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Resumo 
 

 O conceito de cidade global tenta explicar as transformações económicas, sociais 

e culturais dos grandes núcleos urbanos. O principal foco desta teoria recai sobre os 

últimos estágios de desenvolvimento do sistema capitalista: financeirização e 

desregulação. Para além dos fenómenos de globalização, despoletados pelos 

desenvolvimentos tecnológicos, o plano de análise é também o do espaço geográfico. 

Assim sendo, a história de determinado país, região ou cidade influencia a potencial 

inserção de um núcleo urbano no grupo daqueles mais aptos a competir nos mercados 

transnacionais e a atrair as grandes empresas multinacionais. 

 

 São Paulo é a capital económica de um país localizado na periferia dos grandes 

investimentos diretos estrangeiros e uma capital secundária no que respeita à localização 

das sedes das maiores empresas do mundo. Para tal panorama, contribuíram os grandes 

défices tecnológicos, educacionais e sociais que a separam de centros urbanos como Nova 

Iorque, Londres ou Tóquio. Além disso, o Brasil não faz parte dos países com maior 

influência política na regulação dos mercados financeiros, apoiando as suas exportações, 

essencialmente, em bens e não em serviços.  

 

 Os investimentos anunciados são um mecanismo de aferição dos interesses e 

movimentos dos grandes grupos económicos no espaço urbano. Eles ajudam-nos a 

compreender quais as áreas, grupos sociais e setores mais beneficiados pela globalização. 

No caso de São Paulo, concentram-se nas zonas centrais da cidade, onde podemos 

encontrar a classe média-alta com maior poder de compra. Os investimentos anunciados 

põem em causa, contudo, a perspetiva da formação de um business center, como descrita 

pelos autores da cidade global, apresentando a constituição, em vez disso, de um centro 

de negócios expandido na zona centro e Oeste da cidade. 

 

Palavras-chaves: cidade global, investimentos anunciados, São Paulo, serviços 

avançados, urbanização  
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Abstract 

 

The concept of global city tries to explain the changeable economic, social and 

cultural backgrounds of the greatest urban locations. This theory deals with the last stages 

of capitalist development: financialization and deregulation. Besides globalization, 

grounded on technological innovations, geography is also a core topic in understanding 

the global city. Therefore, the history of a specific country, region or town weighs on 

one’s efforts to cluster urban areas according to their ability to compete on the 

transnational markets and to attract the largest multinational companies.  

 

Sao Paulo is the economic center of a country located out of the main channels of 

foreign direct investments and a secondary location for the headquarters of the largest 

companies in the world. For such a panorama, it has helped the technological, educational 

and social deficits that put Sao Paulo aside from the group of the biggest world cities like 

New York, London and Tokyo. Furthermore, Brazil is not part of the restrict number of 

countries which have the political power to regulate financial markets. Brazil bases its 

exportations on goods, instead of on services.  

 

The announced investments are a mechanism through which one can evaluate the 

interests and motions of the largest companies in the urban space. They help us understand 

who the beneficiaries of globalization are, whether we talk about individuals, social 

groups, communities or boroughs. In what Sao Paulo is concerned, the economic lobby 

shows preference for downtown and the rich Western zone - where one can find the upper 

middle class with its high purchasing power -, which could be considered a business 

center, according to the authors of the global city theory. However, the idea of a business 

center does not couple with the information from the announced investments. We instead 

visualize the establishment of an expanded business area which can be drawn from 

downtown to the Western zone, as said before.    

 

Keywords: advanced services, announced investments, global city, Sao Paulo, 

urbanization 

  

 

 

 



 

10 

Índice de ilustrações 

 

Figuras 

Figura 1: Localização do Município de São Paulo no mapa do Brasil ........................... 52 

Fugura 2: Estado de São Paulo dividido em regiões administrativas. Sem escala. Fonte: 

ptalesp .............................................................................................................................. 53 

Figura 3: Região Metropolitana de São Paulo dividida em sub-regiões: amarelo – Oeste; 

vermelho – Norte; verde – Leste; azul claro – Sudeste (ABC); azul escuro – Sudoeste; 

cinza – centro (Município de São Paulo – capital do Estado). Sem escala. Fonte: wikipedia

 ......................................................................................................................................... 53 

Figura 4: Município de São Paulo dividido em regiões, subprefeituras e distritos. Fonte: 

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano – SMDU/ Departamento de Produção 

e Análise de Informação – DEINFO ............................................................................... 54 

Figura 5: Divisão do Município de São Paulo em zonas cardeais, segundo a Secretaria de 

Implementação das subprefeituras para os planos diretores. Fonte: Prefeitura do 

Município de São Paulo/ Grupo de articulação para elaboração de planos diretores ..... 55 

Figura 6: Distribuição do n.º de investimentos no subsector da atividade imobiliária por 

distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria  ........................... 93 

Figura 7: Distribuição do n.º de investimentos em shoppings e edifícios comerciais no 

subsector da atividade imobiliária por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. 

Produção própria  ............................................................................................................ 93 

Figura 8: Distribuição do n.º de investimentos em escritórios e abertura de imobiliárias 

no subsector da atividade imobiliária por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -

PIESP. Produção própria  ................................................................................................ 94 

Figura 9: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no 

subsector da atividade imobiliária (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 94 

Figura 10: Distribuição do n.º de investimentos no subsector da informação e 

comunicação por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria .............................................................................................................................. 96 



 

11 

Figura 11: Distribuição do n.º de investimentos em tratamento de dados no subsector da 

informação e comunicação por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. 

Produção própria  ............................................................................................................ 96 

Figura 12: Distribuição do n.º de investimentos em escritórios, sedes, filiais e unidades 

de negócio no subsector da informação e comunicação por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria  ...................................................................... 97 

Figura 13: Distribuição do n.º de investimentos em instalações e equipamentos (cinema, 

televisão, imprensa) no subsector da informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria  ....................................... 97 

Figura 14: Distribuição do n.º de investimentos em centros e laboratórios tecnológicos no 

subsector da informação e comunicação por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -

PIESP. Produção própria  ................................................................................................ 97 

Figura 15: Distribuição do n.º de investimentos em tecnologias da informação (software 

e equipamentos) no subsector da informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria  ....................................... 97 

Figura 16: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no 

subsector da informação e comunicação (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. 

Produção própria  ............................................................................................................ 98 

Figura 17: Distribuição do n.º de investimentos no subsector das atividades financeiras, 

seguros e serviços relacionados por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. 

Produção própria  ............................................................................................................ 99 

Figura 18: Distribuição do n.º de investimentos em atividades de serviços financeiros no 

subsector das atividades financeiras, seguros e serviços relacionados por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  ..................................... 99 

Figura 19: Distribuição do n.º de investimentos em seguros, resseguros, previdência 

complementar e planos de saúde no subsector das atividades financeiras, seguros e 

serviços relacionados por distrito (2012,2013,2014). SEADE – PIESP. Produção 

própria ............................................................................................................................ 100 

Figura 20: Distribuição do n.º de investimentos em serviços complementares no subsector 

das atividades financeiras, seguros e serviços relacionados por distrito (2012,2013,2014). 

SEADE – PIESP. Produção própria  ............................................................................. 100 



 

12 

Figura 21: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no 

subsector das atividades financeiras, seguros e serviços relacionados (2012,2013,2014). 

SEADE – PIESP. Produção própria .............................................................................. 100 

Figura 22: Distribuição do n.º de investimentos no subsector das atividades 

administrativas e serviços complementares por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE 

– PIESP. Produção própria  ........................................................................................... 103 

Figura 23: Distribuição do n.º de investimentos em alugueres não-imobiliários e gestão 

de ativos intangíveis não-financeiros no subsector das atividades administrativas e 

serviços complementares por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. 

Produção própria  .......................................................................................................... 103 

Figura 24: Distribuição do n.º de investimentos em agências de viagens, operadores 

turísticos e serviços de reservas no subsector das atividades administrativas e serviços 

complementares por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ........................................................................................................................... 103 

Figura 25: Distribuição do n.º de investimentos em serviços de escritórios, de apoio 

administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas no subsector das 

atividades administrativas e serviços complementares por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  .................................................................. 104 

Figura 26: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no 

subsector das atividades administrativas e serviços complementares (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria ................................................................... 104 

Figura 27: Distribuição do n.º de investimentos no subsector das atividades profissionais, 

científicas e técnicas por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria ............................................................................................................................ 106 

Figura 28: Distribuição do n.º de investimentos em escritórios e sedes no subsector das 

atividades profissionais, científicas e técnicas por distrito (2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria  ............................................................................. 106 

Figura 29: Distribuição do n.º de investimentos em centros ou laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento no subsector das atividades profissionais, científicas e técnicas por 

distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria ........................ 107 



 

13 

Figura 30: Distribuição do n.º de investimentos nas classes pesquisa e desenvolvimento 

científico e publicidade e pesquisa de mercado no subsector das atividades profissionais, 

científicas e técnicas por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ........................................................................................................................... 107 

Figura 31: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no 

subsector das atividades profissionais, científicas e técnicas (2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria  ............................................................................. 107 

Figura 32: Localização das 500 maiores do mundo com receitas acima de US$ 100 

bilhões; e das 500 maiores empresas do mundo com receitas acima de US$ 200 bilhões; 

Mapas da autoria de Stamen Design  ............................................................................ 108 

Figura 33: Distribuição dos escritórios das 18 empresas dos serviços avançados do 

Município de São Paulo, integrantes das 500 maiores a trabalhar no Brasil (exceto o sector 

financeiro e de seguros) em 2016. Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  ........... 109 

Figura 34: Distribuição do n.º de investimentos no sector dos serviços avançados por 

distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria ........................ 112 

Figura 35: Distribuição das favelas no Município de São Paulo 2011. Fonte: SMDU . 112 

Figura 36: Proporção da população de 25 anos e mais com ensino superior completo no 

Município de São Paulo (2010). Fonte: SMDU ............................................................ 113 

Figura 37: Distribuição de domicílios com renda domiciliar de até 3 salários mínimos 

Município de São Paulo (2010). Fonte: IBGE .............................................................. 113 

Figura 38: Distribuição de domicílios com renda domiciliar de 20 ou mais salários 

mínimos Município de São Paulo (2010). Fonte: IBGE  .............................................. 113 

Figura 39: Distribuição dos investimentos anunciados pela CPTM e pela Metrô para o 

Município de São Paulo em US$ milhões por distrito (2012, 2013, 2014). Fonte: SEADE 

– PIESP. Produção própria. ........................................................................................... 115 

Figura 40: Distribuição do n.º de investimentos no subsector da atividade imobiliária por 

distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria ........................ 115 

Figura 41: Uso de solo predominante no Município de São Paulo (2014). Fonte: Secretaria 

Municipal de Finanças ................................................................................................... 115 

 



 

14 

Índice de tabelas e gráficos 

 

Tabelas 

Tabela 1: Grupos do IPVS 2010. Retirado da revista 1.ª Análise 8  ............................... 74 

 

Gráficos 

Gráfico 1: Empregos formais no Município de São Paulo por sector de atividade (%) de 

2000 a 2014. Fonte: SEADE. Produção própria  ............................................................. 64 

Gráfico 2: Empregos formais na indústria de transformação e nos serviços avançados e 

complementares no Município de São Paulo em números absolutos (2006-2014). Fonte: 

SEADE. Produção própria  .............................................................................................. 65 

Gráfico 3: N.º de empregos formais no subsector dos transportes, armazenagem e correio 

no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria  ................ 67 

Gráfico 4: N.º de empregos formais no subsector do alojamento e alimentação no 

Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria  ..................... 67 

Gráfico 5: N.º de empregos formais no subsector da informação e comunicação no 

Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria  ..................... 67 

Gráfico 6: N.º de empregos formais no subsector das atividades financeiras, de seguros e 

serviços relacionados no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 67 

Gráfico 7: N.º de empregos formais no subsector das atividades profissionais, científicas 

e técnicas no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria 67 

Gráfico 8: N.º de empregos formais no subsector das atividades administrativas e serviços 

complementares no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 67 

Gráfico 9: N.º de empregos formais no subsector da administração pública, defesa e 

segurança social no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 68 

Gráfico 10: N.º de empregos formais no subsector da saúde humana e serviços sociais no 

Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria  ..................... 68 



 

15 

Gráfico 11: Empregos formais no sector dos serviços por subsetores de atividade no 

Município de São Paulo em percentagens (2006 – 2014). Fonte: SEADE. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 70 

Gráfico 12: Investimentos anunciados no Município de São Paulo por subsectores de 

atividade em percentagem (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção Própria  ... 81 

Gráfico 13: Investimentos anunciados no subsector da indústria de transformação em US$ 

milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 83 

Gráfico 14: Investimentos anunciados no subsector do comércio, reparação de veículos 

automotores e motocicletas em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  .................................................................... 83 

Gráfico 15: Investimentos anunciados no subsector do alojamento e alimentação em US$ 

milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 85 

Gráfico 16: Investimentos anunciados no subsector dos transportes, armazenamento e 

correio em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – 

PIESP. Produção própria  ................................................................................................ 87 

Gráfico 17: Investimentos anunciados no subsector dos transportes terrestres em US$ 

milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 87 

Gráfico 18: Investimentos anunciados no subsector da educação em US$ milhões no 

Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  ...... 89 

Gráfico 19: Investimentos anunciados no subsector da saúde humana e serviços sociais 

em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. 

