, foram identificados os 
seguintes grupos e produtos, conforme a classificação da NCM: i) grupo no 840, 
motores automotivos; e ii) grupo no 870, complexo de veículos de transporte – 
exportações para a Colômbia –, em particular o item no 87060, chassis com motor 
para veículos automóveis dos subgrupos de nos 8701 a 8705. Esta evidência, como 
já mencionado, está ligada, no caso do Mercosul, ao Regime Automotivo. Diz 
respeito a complexo em que há forte viés estatal. Na maioria dos países, o setor é 
objeto de política de Estado, envolvendo até o momento desta pesquisa intrincados 
sistemas de subsídios. Em países com a dimensão do Brasil, ocorre até mesmo 
guerra fiscal entre estados federados. É área por demais estudada, cujas integrações 
estão razoavelmente bem mapeadas.

2) No complexo de aviação, detectou-se, no Chile, a exportação do item no 88033 da 
NCM, partes dos veículos ou aparelhos, das posições nos 8801 ou 8802, referentes 
às outras partes de aviões ou helicópteros. Existe no Chile uma indústria de aviação 

18. Obviamente, tanto o produto pode se pulverizar no país importador, como indústrias locais correlatas podem simplesmente não existir.

19. O que se segue mostra como a metodologia aqui proposta não é nem rígida nem infalível, devendo ser complementada pelas discussões 
e pelo contraste das opiniões dos envolvidos no trabalho.
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– subsidiada pelas receitas de exportação do cobre e ligada à indústria de defesa – 
que mantém relações com a Empresa Brasileira de Aeronáutica S.A (Embraer). 
Trata-se de um fenômeno pontual, mas que pode ser aprofundado quando das 
visitas a serem realizadas, naquele país e na Embraer.

Evoluiu-se então para um cenário não muito diferente do quadro A.3 (anexo), que 
indicava os produtos para os quais se avançaria. Foi deste marco que se partiu para as 
entrevistas e, posteriormente, juntando-se os dois materiais, para delinear as viagens a fim 
de levantar e comprovar in loco as identificações.

5 CONCLUSÃO

Espera-se ter fornecido elementos para, ao menos, permitir investigações preliminares sobre 
a integração produtiva. Na ausência de informações comerciais afetas às firmas nacionais, 
e sob condições precárias de casamento dos dados comerciais com os dos inquéritos 
econômicos locais, é difícil avançar além do que a metodologia exposta neste breve manual 
fornece. Ressalta-se, portanto, que os resultados obtidos ao final do passo 4, devido ao nível 
de interrogação que sobre muitos deles pairará, devem ser obrigatoriamente contrastados, 
corroborados e adaptados vis-à-vis os trabalhos de campo mencionados no passo 5. Esta etapa, 
essencial para assegurar a credibilidade das proposições de políticas baseadas em estudo deste 
tipo, pode incluir métodos diversos, como entrevistas com especialistas, administradores e 
funcionários públicos locais; visitas a fábricas; e obtenção de dados nacionais suplementares.

Lembra-se, finalmente, a importância de uma visão clara dos objetivos de cada trabalho 
específico nesta área. Como deve ter ficado evidente na discussão na seção 2, há muita 
confusão entre os termos integração produtiva, complementação produtiva, cadeias de valor 
e fragmentação, o que muitas vezes prejudica a boa orientação das análises. Insistir sobre 
isso, e debater exaustivamente, no início de cada projeto, a precisa definição e a delimitação 
do que se quer examinar, não é tempo perdido, mas investimento seguro na qualidade dos 
resultados finais.
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ANEXO

QUADRO A.1
Fluxos comerciais entre o Brasil e países sul-americanos selecionados – polímeros1 (destaques, 2006)
(Em US$ milhões correntes)