Produção própria  ............................................................................................................ 89 

Gráfico 20: Investimentos anunciados no subsector das artes, cultura, desporto e 

recreação em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – 

PIESP. Produção própria  ................................................................................................ 90 

Gráfico 21: Investimentos anunciados no subsector das atividades imobiliárias em US$ 

milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 91 



 

16 

Gráfico 22: Investimentos anunciados no subsector da informação e comunicações em 

US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria  ............................................................................................................................. 94 

Gráfico 23: Investimentos anunciados no subsector das atividades financeiras, de seguros 

e serviços relacionados em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria ................................................................................ 98 

Gráfico 24: Investimentos anunciados no subsector das atividades administrativas e 

serviços complementares em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria  .................................................................. 101 

Gráfico 25: Investimentos anunciados no subsector das atividades profissionais, 

científicas e técnicas em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria .............................................................................. 105 

Gráfico 25: Distribuição por zonas dos investimentos anunciados dos serviços avançados 

para o Município de São Paulo (2012, 2013, 2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria ............................................................................................................................ 110 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

17 

Lista de abreviaturas e siglas 

 

ABC – Região Sudeste do Estado de São Paulo. Parte integrante da Região Metropolitana de São 

Paulo, compreendendo os municípios de Diadema, Mauá, Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, 

Santo André, São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul  

BIG – Banco de Investimentos Global  

CMSP – Câmara Municipal de São Paulo 

CPTM - Companhia Paulista de Trens Metropolitanos 

CTEO – Consultoria Técnica de Economia e Orçamento 

Dataprev – Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência Social 

DEINFO – Departamento de Produção e Análise de Informação 

DIEESE – Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconómicos 

EUA – Estados Unidos da América 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IMP – Informações dos Municípios Paulistas 

IPVS – Índice Paulista de Vulnerabilidade Social 

IT – Information Technology 

MDIC – Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

PAEP – Pesquisa da Atividade Económica Paulista 

PED – Pesquisa de Emprego e Desemprego 

PIB – Produto Interno Bruto 

PIESP – Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo 

PS – São Paulo 

RJ – Rio de Janeiro 

SCE – Secretaria de Comércio Exterior 

SCS – Secretaria de Comércio e Serviços 

SEADE – Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados 

Serpro – Serviço Federal de Processamento de Dados 

Siscoserv – Sistema Integrado de Comércio Exterior de Serviços, Intangíveis e Outras Operações 

que Produzem Variações de Patrimônio.  

SMDU – Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano 

SOBEET – Sociedade Brasileira de Estudos de Empresas Transnacionais e da Globalização 

Econômica. 

RA(s) – Região(ões) administrativa(s) 

RMSP – Região Metropolitana de São Paulo 

US$ - United States dólar 



 

18 

Introdução 
 

 Nas últimas décadas, o conceito de cidade global tem sido alvo de diversas 

discussões, as quais envoltas em fortes conotações políticas. A presente exposição visa 

dar a conhecer o panorama geral desses debates e, em uníssono, relacioná-los com o caso 

específico de São Paulo. Para tal, apresentamos alguns dos autores centrais na formulação 

da atual definição de cidade de global, como Manuel Castells e Saskia Sassen, os quais, 

por sua vez, se baseiam nas agora clássicas noções de cidade mundial do período pós 

Segunda Grande Guerra.  

Além disso, esboçamos as teorias de autores que, embora não utilizem os seus 

trabalhos académicos diretamente como veículo argumentativo do conceito em questão, 

tomam claras posições em temas a ele relacionados. Debatem a competitividade, o 

mercado de trabalho, o urbano capitalista, o marketing das cidades, a produção e 

reprodução da cidade enquanto representação. Dentre eles, podemos diferenciar escolas 

ou predisposições ideológicas. Por exemplo, David Harvey e Kevin Doogan exibem uma 

forte influência do pensamento marxiano, onde os interesses da estrutura de classes 

dominam as escolhas políticas. Dão grande ênfase ao papel do meio material como forma 

de reprodução das desigualdades e olham para o Estado-nação como o grande responsável 

pela difusão do pensamento económico liberal. Eles distanciam-se, portanto, de Castells, 

no que respeita ao papel das tecnologias e da inovação na transfiguração da cidade e do 

mercado de trabalho. Outros, como Pierre Veltz e Henri Lefebvre, postulam a importância 

da reprodução capitalista por modos abstratos de representação. Falam do peso dos 

padrões de vida na criação de identidades, através da ação humana; da externalização dos 

símbolos sociais; e do local enquanto meio de perpetuação do global na criação de um 

cidadão consumidor.  

Já para a análise do caso específico de São Paulo, apresentamos, primeiramente, 

num breve subcapítulo (1.2.), a controvérsia da definição de cidade global nos países 

periféricos, isto é, naqueles que histórica e estatisticamente se encontram distantes dos 

grandes centros financeiros e económicos do mercado transnacional. Aí, autores como 

Luiz Wanderley, Otília Arantes, Ermínia Maricato, Rose Compans ou Mariana Fix 

apresentam a incapacidade de economias secundárias - nas transações de investimentos 

estrangeiros diretos e nos fluxos de serviços transnacionais - rivalizarem com as 

capacidades tecnológicas, profissionais e educacionais dos lideres tradicionais. Fala-se de 

uma globalização excludente, de um globalismo que tem como principal intuito a 
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expansão do mercado consumidor e a descentralização das tarefas que requerem uma 

baixa especialização. Os Estados-nação dos países do Hemisfério Norte são tidos como 

criadores de um panorama de competitividade, criado debaixo da sua coordenação das 

instituições internacionais, como o FMI, que gera uma guerra de interesses entre países.  

João Sette Whitaker Ferreira é, contudo, a principal referência apresentada neste 

trabalho no que se refere ao enquadramento da cidade global no panorama da cidade de 

São Paulo, pois é um dos autores brasileiros com uma posição mais assumidamente 

discordante da teoria em questão. Levanta perguntas pertinentes quanto aos números 

estatísticos do setor dos serviços; à informalidade no mercado de trabalho; às parcerias 

entre as elites económicas e políticas; e à desigualdade social histórica do Brasil, 

incompatível com as teorias urbanas da globalização.   

No segundo capítulo da presente dissertação, fazemos uma análise dos dados 

recolhidos pela Fundação SEADE sobre a distribuição industrial, emprego e mobilidade, 

informalidade no mercado de trabalho, distribuição socioterritorial e exportações para o 

Estado e o Município de São Paulo. No caso do emprego, setores de atividades e 

exportações, contamos também com os dados da Câmara Municipal de São Paulo; do 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio; do Departamento Intersindical da 

Estatística e Estudos Socioeconômicos; e do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística.  

Tanto a base teórica como os recursos estatísticos apresentados servem de alicerce 

e introdução ao nosso caso de estudo (capítulo 3). Este consiste na análise dos 

investimentos anunciados no Município de São Paulo de 2000 a 2014, publicados pela 

Fundação SEADE. O principal objetivo é tentar compreender os padrões de investimento 

nos serviços avançados, sector de destaque das estruturas produtivas da cidade global. 

Procura-se, também, conhecer as origens dos investimentos e a sua distribuição 

geográfica nos distritos do Município de São Paulo. Com isso, visa-se perceber quais as 

zonas mais beneficiadas pelas vantagens do mercado global e quais aquelas postas de 

parte.  

Por fim, cabe ressaltar, neste ato introdutório, o esclarecimento sobre a pertinência 

de uma dissertação deste cariz num Mestrado de Relações Internacionais. Tenta-se 

compreender a influência das teorias da globalização nas mutações dos espaços físicos 

concretos e em que moldes a política internacional se vincula a interesses regionais e a 

determinados grupos socioeconómicos. Ora, a escolha do Brasil como caso de estudo não 

pode ser vista de forma ingénua. Ela tange tanto as novas problemáticas dos núcleos 
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emergentes nos países, até há pouco, ditos em desenvolvimento, como as relações 

seculares entre as elites da chamada periferia e os interesses económicos das grandes 

economias mundiais.     
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Capítulo 1 - A cidade global, a definição urbana de globalização 

 

 

 A proposta teórica da cidade global é uma tentativa de compreender os processos 

de transformação dos fluxos globais, nas suas mais diversas expressões – sociais, 

económicas, culturais -, e a influência destes na mutação dos espaços físicos, concretos, 

dos Estados-nação. No seu âmago, o conceito de cidade global, a nosso ver, transporta 

uma identidade ambígua. Se, por um lado, reúne um número determinado de 

características que definem a estrutura típica de um espaço global, por outro, tem 

dificuldade em explicitar as diferenças, dessas mesmas propriedades, em panoramas 

histórico-sociais dispares. Corre-se o risco de má interpretação de fenómenos que, na 

nossa contemporaneidade, conotamos a determinados fatores, mas que na realidade 

advêm de um território experiencial outro. 

 Posto isto, não pretendemos apresentar uma retórica mistificada, mas expor 

exemplos concretos das nossas apreciações. Em primeiro lugar, não obstante o valor 

académico dos defensores das teorias da cidade global, temos que ter em mente o facto 

de toda a produção intelectual que formula a tese da cidade global partir de um contexto 

social e económico gerado nas sociedades industrializadas dos países do Hemisfério 

Norte. É a partir da interpretação dos fenómenos que aí têm lugar que se formulam as 

primeiras noções de cidade mundial e a interpretação dos movimentos dos fluxos 

económicos. As primeiras ideias partem dos trabalhos de John Friedmann e Peter Hall, os 

quais olham para os centros urbanos como pontos fundamentais de controlo dos novos 

fluxos, quer económicos e financeiros, quer humanos, que começam a aumentar nos finais 

da década de 60 do século passado (Ablas 1993, 46). A ideia de que as grandes cidades 

são os nódulos de ligação entre as economias nacionais e a internacional, na medida que 

são elas as responsáveis por um rápido crescimento e uma forte coordenação, tem nestes 

autores o seu primeiro alicerce. Contudo, estes tomam consciência, desde o início, das 

especificidades de cada cidade. Elas comportam, nas palavras de Luiz Ablas sobre 

Friedmann, “uma contradição específica, na medida em que representam, 

simultaneamente, o sistema económico mundial com todas as características dinâmicas e 

as diversas realidades nacionais, diferenciadas pelos vários níveis de desenvolvimento e 

pelas peculiaridades locais” (Ablas 1993, 46). Assim sendo, as contradições resultantes 

das cidades no meio global serão mais ou menos fortes consoante a dimensão do 

subdesenvolvimento de cada sociedade em que estão enquadradas, isto é, as cidades 

mundiais dos países do centro corresponderam a metrópoles globais distintas daquelas da 
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periferia. É neste contexto que o mero tamanho da cidade não se mostra suficiente para 

caracterizar uma cidade global, tendo que se averiguar as formas de integração das sedes 

de empresas multinacionais, a segurança sentida pelos investidores do ponto de vista 

político, a magnitude do mercado local para a produção de produtos para os mercados 

internacionais, a área urbana influenciada diretamente pelo investimento do capital 

transnacional, bem como o processo pelo qual a cidade sofre a reestruturação da sua 

estrutura produtiva.   

 

1.1.  A cidade global em perspetiva – discussão de conceitos 

 

1.1.1.  Manuel Castells e a “informacionalidade”   

 

Castells dá grande destaque à mobilidade de informação e tecnologia, apesar de 

considerar que o conceito de cidade global não é unívoco e, portanto, condicionado a 

fatores históricos, espaciais e institucionais (Wanderley 2006, 189). Defende a ideia de 

uma revolução informacional e de uma sociedade em rede, através da qual resulta o 

aprofundamento da divisão histórica entre o trabalho manual e intelectual, com a 

crescente concentração de processos de desenvolvimento científico e de conhecimento 

em organizações de alto nível. Segundo ele, as grandes empresas procuram expandir os 

seus ramos de desenvolvimento para zonas onde possam entrar em contacto com 

complexos universitários ou outras indústrias especializadas, como as de serviços 

avançados em software e finanças (Compans 1999, 92). O objetivo é o contacto com 

meios criativos. 

 

“As technologies transfer becomes the key to competition in the international economy, that process is 

controlled by knowledge holders in the centers of the dominant scientific and corporate organizations. It 

follows that the effective accomplishment of the internationalization process requires access to these 

knowledge centers, ruling out the adaptation of an isolationist stance, which would only lead to the 

technological obsolescence of those economies and firms holding it” (Castells 1989, 31). 

 

 Além disso, refere a importância das acessibilidades e da qualidade de vida que 

se oferecem aos trabalhadores dos ramos de investigação. Assim, se, por um lado, os 

locais de trabalho devem disponibilizar uma vasta gama de telecomunicações e 

transportes, permitindo a descentralização das atividades de fabricação e visando a 

rentabilidade e a expansão dos mercados; por outro lado, devem ser preenchidas as 
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exigências de consumo dos trabalhadores altamente qualificado que sustentam as 

indústrias voltadas à criação e análise de informação. Este panorama opera no sentido do 

desmantelamento da relação vertical da produção industrial tradicional, na qual a 

proximidade com a matéria-prima é crucial, em direção a um paradigma horizontal, no 

qual as indústrias se servem das potencialidades das redes de teleinformática para 

proceder à sua expansão em escala (Compans 1999, 93). 

 

 “On the one hand, the production of information can be separated from its material support. From this 

follows a sharp division of labor within the industry, leading to very different requirements in type of labor, 

and therefore, at least potentially, to different locations for each type, or labor “pool”. (…) 
 Given this strict internal division of labor within the industry, the process-oriented characteristic 

of its product allows for the spatial differentiation of the various distinct production functions. This is in 

the first place because of low sensitivity of the industry to traditional factors influencing location, such as 

transportation costs or access to bulky raw materials, which makes possible a multilocational pattern in 

which each production function maximizes its own particular relationship to the spatial conditions of 

production (particularly labor) or to the location of its markets. 
 Secondly, information-technology industries are the pioneers in using their products in their own 

processes of production and management, thereby taking advantage of breakthroughs in automation, 

telecommunications, and miniaturization of components, to enable themselves to maintain the functional 

unity of production and management without requiring spatial proximity between the different segments of 

the organization” (Castells 1989, 73). 

 

 Castells defende, portanto, uma relação íntima entre a descentralização do sistema 

produtivo e a centralização das inovações e serviços à produção, como seguradoras, 

bancos, contabilidade, nos grandes aglomerados urbanos. Centros caracterizados por 

fortes investimentos em linhas de comunicação, como fibras óticas, que permitem a 

criação e aglomeração de edifícios inteligentes e nichos de alta tecnologia (Compans 

1999, 93). O intento é possibilitar a criação de fluxos de informação a partir da grande 

capacidade competitiva destes núcleos e aumentar a capacidade das empresas 

responderem às mudanças no mercado. 

 

“The trend toward customized production and the pervasiveness of the industry’s products combine to favor 

a general pattern of centralized generation of technological innovation and decentralized application of 

products embodying the processes resulting from such technological discoveries” (Castells 1989, 74). 

 

 Castells sugere ainda, em conjunto com Jordi Borja, que as cidades competitivas 

são aquelas com um planeamento estratégico, no qual a cidade é vista como uma empresa. 

Nesse caso, a liderança política local deve compartilhar a organização do espaço público 

com os principais agentes da região e fomentar a legitimidade dessa prática no campo 

político através do apoio da população – patriotismo cívico. Esta promoção interna deve 
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apoiar-se em obras e serviços visíveis, ou seja, tanto os que têm um carácter monumental 

ou simbólico, como os dirigidos a melhorar a qualidade dos espaços públicos e o bem-

estar das pessoas (Borja e Castells 1999, 154).  

 

1.1.2. Saskia Sassen e a necessidade do local no global 

 

A obra The Global City – New York, London, Tokyo, de Saskia Sassen, é 

considerada uma das principais referências para o conceito teórico cidade global. Aí, os 

grandes núcleos urbanos são referenciados, no seguimento de Friedmann, como nódulos 

estratégicos da estrutura económica internacional (Sassen 1991, 5). A sua posição de 

destaque deve-se às grandes transformações da ordem económica mundial do século XX, 

isto é, o desmantelamento dos centros industriais nos países desenvolvidos, a aceleração 

industrial dos países do terceiro mundo e, por último, a internacionalização financeira 

numa rede de transações mundiais. Esses acontecimentos são tidos como causadores de 

uma dualidade complexa, ou seja, a dispersão espacial do sistema económico, por um 

lado, e a organização económica globalmente integrada, por outro.  

O processo, segunda a autora, remonta à internacionalização dos bancos 

transnacionais, os quais teriam através da sua expansão, e em consonância com os 

desenvolvimentos das tecnologias de informação, provocado a internacionalização da 

finança e o fim dos acordos de Bretton Woods1 (Sassen 1991, 66). Neste novo contexto, 

as cidades passariam então da sua tradicional geografia de centro de mercado 

internacional e banking, característica da expansão capitalista, para locais que 

funcionariam como: 1.º - pontos altamente concentrados de comércio e organização da 

economia global; 2.º - locais chaves para a finança e para as firmas de serviços, os quais 

tenderiam a substituir a indústria como principal sector produtivo; e 3.º - como sítios de 

produção e consumo de inovações das indústrias de serviços, em particular, dos ditos 

serviços avançados.  

A forma urbana tenderia, portanto, a sofrer fortes alterações devido ao controlo 

sobre um amplo leque de recursos oriundos da finança e dos serviços avançados. Para a 

                                                 
1 Os acordos de Breton Woods resultaram das negociações das conferências de Breton Woods (julho de 

1944), as quais estabeleceram as regras para as relações económicas e financeiras entre os países mais 

industrializados do mundo. Tiveram como objetivo preparar as relações monetárias entre os Estados-nação 

no pós-guerra e planear a organização de instituições como o Banco Internacional para a Reconstrução e 

Desenvolvimento, que mais tarde daria origem ao Banco Mundial, e o Fundo Monetário Internacional. As 

regras dos acordos acabariam por ser postas em causa no inicio dos anos 70, com a mudança na estratégia 

monetária norte-americana no que à conversibilidade do dólar diz respeito.    
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construção desta teoria a autora defende quatro tópicos principais: 

 

1.º- A dispersão territorial da atividade económica cria a necessidade de controlo 

central e gestão, isto é, apesar da descentralização da atividade económica estar 

acompanhada da dispersão na posse e participação nos lucros, através do contratamento 

e subcontratamento de empresas mais pequenas por empresas de grande dimensão, a 

cadeia continua a ser controlada por corporações internacionais. O produto final e os 

lucros maximizados a ele associados, na sua venda no mercado, continuam concentrados. 

Se a indústria financeira faz crescer um grande número de mercados financeiros mais 

pequenos, servindo para alimentar a indústria global, o nível mais elevado de controlo da 

gestão fica concentrado num número limitado de centros financeiros, como Nova York, 

Londres e Tóquio. Essas cidades centralizam a maioria das transações financeiras, o que 

leva a que quanto mais globalizada a economia, maior a aglomeração de funções centrais 

em poucos locais. A expressão física desta lógica, segundo a autora, está na alta densidade 

dos distritos de negócios (Sassen 2004). 

A autora posiciona-se, assim, contra a noção de que a densidade e aglomeração se 

tornam obsoletas, porque as tecnologias e comunicações permitem o máximo de 

população e de recursos dispersos. Na sua opinião, existe um movimento contrário, onde 

a dispersão é causa para a concentração de centros de gestão de atividades, ou centros 

tecnológicos, das facilidades comunicativas despoletadas pelas telecomunicações. Assim, 

as novas tecnologias e telecomunicações formam uma nova força de aglomeração, onde 

as finanças e os serviços são os maiores utilizadores dos recursos tecnológicos. Contudo, 

tais equipamentos exigem maiores investimentos em capital fixo e uma continua 

incorporação de inovações, o que estabelece a premissa de que a lógica de centralização 

e/ou o estabelecimento de centros de telecomunicações têm uma vantagem absoluta – 

“these technologies, which made possible long distance management and servicing and 

instantaneous money transfers, require complex physical facilities, which are highly 

immobile” (Sassen 1991, 19). 

Além disso, a própria transnacionalização da propriedade desloca-se dos 

mecanismos de investimento direto, característico das firmas transnacionais dos anos 70, 

para novas formas de investimento, como as fusões de sociedades comerciais, levantando 

dúvidas sobre a nacionalidade do capital (Sassen 1991, 190). O que ocorre é uma 

concentração de capitais móveis, a qual tem lugar nos locais para onde diverge a 

capacidade inovadora, essencial para a reorganização de lucros originados pelas 
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mudanças massivas de capital entre diferentes partes do mundo. 

A propriedade vê-se assim concentrada, apesar de que a dispersão das indústrias 

manufatureiras e dos escritórios de administração regular poder ter sido acompanhada 

pela descentralização nas estruturas de propriedade e de apropriação de luxo. Segundo a 

autora, uma das primeiras causas desta concentração, considerada não ponderada, foi o 

padrão de dispersão dos bancos offshores e das filiais das firmas transnacionais dos anos 

70, que permitia a fuga às regulações restritivas dos países de origem. A 

internacionalização da produção industrial, através do mercado e do investimento 

privado, engendrou a demanda por atividades de suporte ao comércio, como a finança, a 

contabilidade e o direito (Sassen 1991, 11). Estes desenvolvimentos representaram 

previamente a posição das grandes transnacionais em relação à posterior desregulação 

tomada pelo poder político. O mecanismo seria aperfeiçoado e transformado nos futuros 

ativos financeiros, criados a partir das inovações tecnológicas, os quais tornam 

instrumentos ilíquidos em mecanismos solventes. A prática de internacionalização dos 

anos 70 é então substituída pela atividade de compra e venda de instrumentos, 

maximizando a circulação de capital financeiro.  