Argentina

Importações: 238,4 Exportações: 255,7

39011 – polietileno de densidade inferior a 0,94 = 18,1 87,7

39012 – polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 = 58,0 58,2

39019 – polímeros de etileno em formas primárias, outros = 76,0   0,1

39041 – poliacetatos, outros poliéteres e resinas epóxidas etc. = 26,8 13,3

39076 – poliacetatos, outros poliéteres e resinas epóxidas etc. = 0,6 85,4

Bolívia

Zero 26,3

Chile

Zero 74,3

Colômbia2

39023 – polímeros de propileno ou de outras olefinas em formas primárias, copolímeros de propileno = 10,2 Zero

39031 – polímeros de estireno em formas primárias, poliestireno = 0,3 Zero

39041 – polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas em formas primárias, policloreto de vinila não 
              misturado com outras substâncias = 2,9 Zero

Equador

Zero 28,6

Peru

Zero 32,6

Uruguai

4,8 23,3

Venezuela

8,0   4,7

39031 – polímeros de estireno em formas primárias, poliestireno = 2,7 Zero

39041 – polímeros de cloreto de vinila ou de outras olefinas halogenadas em formas primárias, policloreto de vinila não 
              misturado com outras substâncias = 3,0 Zero

Fonte: Mdic (AliceWeb). 
Elaboração: Flôres Junior (2010b).
Notas: 1 Grupo no 390 da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM).

2 Estão compreendidas três das dez principais exportações da Colômbia para o Brasil.
Obs.: Devido às particularidades de 2006, algumas importações podem ter sido nulas nesse ano, sem necessariamente o serem em outros; os números 
apresentados visam somente dar uma ideia das inter-relações.
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QUADRO A.2
Fluxos de exportação do Brasil a países sul-americanos selecionados – aparelhos processadores de 
imagens1 (destaques, 2006)
(Em US$ milhões correntes)

85252 – aparelhos transmissores de imagem e som; câmeras de televisão, câmeras fotográficas digitais e câmeras de vídeo

1. Argentina 345,0

2. Chile   96,2

3. Colômbia 191,0

4. Equador   15,6

5. Peru   49,2

6. Uruguai   17,9

7. Venezuela 384,0

85281 – monitores e projetores, radiodifusão ou um aparelho de gravação ou de reprodução de som ou de imagens

1. Chile 5,2

2. Peru 5,8

Fonte: Mdic (AliceWeb). 
Elaboração: Flôres Junior (2010b).
Nota: 1 Grupo no 852 da NCM.

QUADRO A.3
Síntese das proposições

Complexo produtivo Grupos ou produtos a serem mais bem investigados Países1

Agronegócio
Carne bovina (NCM no 02013)
Soja: a própria (NCM no 12010) e tortas e outros resíduos sólidos (NCM no 23040)

Paraguai (tipo 1)

Petroquímica Grupo no 390: polímeros (derivados da petroquímica).
Colômbia; Argentina; Venezuela; Uruguai; 
Equador; Bolívia; Chile; e Peru (tipo 2)

Química e inseticidas Grupo no 380, inseticidas, particularmente os itens noS 38081, 38082 e 38083 Argentina (tipo 1)

Siderurgia Grupo no 720, siderurgia em geral
Colômbia; Argentina; Venezuela; Equador; 
Bolívia; Chile; e Peru (tipo 2)

Minérios
Zinco (NCM no 79011) e seus minérios e concentrados (NCM no 26080)
Prata (NCM no 71069).

Peru (tipo 1)

Eletroeletrônico Grupo no 852 (aparelhos transmissores de imagem e som)
Colômbia; Argentina; Venezuela; Paraguai; 
Equador; Chile; e Peru (tipo 3)

Fonte: Mdic (AliceWeb). 
Elaboração: Flôres Junior (2010b).
Nota: 1 Tipo 1 – principalmente exportador para o Brasil; tipo 2 – tanto importador do Brasil como exportador para o país; e tipo 3 – principalmente 
importador do Brasil.
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