Vê-se também um crescimento exponencial, nos anos 80, no fluxo de 

investimentos estrangeiro direto nos serviços, crescendo em relação aos restantes sectores 

produtivos. Estes novos investimentos possuem as seguintes características: decréscimo 

de fluxos para os países menos desenvolvidos, típicos dos anos 70; e direcionamento dos 

mercados para economias fortes – americana, europeia e japonesa (Sassen 1991, 54). 

Assim, e tendo em conta que a maioria dos serviços está direcionado para o consumo 

interno dos países, Sassen defende que o acréscimo de investimentos nos países 

desenvolvidos se dá devido à emergência do sector da produção de serviços ligados à 

finança.  

Todavia, a principal questão levantada pela autora é a da razão pela qual a procura 

de serviços financeiros tende a aumentar. A sua resposta aponta para a desregulação das 

práticas de câmbio financeiro, as quais provocam um aumento massivo de fluxos de 

fundos para os mercados através do aumento da participação das instituições financeiras, 

companhias de seguros, fundos de pensões, trust banks, entre outros (Sassen 1991, 64). 

Estas instituições, por sua vez, favorecem uma contínua procura da inovação para 

transformar ativos financeiros em instrumentos de mercado. Assim, obrigações e ações, 

entre outros mecanismos ilíquidos, tornam-se componentes primordiais nos instrumentos 

de mercado da indústria financeira e os bancos de investimento ultrapassam os bancos 
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comerciais, devido aos regulamentos que impossibilitam a entrada destes no mercado de 

títulos financeiros. Presencia-se portanto, nos anos 80, ao crescimento da transição de 

títulos no mercado internacional como mecanismo de empréstimo entre países 

desenvolvidos, na sua maioria. Essa prática está relacionada, segundo a autora, com as 

fugas às taxas nacionais, praticadas, desde os anos 60, com a utilização dos mercados do 

eurocurrency, do offshoring bancário e do eurodólar (Sassen 1991, 65). Isso, associado à 

crise das dívidas do terceiro mundo, provoca a quebra no sistema bancário comercial, no 

início dos anos 80, sendo a fuga dos capitais para o offshoring, que prejudicaria a 

concentração dos lucros, abafada pela desregulação. Assim, enquanto os anos 70 incluíam 

os países menos desenvolvidos como áreas cruciais, tanto como provedores de capital, 

bem como compradores de empréstimos, os anos 80 foram marcados por um forte 

aumento dos países industrializados como exportadores e compradores de capital. 

Esta transformação levou então ao crescimento da especulação e à formação de 

um forte mercado de capital próprio. A vantagem é poder considerar encontrar um melhor 

preço ou lucro em mercados de ações estrangeiros, que possibilitem ganhar acesso a 

novos fundos para investimento. Alternativamente, o uso de mercados internacionais de 

capitais próprios é visto como uma possível resposta a limitações de fundos disponíveis 

no mercado doméstico do emissor, sendo o uso desse mercado uma forma de evitar 

limitações, restrições e custos do mercado doméstico - capitalização do mercado de ações 

e titulização da finança (Sassen 1991, 68). A produção de títulos – transformação de ativos 

ou dívida em instrumentos vendáveis – requer mais uma vez a utilização de inovações 

financeiras e também a expansão do mercado, através da desregulação dos mercados 

domésticos e da internacionalização (Sassen 1991, 66).  

É nesta reorganização do marketplace que surge o tipo de atividades que cria 

inputs para o mercado financeiro. O grande optimizador da indústria financeira é assim a 

intensificação de capital e conhecimento das suas atividades: market making, 

underwriting, product development, acquisitions and risks management (Sassen 1991, 

84). Enquanto os bancos servem de intermediários, os mercados financeiros são 

complexos, competitivos e representam uma grande escala de risco, requerendo uma 

vasta infraestrutura de serviços especializados. 

 

“We posit that the transformation in the composition of the global economy accompanying the shift to 

services and finance brings about a renewed importance of major cities as sites for certain types of 

production, servicing, marketing, and innovation. In addition, the internationalization of mergers, 

acquisitions, and financial transactions makes cities “neutral” centers for management and coordination, 
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for the raising and consolidation of investment capital, and for the formation of an international property 

market” (Sassen 1991, 87). 

 

 

2º- A nova ordem económica mundial afeta a ordem económica dentro das grandes 

cidades, pois uma cidade global apresenta-se capacitada para a produção do controlo 

global. O foco não está no poder, mas na produção, isto é, na produção de mecanismos 

para o controlo global e na infraestrutura de empregos envolvidos nessa produção, tal 

como Castells referia. Ocorre uma translação do poder das grandes corporações, que se 

apresentam como insuficientes, para o poder das inovações e para o conhecimento. As 

novas capacidades são utilizadas tanto por pequenas como por grandes corporações. O 

novo mercado financeiro apresenta-se então descentralizado desde o poder bancário para 

as atividades de outras firmas e dos mercados. Portanto, a questão não é o poder, mas os 

mecanismos de produção e reprodução do poder (Sassen 1991, 7). 

Surge um mercado de trabalho altamente qualificado que irá desempenhar funções 

no segmento de serviços mais representativos das cidades globais, isto é, a produção de 

serviços avançados. Estes são responsáveis pelos ajustamentos em climas de mudança e 

“represent a mechanism that organizes and adjudicates economic exchange for a fee” (…) 

“they [producer services] are services produced for organizations, whether private sector 

firms or governmental entities, rather than for final consumers; That is to say, producer 

services are intermediate outputs” (Sassen 1991, 91). Além da sua capacidade de 

inovação, eles também servem o propósito de “circumventing regulations and of 

expanding the market through the sale of new products and through mechanisms for 

raising capital” (Sassen 1991, 92). A autora contrapõe-se às posições teóricas que 

defendem que os serviços não podem ser analisados em termos de uma troca convencional 

de mercado, porque não podem ser transferidos fisicamente ou armazenados.  

            O surgimento de diversas firmas dedicadas à produção de serviços aumentou a 

complexidade de gestão e a procura de ainda mais inputs especializados.2 O crescimento 

dos componentes que formam essas firmas leva à separação de funções o que pode 

resultar em dispersão geográfica e no aumento da complexidade das sedes, que não são 

apenas centros para administração e controlo, mas também centros de decisão para 

                                                 
2 “The move of large corporations into the production and sale of consumer services has made possible 

economies of scale and mass production and distribution of services, which in turn generated additional 

needs for specialized services to run such a mass production and distribution system of consumer services” 

(Sassen 1991, 95). 
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produtos de desenvolvimento e expansão numa multiplicidade de indústrias. Para além 

disso, servem de centro de orientação das empresas em relação ao ambiente de negócio, 

o qual se torna cada vez mais complexo em termos de regulação legal e fiscal quer a nível 

nacional, quer internacionalmente.  

 Deste modo, as corporações internacionais que se servem destes novos 

produtores de serviços “represented an organizational structure rather different from that 

of the large trading, banking, and insurance firms of the British Empire or of other earlier 

empires. Many of the advanced producer services, such as international law or 

management consulting, were largely seen as unimportant to the functioning of the 

broader economy in postwar period, especially since the need inputs for large 

corporations were often produced at house” (Sassen 1991, 98). Produzir certo tipo de 

serviços altamente especializados dentro das próprias firmas torna-se, deste modo, muito 

difícil devido ao alto nível de especulação e ao custo da mão-de-obra altamente 

qualificada.  

 Posto isto, temos que os serviços avançados não dependem da proximidade dos 

consumidores, contudo, eles beneficiam da vizinhança de outros serviços, principalmente 

das firmas especializadas.3 A autora vai, assim, de encontro às teorias de Manuel Castells 

que afirma que apesar da crise urbana e queda económica, a indústria eletrónica tem 

tendência a fortalecer os centros de inovação, os quais vão comandar e estar no centro do 

processo de globalização.   

 

 3.º- A consequência para o sistema urbano nacional e para a relação entre a cidade 

global e o Estado-nação.  

Enquanto um pequeno número de cidades são o local de produção para a nova 

capacidade de controlo, um grande número de cidades tem perdido o seu controlo como 

centros de exportação para a indústria manufatureira. A autora coloca a possibilidade de 

uma descontinuidade evidente entre o crescimento nacional e as novas formas da cidade 

global nos anos 80, defendendo que existe uma afinidade entre o crescimento das cidades 

globais, os défices dos governos nacionais e o declínio dos maiores centros industriais 

em cada país. Postula que a cidade é mais competitiva que o país no seu todo. (Sassen 

                                                 
3 “Such firms obtain agglomeration economies when they locate close to others that are sellers of key inputs 

or are necessary for joint production of certain service offerings. This would help explain why while New 

York City continued to lose corporate headquarters throughout the decade, the number and employment of 

firms servicing such headquarters kept growing rapidly” (Sassen 1991, 104). 
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1996). 

A primeira tendência nos três países analisados pela autora é que o crescimento 

do emprego nacional em serviços de apoio à produção é maior do que o total do 

crescimento do emprego a nível nacional. Tal facto levanta a questão da composição dos 

serviços de apoio à produção em diferentes localizações, sendo que a parte dos empregos 

produtores de serviços em Nova York, Londres e Tóquio é no mínimo um terço mais alta, 

e muitas vezes o dobro, do que a parte dessas indústrias no emprego total nacional. 

Contudo, a localização concentrada de serviços à produção em certas regiões pode 

assumir mais de um padrão. Pode ser concentrada ou dispersa nessa região (Sassen 1991, 

134). Os distritos centrais de negócios e finanças, dentro das principais cidades, contêm, 

não obstante, uma concentração extremamente alta destas indústrias. 

 

“The evidence discussed in this chapter indicates that growth predicated on a global market orientation 

induces discontinuity in the urban hierarchy” (Sassen 1991, 165). 

 

A autora defende que o crescimento da centralidade das telecomunicações na 

organização do trabalho pôs assim em causa a centralidade da produção e do consumo 

em massa, crucial na criação de um espaço urbano equilibrado e nacionalmente integrado, 

reforçando a tendência para a concentração em grandes espaços urbanos, verticalmente 

integrados. 

  

 4º - O impacto das novas formas e condições de crescimento na ordem social da 

cidade resulta numa grande incidência de trabalhos de altos e baixos rendimentos, 

contrapondo-se ao que acontecia nas antigas indústrias.  

Assim, defende-se que para além da necessidade do face-to-face, a criação de uma 

global assembly line – “the production and assembly of goods from factories and depots 

throughout the world, whenever labor costs and economies of scale make on international 

division of labor cost-effective” (Sassen 1991, 10) - provocou o aumento da centralização 

e da complexidade da gestão. Isto é, o aumento da dependência da corporação face à 

produção de serviços, os quais têm fortalecido o crescimento e o desenvolvimento de 

elevados níveis de perícia entre firmas produtoras de serviços e, desse modo, necessitado 

de trabalhadores altamente especializados. Estes procuram também uma nova gama de 

serviços e comodidades que só os grandes centros urbanos têm para oferecer. 

Novas formas de relações sócio-espaciais surgem deste processo como, por 

exemplo, as zonas residenciais de renda alta, a gentrificação comercial e a construção 
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massiva de projetos construtivos, provocando a pobreza, espacialmente concentrada, e o 

decaimento físico. 

 
“High-income gentrification is labor intensive, in contrast to the typical middle-class suburb, which 

represents a capital-intensive process – tract housing, road and highway construction, dependence on 

private automobile or commuter trains, heavy reliance on appliances and household equipment of all sorts, 

and, in the United States, large shopping malls with self-services operations. High-income gentrification in 

a city, on the other hand, is labor intensive: renovation of townhouses and storefronts and designer furniture 

and woodwork all require workers, directly and indirectly” (Sassen 1991, 279). 

 

A existência de um crescimento nos serviços avançados gera também trabalhos 

mal remunerados através da estrutura do processo de trabalho, da estrutura dos estilos de 

vida daqueles com trabalhos bem remunerados e das necessidades de consumo da força 

de trabalho mal remunerada (Sassen 2009). 

A nova dispersão torna-se, assim, um mecanismo que opera contra a tendência de 

“empowerment of worker” no sector do capital avançado, neutralizando, segundo a 

autora, as consequências económicas de Marx, o qual associava o aumento generalizado 

na capacidade intensiva de produção à emancipação do proletariado (Sassen 1991, 31). 

Contudo, para além do deterioramento das formas regulatórias keynesianas do 

trabalho, a mobilidade de capital apresenta-se ainda como responsável pela formação de 

um mercado de trabalho internacional, facilitando o trabalho de emigrantes em posições 

desvantajosas. 

 A perspetiva de Sassen enquadra-se no pensamento de Castells sobre a 

flexibilidade da produção, originária da transição do processo industrial para o 

informacional. Essa permuta é apresentada como uma desinstitucionalização da relação 

entre capital e trabalho, que beneficia os estratos da sociedade mais bem-educados, 

elemento essencial da sociedade informacional. O dualismo que Castells apresenta é 

simbiótico, pois, por um lado, define o mercado de trabalho e o processo ao qual a maioria 

dos trabalhadores responde; enquanto, por outro, não permite grandes mudanças nas 

escalas sociais, visto que os pontos nodais das redes complexas da restruturação 

capitalista são as grandes metrópoles. 

 

“Nevertheless, a significant proportion of labor, recruited from the better educated social groups, is 

upgraded in skills and social status, and becomes the backbone of the new informational economy, both in 

advanced structure services and in high-technology manufacturing. The differential reassignment of labor 

in the process of simultaneous growth and decline results in a sharply stratified, segmented social structure 

that differentiates between upgraded labor, downgraded labor, and excluded people. Dualism refers here 

both to the contradictory dynamics of growth and decline, and to the polarizing and exclusionary effects of 
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these dynamics” (Castells 1989, 225). 

 

 

 Por fim, denota-se uma relação forte entre o trabalho de Castells e o de Sassen, 

visto que ambos apontam para a suplantação dos bancos comerciais pelos novos 

mecanismo de investimento dos mercados financeiros, os quais necessitam de grande 

concentração informacional.  

 

1.1.3.  Pierre Veltz e Allen Scott, a competitividade e a divisão do trabalho 

 

 Pierre Veltz afirma que, para além do sector dos serviços de apoio à produção e à 

industria de alta tecnologia, há uma nova forma de concorrência pela diferenciação que 

afeta todas as atividades da vida económica. A sua capacidade de inovação e variedade 

suplanta o preço nos critérios de avaliação da competitividade. Isso postula-se com base 

na incapacidade da indústria taylorista, verticalizada no seu sistema produtivo, de 

responder aos novos critérios de expansão dos mercados (Veltz 1996, 44). 

Assim, esta nova concorrência vai exigir um novo modelo de organização em 

rede, requerendo potencialidades que se centram nos meios urbanos, como a capacidade 

de supremacia sobre sistemas técnicos, frágeis e sofisticados, e o desenvolvimento de 

relações de confiança entre os diferentes atores. Os grandes centros urbanos são, portanto, 

locais de aceleração de fluxos e de ligação dos ritmos de consumo e de modos de vida 

com os da produção e do capital. Tal panorama diminui o risco das empresas através da 

sua “externalização” para subcontratos, a qual permite a obtenção e reunião de um vasto 

conjunto de conhecimentos que se encontram difusos na vida produtiva e social (Veltz 

1996, 86). Para além disso, as cidades reúnem o nível técnico e cultural dos trabalhadores 

altamente qualificados, circulação de conhecimento informal e formal presentes nas redes 

socioprofissionais, bem como um mercado flexível de prestação de serviços. Ora, a 

metropolização passa da forma que envolve os novos processos económicos, para a 

matéria que os forma (citado por Compans 1999, 95).4 A intensificação dos polos de 

atividade metropolitana e a sua interdependência surgem como intensificadores das 

relações horizontais, sendo as comunicações apresentadas como um mecanismo que 

                                                 
4 In Mondialisation, villes et territoires. L’Économie d’archipel de Pierre Veltz, de 1996, publicado pela 

PUF. 
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aprofunda a discrepância entre regiões centrais e regiões periféricas. 

Já Allen Scott afirma, segundo Compans, que o que torna as grandes cidades 

locais de preferência para investimento é a sua divisão do trabalho, havendo maior 

probabilidade de os produtores operarem em pequena escala, com contratos 

diversificados entre fornecedores, subcontratadores e clientes e, portanto, possibilitar a 

externacionalização da economia através da proximidade espacial, isto é, uma 

multiplicidade de empresas especializadas ligadas transnacionalmente. Contudo, este 

facto tende a beneficiar as indústrias complexas com vários níveis de produção em relação 

às outras. As primeiras são aquelas baseadas, segundo Scott, no processamento de 

informação, como as indústrias de alta tecnologia, a joalharia, o vestuário, os serviços à 

produção e financeiros ou a indústria cinematográfica, onde prevalece a diferenciação do 

produto (Scott 1997, 334). Scott não abandona o carácter industrial que pode assumir o 

desenvolvimento urbano, que não aparece tão marcadamente nos argumentos de Castells 

e Sassen, que tendem a centrar-se no crescimento do sector dos serviços. 

 

1.1.4.  David Harvey e a primazia do social na criação do urbano capitalista 

 

Já David Harvey afirma que a acumulação não se baseia apenas em determinada 

organização sociotécnica da produção, mas antes nos modos de vida social, refletidos 

através das formas de consumo. É necessária assim a mudança de gosto e de opinião e a 

construção de valores efémeros e novos estilos de vida. O autor defende a importância da 

comunicação social e da indústria cultural, que são essencialmente urbanas. As cidades 

são o local preferencial para a mercantilização da cultura e sua permutação, assim como 

o local de concentração dos produtores e manipuladores dos sistemas de signos, isto é, 

imagens de padrões de consumo que se tornam um elemento de competitividade na 

atração de empresas (Compans 1999, 97). 

Existe, deste modo, uma visão dos processos de representação que se aliam ao 

determinismo tecnológico construído em torno da ideia de que a cidade é o núcleo de 

concentração das capacidades de comunicação e transmissão. Tal visão associa a 

capacidade de reprodução de valores às apetências tecnológicas de elevado custo de 

construção e manutenção, que cidades menores não possuem. 

Para Harvey, a produção está separada do consumo no capitalismo pela venda e 

troca no mercado. Esse facto tem uma enorme influência na urbanização e na estrutura 

urbana. Os locais e tempos de trabalho, bem como os espaços e tempos de consumos 
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estão separados e a organização das cidades não pode ser compreendida sem esse 

elemento. Os momentos de lazer e entretenimento encontram-se separados dos espaços 

da vida diária. A circulação de capital, quando vista no seu todo, pressupõe a expansão 

continua da demanda de forma a concretizar no mercado o valor criado na produção. A 

questão levantada é então “de onde vem a demanda?”, sendo que a resposta, dada pelo 

autor, é que a demanda provém dos trabalhadores e do seu salário; da burguesia, que 

compra produtos de luxo; e/ou do capitalista que compra maquinaria ou produtos 

intermédios de produção. Cada um destes mercados tem as suas qualidades e a sua 

geografia. A base da acumulação urbana está, portanto, na divisão espacial do trabalho, a 

qual liga a coordenação temporal à espacial e pressiona na direção da minimização do 

custo de produção. 

O consumo pressupõe, na linha de pensamento do autor, a existência de utilização 

de capital fixo e, por conseguinte, se este é fixo e de longa duração – ativo construído –, 

o modo de consumo também se torna fixado qualitativamente e quantitativamente. Cria-

se uma divisão espacial do consumo que modela estruturas de espaços sociais e físicos 

tanto entre centros urbanos, bem como dentro deles (Harvey 1992, 21). 

Harvey enquadra essa divisão entre produção e consumo como elemento essencial 

na transição de recursos entre os diferentes circuitos de investimento que formam as 

práticas capitalistas de reprodução. Segundo ele, estas transições são uma tentativa de por 

cobro aos problemas de sobre-acumulação que caracterizam o carácter ambíguo do 

sistema capitalista. O circuito primário do capital é o da produção, o secundário o do 

ambiente construído e o terciário aquele do investimento em ciência, tecnologia e todo o 

leque de despesas sociais para a reprodução do poder de trabalho, como saúde e educação. 

Os mecanismos de transição começam na contradição da produção, a qual na sua 

tendência de sobre-acumulação, ou seja, demasiado capital produzido em relação às 

oportunidades para o aplicar, provoca: 1 -sobre-produção de mercadorias; 2- quedas dos 

lucros; 3 - falta de aplicabilidade para o dinheiro; e 4 - aumento da exploração do trabalho 

(Harvey 1992, 21). A alternativa é o investimento de capital no circuito secundário. 

Contudo, os investidores têm reticências e dificuldades em investir individualmente no 

ambiente construído, onde os investimentos tendem a ser de larga duração e de grande 

escala e, em muitos casos, abertos ao uso coletivo. Assim, a condição para o fluxo de 

capital no circuito secundário é a existência de um mercado de capitais ou de um Estado 

que financia e garante a longo termo grandes projetos (Harvey 1992, 65). Num tempo de 

sobre-acumulação, a passagem de um circuito a outro só é possível através do capital 
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dinheiro que circula livremente em diferentes formas de investimento. Isso só se pode 

originar com um sistema de crédito que cria capital fictício. 

Todavia, a sobre-acumulação sofre o risco de se tornar um movimento perverso 

em direção aos circuitos secundário e terciário, visto que estes investimentos estão 

relacionados com os interesses dos investidores e nada tem que ver com os interesses das 

pessoas. O problema centra-se na sobre-valorização de ativos, o que, por consequência, 

pode originar a desvalorização do capital fixo, afetando o ambiente construído. Isso só 

acontece, segundo o autor, porque o potencial para investimentos nestas áreas pode atingir 

a exaustão, o que, ao acontecer, pode fazer com que a crise de sobre-acumulação passe a 

uma crise no sistema financeiro. Em última estância, as ligações entre a finança e o Estado 

forçam as instituições sociais a uma reestruturação. Assim, a sobre-acumulação e 

especulação no circuito secundário são proporcionadas pela finança, pelo Estado e pela 

criação de capital fictício no sistema de crédito (Harvey 1992, 74). 

Os mercados financeiros são, contudo, autónomos face à produção e possuem uma 

grande capacidade de coordenar fluxos de capital temporal e espacialmente a partir de 

centros de controlo e decisão estabelecidos hierarquicamente. Possuem a apetência de 

coordenar na fragmentação (Harvey 1992, 22). Esta capacidade aumenta o volume de 

competitividade entre diferentes centros urbanos. O renascimento do mercado mundial 

através do fluxo de capitais levou, por exemplo, à proliferação do problema de sobre-

acumulação entre a Europa Ocidental e o Japão, fortalecendo a queda de capacidade de 

absorver mais investimentos lucrativos. Surge assim uma aposta nos empréstimos 

internacionais que leva à crise das dívidas dos anos 80 e ao aumento do espaço construído, 

através dos ativos no ambiente construído, sendo que o retorno foi muito pequeno 

(Harvey 1992, 44). 

Os mercados assim criados aliciam o Estado a desempenhar um papel crucial na 

atração dos investimentos empresariais. Ele alia-se a outras instituições de modo a 

construir um ambiente propício ao investimento - parcerias público-privadas. Aqui 

encontramos o Estado a agir como uma empresa, tentando atrair o capital empresarial. 

Este último é sensível às qualidades e quantidades da força de trabalho e às infraestruturas 

sociais, como também aos recursos desenvolvidos na região. Outra forma de atração são 

os salários baixos para atingir competitividade, o que significa o ataque aos sindicatos de 

trabalhadores, isto é, o ataque a uma aliança de classes (Harvey 1992, 46). 

Assim, o Estado contribui para a criação no seu território de cidades inovadoras 

no seu estilo de vida e cultura, cidades consumidoras, altamente tecnológicas e potenciais 
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centros de gestão. Essa ação requer infraestruturas e boas redes de comunicação e 

transporte. Serviços que só podem existir com uma gama de empregos altamente 

qualificados, que supõem elevados índices de educação. Atingir este nível é difícil, 

porque pressupõe um poder monopolista, isto é, a apropriação de excedentes provenientes 

doutros lugares. Assim, as regiões urbanas como Nova York e Londres podem usar o seu 

poder de comando sobre a finança e o crédito através do mundo - contudo, uma influência 

política dentro do Estado é importante, pois dá legitimidade à classe dominante em 

relação às políticas nacionais. Exemplo disso, é a tendência da finança enriquecer em 

tempos difíceis para a economia, pois tem controlo sobre o dinheiro e o crédito de curto 

prazo. Esse foi o motivo porque os anos 70 e 80 foram marcados por um forte controlo 

deste tipo de empresas (Harvey 1992, 49). O objetivo é a apropriação das mais valias 

nestas áreas, o que não ajuda a estabilizar o sistema capitalista como um todo. O efeito é 

fazer parecer que as cidades do futuro serão dominadas por um tipo de indústria baseada 

nos serviços (Harvey 1992, 50). 

Urbanização é, portanto, segundo Harvey, a mobilização, produção, apropriação 

e absorção das receitas e lucros da economia impulsionada pela coligação das elites 

regionais. O capitalismo tem que urbanizar em ordem a se reproduzir. Contudo, a 

urbanização tem dentro de si algumas contradições. Diferentes comunidades e formas 

políticas, para além da própria contradição do modelo de reprodução. Por exemplo, como 

o valor de um capital fixo não pode ser facilmente alterado, a produtividade fica 

congelada até que chegue o fim do período de amortização desse valor. Se um novo 

capital fixo for criado antes do antigo ter sido amortizado, este é desvalorizado. A procura 

de novos investimentos acelera a desvalorização dos antigos, ou seja, gera a contradição 

do sistema de transição de circuitos, isto é, a ambiguidade do sistema capitalista (Harvey 

1992, 82). Essas crises resultam do controlo das inovações, o qual está nas mãos das 

corporações (o social antecede o espacial na definição da divisão do trabalho). Contudo, 

a proteção do valor desses ativos espaciais é vital para que aqueles que possuem dívidas 

neles - instituições financeiras, governos e indivíduos privados. A sua proteção significa 

pressão sobre os utilizadores para se confinarem às possibilidades que os ativos definem. 

Forças trabalham para a manutenção da coerência da estrutura urbana, tendo esta 

reprodução lugar dentro do aparato ideológico estatal (Harvey 1992, 145). 

As diferentes coligações são agentes chaves do desenvolvimento desigual do 

capitalismo. A criação de monopólios cria uma cristalização na geografia da dominação, 

mas está sempre sujeita a mais dinâmicas de competitividade. As classes dominantes, a 
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política urbana, as rivalidades políticas que o capitalismo produz trabalham, não obstante, 

como barreiras para mais desenvolvimentos capitalistas. 

As fórmulas encontradas para resolver as contradições capitalistas são: por um 

lado, a adoção de estratégias de crescimento a longo prazo, como o recurso a mais dívidas 

financeiras que retardam a crise; e por outro, o expansionismo geográfico, isto é, a 

exportação de capital, serviços e bens para outras regiões. Contudo, o problema é que 

outras áreas geográficas encontram o mesmo dilema, o que resulta num conflito entre 

diferentes regiões. Um conflito na divisão internacional do trabalho (Harvey 1992, 144). 

Produz-se uma união entre elites que lutam por um tipo de cidade consumidora e 

de inovações culturais. O resultado é o suporte público por um tipo de consumo que exclui 

os mais pobres (Harvey 1992, 48). As nuances num mercado de trabalho desigual 

possibilitam à classe dominante uma maior dominação. A competitividade entre centros 

urbanos tem, portanto, a capacidade de disciplinar a força de trabalho. 

O ambiente construído é muitas vezes comum a capitalistas e consumidores e os 

elementos que são privados, como casas, fábricas e lojas, são usados no contexto em que 

a externalidade é importante e afeta esses ativos, daí a ligação entre urbano e divisão 

social defendida por Harvey. O objectivo é aumentar a eficiência de coordenação no 

espaço e tempo de consumo. 

O solo é visto como uma forma de capital, meio de expansão e competição. Essa 

utilização do espaço origina, contudo, a fragmentação da força produtiva, porque a 

existência de classes com capacidade de consumo tem que existir. Desse modo, fações de 

trabalhadores criam ilhas de privilegiadas num mar de exploração, fortalecendo a posição 

das instituições sociais (Harvey 1992, 150).  Os tipos de consumo resultantes dessa 

divisão do trabalho originam um sistema de mercados para bens e, geograficamente, 

define o mercado de trabalho (Harvey 1992, 140).  

Baixos salários são pouco competitivos na demanda local, o que pode reduzir as 

economias de escala para a produção local e minar a capacidade de competir numa divisão 

geográfica do trabalho. Portanto, altos salários podem ajudar à competitividade (Harvey 

1992, 142). A aceleração da mudança na organização da produção, troca, comunicação e 

consumo tem que estar presente nos hábitos dos indivíduos, o que leva à instabilidade 

social (Harvey 1992, 116).  

A diferenciação residencial é, então, segundo Harvey, para ser compreendida em 

termos da reprodução das relações sociais dentro da sociedade capitalista. As áreas 

residenciais providenciam meios de integração social que se separam em valores, 
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expectativas, hábitos de consumo e estados de consciência. A fragmentação de uma 

grande concentração da população em distintas comunidades serve para segmentar a 

consciência de classes. 

As diferenciações residenciais reforçam também as contradições da sociedade 

capitalista, como já referido, visto que a consciência de comunidade se torna também 

antagónica à acumulação do capital. O capitalismo tende então a destruir essa 

consciência. As comunidades têm que ser modificadas através de atividades especulativas 

e os bairros residenciais tem de encontrar os interesses da acumulação do capital. Aqui 

está a base das contradições e potenciais para a transformação social da esfera urbana. A 

diferenciação residencial é fabricada pelas forças da produção capitalista, isto é, dos 

especuladores, construtores, instituições financeiras e grandes governos. Por exemplo, 

Harvey refere que o tipo de consumo ligado à vida suburbana não está aberto a escolhas, 

é antes uma decisão de localização previamente feita que se torna uma escolha real. 

Em suma, segundo Harvey, a coletização do risco através da finança e do Estado 

é a imagem da máquina de crescimento de Molotch, que consiste na procura de lucros a 

partir das pré-condições essenciais para as inovações. A educação de massas tende a 

passar uma ideologia de dominação, de forma a perpetuar a ordem capitalista, o que é 

transposto para a esfera política. A reprodução deste tipo de valores facilita a reprodução 

de um determinado tipo de classes de consumo, agrupando consoante a divisão do 

trabalho e restringindo a mobilidade de escolhas (Harvey 1992, 120). A aparente 

separação entre o poder político e o económico produz uma consciência de classe ou uma 

consciência social na sociedade capitalista. Foca a classe média e trabalhadora na 

estrutura autoritária que se relaciona com as liberdades políticas e civis e exclui o controlo 

económico (Harvey 1992, 116).  
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1.1.5.  Henri Lefebvre - da produção de objetos à criação de imagens, textos e signos 

 

Para Lefebvre, a segunda metade do século XX representa um momento de 

transição no processo de reprodução capitalista, no qual a cidade histórica e os espaços 

desocupados são integrados no valor de troca, ou seja, o solo passa a ativo de mercado. 

O espaço social e político é encarado como instrumento de planeamento, defendendo-se 

a generalização da produção e do consumo para vastas franjas da sociedade como modo 

de pensar o social e, portanto, como prática, simultaneamente, de fragmentação. Há uma 

transposição do processo histórico industrial para o campo geográfico, como mecanismo 

de manutenção e consolidação das relações de produção (Lefebvre, 1978). Os indivíduos 

enquanto reproduzem a sua existência, reproduzem um espaço, num lugar determinado e 

num tempo concreto, sendo estes dois conceitos indissociáveis da ação humana, pois esta 

necessita de materialidade para que se possa transformar em social, para que se possa 

criar identidade e repetição. É na escala do Estado, contudo, segundo o autor, que se 

procede o mecanismo pelo qual a produção industrial se vê suplantada pelos processos de 

reprodução, isto é, reprodução capitalista através da produção de solo e da imagem.  

A necessidade contínua de reprodução de espaços de acumulação reduz o valor 

histórico à alienação, visto que o modo de reprodução capitalista tende a ultrapassar o 

mero processo de produção económico. O comportamento social é assim incorporado nos 

novos modelos culturais e comportamentais da mercadoria de cariz mundial, entrando em 

conflito com as antigas relações sociais do lugar. Este processo provoca, todavia, grandes 

contradições entre o global e o local. A presença de padrões impostos exogenamente, e 

que se pretendem padrões universais de vida, ao mesmo tempo que aproxima homens 

também os pode isolar - contradição entre periferia e centro (citado por Carlos 2001, 26).5 

 Discute-se, portanto, a contradição entre o processo de produção social do espaço 

e sua apropriação privada, visto que o espaço está cada vez mais ligado ao mercado 

imobiliário, isto é, à sua forma de mercadoria. Logo, o espaço torna-se um veículo de 

acumulação a partir de estratégias ligadas ao global, no qual novos setores de atividade 

tendem a expandir os lucros do sistema produtivo. 

A globalização conduz então a uma sociedade urbana, trans-histórica na visão de 

Lefebvre, na qual a questão move-se do plano administrativo da realidade urbana, como 

as rendas da terra ou a especulação imobiliária, para os problemas da reprodução da 

                                                 
5 In De l’Etat de Henri Lefebvre, de 1978, publicado pela Union Générale d’Éditions 
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sociedade no seu todo – essa reprodução formula-se no quotidiano, mas instala-se no 

urbano (citado por Carlos 2001, 28).6 O espaço aparece como uma totalidade tanto real 

como virtual, criticando o racionalismo da prática de dominação e antevendo a 

possibilidade de outro projeto (Carlos 2001, 48). 

A urbanização é posta além do conceito de cidade, estendendo-se às relações 

sociais de um espaço mais vasto. Surge como um programa do mercado e do Estado que 

organiza a vida quotidiana, porque organiza a sociedade de consumo. O capitalismo sai 

então do mero campo do trabalho para se integrar no quotidiano como um todo. A 

problemática urbana é encarada como o salto do plano quantitativo do capitalismo para o 

plano qualitativo, no momento em que a produção deixa de assegurar a reprodução e a 

historicidade se transforma em mundialidade através da espacialidade (Lefebvre 1978, 

82). O Estado desempenha um papel importante visto que modela os usos através dos 

interditos e das leis. E é neste espaço que as contradições têm lugar. O valor de uso perde 

em relação ao valor de troca, despoletando tanto crises identitárias, como a destruição de 

referenciais urbanos vindos do passado (Carlos 2001, 30). 

Portanto, a condição de realização do mundial é o plano do vivido e do lugar. É o 

quotidiano que tem a capacidade de projetar o global e efetivar a ordem distante – 

indissociabilidade da relação local-global. A aproximação de lugares distintos é 

produzida pela sociedade de consumo que cria modelos de comportamento e valores, que 

se pretendem universais – plano de reprodução (Carlos 2001, 42). 

O urbano cria, assim, objetos que formam uma disposição hierarquizada, símbolos 

que criam um modelo que se possa seguir, manipulando o indivíduo, “na medida em que 

se separam do significado e do significante, tornando-se em algo mágico", algo que 

regulariza comportamentos e determina as ações, substituindo o uso prático, ou seja, a 

mercadoria como criadora do real (Carlos 2001, 49). 

 

1.1.6. Kevin Doogan e o mercado de trabalho como meio material necessário de 

reprodução 

 

Uma outra perspetiva, que vai contra as posições de Castells, é a de Kevin Doogan, 

o qual não concorda com a visão de que a pressão da competitividade opera fora do 

controlo dos Estados-nação, determinando o padrão de desenvolvimento industrial e a 

                                                 
6 In De Le retour à la dialectique de Henri Lefebvre, publicado pela 12 mots clé. 

https://www.goodreads.com/author/show/781053.Kevin_Doogan
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estrutura social, tanto nacional, como internacional. A perceção pública de que o mercado 

de trabalho está condenado à adaptabilidade e flexibilidade é posta em causa, ainda mais 

quando elas são narrativas socialmente enraizadas. Assim, o desenvolvimento 

tecnológico, a restruturação corporativa e a adaptação institucional, através da sua 

capacidade transformativa, são apresentados como fatores menores na inseguridade e 

individualização do trabalho. O autor faz uma ligação teórica às perspetivas da sociedade 

pós-industrial de Daniel Bell, as quais não se prendem tanto ao desenvolvimento 

tecnológico, mas mais a uma nova era de conhecimento que se baseia nas estruturas 

sociais e políticas. 

 

“O conceito de sociedade pós-industrial enfatiza a importância do conhecimento teórico como eixo a cujo 

redor se organizarão o desenvolvimento económico e a estratificação da sociedade. Empiricamente, pode-

se tentar demonstrar que esse princípio axial tem adquirido predominância sempre crescente nas sociedades 

industriais avançadas” (Bell 1973, 60). 

 

Assim, crítica o novo capitalismo quando este associa a restruturação do mercado 

de trabalho, como mecanismo de transmissão entre a inovação tecnológica e a adaptação 

institucional, e desvaloriza a transformabilidade das formas de engajamento entre o 

capital e o trabalho, expressando uma existência precária. Baseia-se nos argumentos de 

David Harvey para demonstrar que o neoliberalismo representa mais do que uma 

mudança política com o objetivo de desregular e liberalizar, tronando-se uma reavaliação 

dos interesses económicos das elites e a restauração de uma direta expressão do poder de 

classes. Defende também que a relatividade das teorias pós-modernistas constroem um 

mundo abstrato, onde os processos tendem a conformar-se com uma perspetiva de “self-

sustaining” social, pondo de lado atores estratégicos como o governo, corporações ou 

classes.    

Ora, Doogan defende a materialidade em contraponto às meta-narrativas em que 

os conceitos são apresentados de modo ambíguo, visto que qualquer avaliação da 

transformação social formulada em termos de processos tecnológicos, globais e 

organizacionais isolados, abstraídos dos discursos de classe, corporação, governo ou 

resultados económicos, inevitavelmente promove uma visão do mundo que é super-

móvel, precária e para além do controlo. A autonomização dos processos sociais, a qual 

encara fenómenos autossustentáveis e auto-geradores, fortemente exagera o ritmo e o 

significado dos seus impactos. O novo capitalismo é então visto como uma quebra com o 

passado através de uma representação imaterial da mudança, com a desmaterialização das 
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possibilidades tecnológicas. A posição teórica de Doogan é, por outro lado, que a 

produção e o consumo do conhecimento e informação permanecem materialistas, mesmo 

que a sua circulação seja imaterial. Onde e como os serviços e mercadorias são produzidos 

continuam centrais na compreensão das atividades económicas e argumentar o contrário, 

segundo o autor, é distorcer a transformação social. 

Assim, a autonomia do desenvolvimento tecnológico parece dúbia teoricamente, 

emergindo, segundo o autor, da necessidade de estabelecer uma estrutura social dirigida 

por impulsos e dinâmicas distintas do modo industrial de desenvolvimento. Crítica, 

portanto, a posição de Castells quando este tende a afirmar a indução tecnológica como 

fator principal em relação às determinantes sociais, visto que o autor da cidade 

informacional, ao colocar a lucratividade e competitividade como determinantes da 

inovação tecnológica e produtividade, parece aceitar a restruturação corporativa, isto é, a 

mudança institucional como prioritária. Transparece, assim, uma racionalidade 

organizacional que tende a difundir a informação e a comunicação e não o oposto. Mais 

ainda, Doogan afirma que esta inversão de acontecimentos serve de sustentação a um 

interesse particular. Entre os interessados estão os gestores de fundos, consultores, 

banqueiros, negociadores, os quais tentam passar a crença na tecnologia, na mudança de 

paradigma e ímpeto de inovação. 

Doogan defende então o mercado de trabalho como centro estratégico de 

regulação, situado nas transformações sociais contemporâneas, através da análise da sua 

mercantilização e dos seus ajustamentos. Tal fator contrabalança em relação às 

perspetivas de transformação que dão ênfase à descentralização, desconcentração e 

fragmentação do mercado de trabalho. As necessidades de reprodução da força de 

trabalho e os requerimentos infraestruturais implicam, portanto, a influência de algo mais 

que o sector privado, pois historicamente tanto o trabalho assalariado, como o mercado 

livre são características laborais e económicas sustentadas e impulsionadas pelo Estado. 

À crítica do laissez-faire de Polanyi, Doogan refere que o Estado é um forte sustentador 

do sector privado e que o próprio sistema de estado social tem como fundamento sustentar 

um potencial laboral elevado (Doogan 2009, 120). 

Posto isto, o novo capitalismo é visto como um modo de representação 

socioeconómico e não uma realidade. É caracterizado como uma plataforma ideológica, 

ou seja, uma abstração preocupada com fluxos de capital, comunicação, conhecimento e 

tecnologia (Doogan 2009, 209). 

Assim, os mecanismos da globalização são, para o autor, de dimensão nacional, 



 

43 

em primeiro lugar, porque as operações das corporações transnacionais estão em grande 

parte nas economias domésticas e, por outro, porque um número reduzido de Estados e 

alianças de Estados institucionalizam o mercado global (Doogan 2009, 75). 

 

“There are strong synergies between the domestic and global economies which challenge the idea of 

globalization as and exogenous force compelling domestic policy adaptation. Neoliberalism has rendered 

denationalization as privatization, liberalization and state withdrawal from social protection, but this is 

predicated on an understanding of global as exotic. The economic evidence, when closely scrutinized, 

provides the opposition to neoliberalism with strong grounds for contesting the denationalization of 

political and economic life” (Doogan 2009, 210). 

 

O mercado de trabalho é visto como o meio possível através do qual os processos 

sociais são transmitidos. Ele é olhado como condicionador da mudança, quando a 

reprodução e produção são tomadas em conta (Doogan 2009, 210). 

A função do novo capitalismo, e das teorias que o sustentam, é, para Doogan, a 

criação de ansiedade e incerteza nos trabalhadores, procurando a sua complacência. 

 

“A very different bargaining environment might pertain if unions accepted that capital is relatively 

immobile and not inclined to relocate overseas in search of cheap labour. In addition to reducing the threat 

of withdrawal, if bargainers recognized the high value that companies actually place on labour retention, as 

witnessed by persistence of job stability and the widespread increase in long-term employment, more 

favourable environment for negotiation would arise. That fact that this does not occur suggest that the 

weaknesses on the side of labour are not structural but ideological” (Doogan 2009, 214). 

 

1.2.  As cidades dos países periféricos e a cidade global 

 

 A cidade global levanta a questão da integração num mundo dominado por um 

centro, isto é, a dificuldade por parte das cidades da periferia em desempenhar um papel 

de liderança na integração da economia global, restando-lhes o papel passivo de ligação 

entre o mercado internacional e o mercado local. A relação subdesenvolvimento e 

desenvolvimento do capitalismo mundial surge assim como um dos marcos mais 

significativos destes últimos casos. 

 A chamada globalização económica não é tida como um conceito sério por alguns 

autores, como Luiz Wanderley, que afirmam que essa resulta como mecanismo 

dissimulatório por parte de Estados, como os Estados Unidos, para entrar na economia de 

outros países (Wanderley 2006, 174). Há uma crítica aos avanços do modo de produção 

capitalista como fenómeno de desenvolvimento, apontando para uma política deliberada, 

organizada por países ricos e agências internacionais, com o apoio dos meios de 
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comunicação, que orienta para aquilo que alguns autores designam de pensamento único 

(Arantes 2000, 67). Às discussões do foro tecnológico e dos novos mecanismos de 

produção e comercialização das grandes multinacionais, juntam-se, assim, os argumentos 

políticos, através das decisões governamentais de ajuste da estrutura económica à 

liberalização e desregulamentação dos mercados de bens, serviços e fatores de produção, 

seguindo as diretrizes das agências internacionais. O que ocorre, segundo Wanderley, é a 

formulação de uma política para a globalização, que se constrói sobre a forma como as 

agências internacionais criam um consenso dos resultados transnacionais, nos quais os 

processos nacionais devem alicerçar as suas tomadas de decisão.7 Portanto, o fenómeno 

de globalização pode ser encarado tanto através de um olhar transformista, como cético 

(Wanderley 2006, 177). No primeiro caso, afirma-se a multiplicação de fenómenos 

transnacionais com efeito nefasto na capacidade de domínio dos Estados no seu território, 

por meio da multiplicação de identidades culturais e da partilha de soberania entre 

agências nacionais, regionais e internacionais; enquanto o segundo defende que a 

globalização não diminuiu o poder, as funções e autoridade do Estado-nação, sendo 

mesmo que a sua atuação se fortifica na nova vaga globalizante. Esta última perspetiva 

pode-se ligar à ideia de que a internacionalização da economia, por nós presenciada, não 

é mais que um fragmento do processo plurissecular do capitalismo, rejeitando as teorias 

de que as corporações multinacionais sejam transnacionais. Mais ainda, afirmam que o 

fator tecnologia é um mito que esconde a desigualdade entre países em relação às 

inovações e que, portanto, uma minoria de países possui a capacidade de coordenação. 

 Assim, parecem surgir divergências entre conceitos como globalização, 

globalismo e globalidade. A última transmite a ideia de que não existem espaços fechados 

ou desconhecidos, apesar da existência da não-integração; a globalização aglomera os 

processos nos quais a soberania e a identidade dos espaços nacionais sofrem a 

interferência de atores transnacionais; e, por sua vez, o globalismo define a conceção tida 

                                                 
7
“Para ele, essas doutrinas e políticas são elaboradas e disseminadas em conclaves não oficiais (encontros 

anuais de Davos), de agências intergovernamentais e privadas especializadas (Comitês da OCDE, encontros 

dos Bancos Centrais, do Fundo Monetário Internacional e do Banco Mundial, agências privadas de 

avaliação) e de reuniões de cúpula dos Estados ricos (G-8). Tudo isso para constatar que, se a economia 

globalizada incide mundialmente, ela não condiciona por igual os países, as regiões, as zonas no interior de 

um mesmo país, as classes, categorias e grupos sociais” (citado por Wanderley 2006, 176). In A dimensão 

política do Mercosul. Mitos, dilemas e realidades de José Maria Goméz, de 1996, na Revista Praia 

Vermelha 1.  
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de que o mercado global substitui a ação política, tratando-se, portanto de um mecanismo 

ideológico restrito ao aspeto económico - as dimensões relativas à ecologia, à cultura, à 

sociedade civil e à política parecem ser descoradas (Wanderley 2006, 179). 

Critica-se, então, a posição de que o determinismo da globalização é um fator 

espontâneo, irreversível, sendo apresentada como válida para os países ricos que 

procuram uma política de dividendos em seu benefício. Fala-se de uma globalização 

excludente, ampliando as desigualdades (Maricato 2000, 123). 

Ora, Castells já tinha previsto, de modo indireto, a nosso ver, que a globalização 

não é um elemento transnacional, mas sim um instrumento de poder, pois, segundo ele, a 

desigualdade em termos de acessibilidade e telecomunicações reduz a capacidade da 

descentralização das funções de controlo para o Terceiro Mundo. O paradoxo está na sua 

defesa da expansão das novas formas de comunicação, como modo de emancipação dos 

países menos desenvolvidos, sabendo, à priori, tal como Sassen, que a materialidade do 

trabalho qualificado nesses territórios é reduzida. Mais ainda, como Sassen admite, a 

qualidade tecnológica oferecida não poderá ser a única razão pela qual os mercados 

centrais são preferidos, preterindo-se as periferias. A autora revê a sua teoria e defende 

que a especulação, que rodeia os novos mecanismo de crescimento, leva investidores a 

preferir a segurança dos países centrais, que passa pelas funções regulatórias do Estado, 

“que permanece como o garantidor último dos direitos do capital mundializado” 

(Compans 1999, 99). O Estado-nação apresenta-se, assim, como o meio legal de defesa 

dos contratos e direitos de propriedade, o qual se baseia no poder militar. Posição que tem 

as suas próprias interpretações nas teorias de Castells, nas quais a constituição de uma 

defesa nacional alicerçada no poder da inovação tecnológica reforça a alteração da 

organização social. O poder é visto através da competitividade na cena internacional, que 

leva as grandes potências a terem uma intervenção ativa na política global. Isso ocorre, 

segundo Wanderley, com uma transição entre o welfare state para um estado de warfare. 

 

“Confronted with worldwide competition and capital mobility, state and local governments in the US have 

mobilized in the past decade to attract both domestic and foreign capital to their localities, transforming 

themselves into what, in a perceptive analysis years ago, Robert Goodman Labeled “the last entrepreneurs”” 

(Castells 1989, 304).   

 

A leitura realizada por Rose Compans, dos autores supracitados, leva-a à 

conclusão de que existe uma estreita relação entre o local e o global e, portanto, uma falsa 

ideia de transnacionalização do capital, criticando aqueles que defendem que a solução 



 

46 

para o desenvolvimento está na inserção das cidades do Sul global nos fluxos da 

globalização (Compans 1999, 101). Defende que o erro teórico de Castells está no facto 

de admitir que não existe uma permanência na hierarquia urbana, porque ela está sujeita 

às finanças, à informática e à incorporação imobiliária. É uma crítica, portanto, à 

competição entre cidades, apresentada como uma competição entre empresas. Contudo, 

apoia a ideia de Veltz de que o progresso técnico e a inovação tecnológica resultam de 

competências autocumulativas e estão confinados aos países ricos, ligados a processos 

históricos e geográficos de génese e acumulação. Assim, Veltz levanta a questão da 

pertença nacionalista, defendendo a ideia de tecidos sócio-industriais fortes nos grandes 

países do centro. Ele afirma que tal facto se deve à manutenção da maioria das ações das 

empresas e da sua direção na mão de agentes nacionais, bem como à centralização das 

atividades de pesquisa e desenvolvimento em território nacional. Afirma que há uma forte 

ligação sócio-institucional entre as empresas, os bancos e o Estado, a qual se demonstra 

nas tentativas do Estado proteger as grandes firmas das crises internacionais, oferecendo 

vantagens estruturais de defesa e expansão. Assim, as tentativas de trazer para os países 

da periferia o desenvolvimento, através da sua integração nos fluxos económicos globais, 

parecem ver as suas expectativas goradas (Compans 1999, 103). 

 

1.3.  São Paulo – uma cidade global de segundo grau? 

 

 São Paulo é considerada uma cidade global periférica ou cidade global emergente 

por Wanderley.  Apesar dos componentes indicados por Castells e Sassen estarem aí 

presentes, eles encontram-se em situação de subordinação e assimetria em comparação 

com os países mais desenvolvidos. Quer em relação à expansão do terciário, dos bancos 

internacionais ou do comércio mundial, quer em relação à densidade de sedes, de 

conglomerados e de alta tecnologia, São Paulo possui uma baixa participação (Wanderley 

2006, 196). 

Já para João Sette Whitaker Ferreira, a cidade global é um conceito que não se 

enquadra na realidade da cidade de São Paulo. Segundo ele, os dados empíricos 

desmentem a globalização enquanto pensamento único neoliberal, o qual tem como 

paralelos urbanos as teorias da cidade global, do planeamento estratégico e do marketing 

de cidades (Ferreira 2004, 26). Crítica aquilo a que designa uma visão mais ideológica do 

que real para as perspetivas de crescimento urbano. Na sua tese, Ferreira analisa, através 

de dados estatísticos, as bases da construção teórica de Sassen. Põe em questão o facto de 
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a autora conferir a São Paulo o estatuto de cidade global de segundo grau. O seu intento 

é convocar uma discussão sobre a existência de um mercado terciário de empresas 

transnacionais, isto é, enquanto legitimador da condição de cidade global por parte de 

São Paulo.  

Em primeiro lugar, contradiz a visão que Castells e Sassen têm em relação à forte 

perda de importância do sector industrial em favor do sector dos serviços. Para isso, 

defende que São Paulo, como centro económico brasileiro, sempre teve mais atividades 

terciárias do que industriais e que, portanto, desde os anos 50 do século passado, a 

indústria paulista se concentra especialmente nos municípios da periferia, sobretudo na 

região do ABC.8Os dados mostram que o que realmente acontece é o aumento do sector 

informal e da precarização das relações trabalhistas, em vez de uma transação de 

empregos industriais para os serviços (Ferreira 2004, 34). Há a existência de um aumento 

de 14% nos serviços entre 1989 e 1999, contudo, esse aumento não se reflete nos serviços 

avançados definidos por Sassen. O que ocorre é uma precarização do emprego com a 

transferência para serviços de baixa qualificação, “ou até mesmo da indústria para a 

mesma indústria (por meio da terceirização), sem relação com os avanços da 

globalização” (Ferreira, 34). Se existe a formação de novos núcleos económicos da 

atividade bancária ou das empresas de prestação de serviços, esse processo é pouco 

significativo comparado com a fragilização das relações do trabalho e o crescimento tanto 

do desemprego como do trabalho informal. 

O autor afirma que o que ocorre, mais que a mudança de perfil económico, é um 

“desmonte industrial” provocado pela abertura do mercado brasileiro e pelas altas taxas 

de juros que multiplicaram as fusões e aquisições de empresas nacionais por grupos 

estrangeiros, colocando as operações de controlo no estrangeiro (Ferreira 2004, 35).  Mais 

do que uma restruturação financeira, a saída de indústrias da cidade deve-se à valorização 

fundiária, à escassez de terrenos de grande porte para a expansão das fábricas, ao elevado 

tráfego viário que dificulta as comunicações, ao alto custo de vida e, também, à falta de 

segurança dos executivos devido à forte organização sindical (Ferreira, 36). 

Soma-se ainda, às críticas de São Paulo como cidade global, a negação da ideia 

                                                 
8 “De janeiro de 1985 a janeiro de 2002, o nível de emprego na indústria caiu significativos 50,68%, o que 

parece corroborar a tese de Castells. Entretanto, o número de assalariados sem carteira aumento, entre 1985 

e 2000, cerca de 130%, sendo o segmento o qual mais cresceu na economia informal. Por outro lado, o 

nível de ocupação na indústria, medido pelo DIEESE, caiu 15,8%, bem menos do que o nível de emprego. 

Este último computa pessoas, efetivamente, empregadas com carteira, enquanto o nível de ocupação 

engloba também pessoas exercendo atividades informais” (Ferreira 2004, 34). 
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de que exista um novo centro de negócios na zona da Marginal Pinheiros. Ao utilizar os 

dados do cadastro nacional de atividades empresariais (Canae-IBGE), o autor constata 

que a Marginal de Pinheiros não é dotada de uma concentração significativa de empresas 

do sector dos serviços avançados, perdendo mesmo importância para a Avenida 

Paulista.9A esses números, adiciona a pequena participação de bancos e companhias de 

seguros na zona da marginal Pinheiros: “dos 48 maiores bancos atuando no Brasil, 

somente sete possuem suas sedes na região, e das 28 maiores companhias de seguro (de 

tamanho suficiente para constar entre as 1.000 maiores empresas do país em 

facturamento), somente três estão lá instaladas” (Ferreira 2004, 38). 

João Sette Whitaker Ferreira afirma, assim, que a área da Marginal de Pinheiros, 

como imagem de um novo centro de negócios, é uma criação ideológica que usa o 

discurso das cidades globais em benefício das classes dominantes. Apoia-se em Villaça 

que defende que a deslocação dessas classes para a região de Pinheiros foi a principal 

responsável pela nova situação da região (citado por Ferreira 2003, 41).10   

 O novo discurso visa contaminar o poder público e provoca, segundo Arantes, 

uma urbanização desigual que piora os índices socioeconómicos, reforçando assim a 

expansão da miséria que se deve, nas cidades periféricas, aos processos desiguais de 

industrialização e urbanização a baixos salários desde a década de 50 – expansão 

imperialista da economia-mundo capitalista (Arantes 2000, 164). 

 Assim a criação de ilhas globalizadas, supostamente ligadas à economia global, 

não tem a capacidade de superar a condição histórica das desigualdades sociais, 

contradizendo o argumento de que as cidades globais produzem o efeito sinergético de 

criação de empregos e de alavancagem das economias periféricas.  

 Na construção da defesa da sua tese, João Sette Whitaker Ferreira diz ainda que a 

inflexão terciária não pode ser aceite em São Paulo como a imagem da cidade global, 

visto que os processos que ocorrem nesta cidade nada têm de novo e são apenas a 

persecução de um tipo de desenvolvimento económico previamente existente. Em 

primeiro lugar, a cidade global é a transferência de um conceito criado para os modelos 

                                                 
9
 “Do total de empresas atuando na cidade no sector “terciário avançado”, apenas 3,46% delas se situava, 

em 1999, na referida “centralidade global” da região da marginal de Pinheiros. Em compensação, apenas a 

avenida Paulista, no mesmo ano, abrigava 2,20% das empresas do sector. Se considerarmos que as regiões 

da Paulista e da marginal de Pinheiros reúnem apenas 5,66% (3,46% + 2,20%) das empresas do “terciário 

avançado” da cidade de São Paulo, cabe uma pergunta óbvia: onde estão as outras, quase 95%? Espalhadas 

por toda a cidade, e não concentradas em uma única “centralidade”” (Ferreira 2004, 37). 
10 In Uma contribuição para a história do planejamento urbano no Brasil de Flávio Villaça, presente na 

coletânea O Processo de Organização do Brasil da organização de Deák e Schiffer, de 1999, pulicado pela 

Edusp/Fupam. 
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de desenvolvimento dos países do Norte, que quando transporto para os países do Sul não 

respeita as condições básicas de um grande espaço global. Ao usar o trabalho de 

Koulioumba, o autor constata que São Paulo não pertence às cidades com maior volume 

de passageiros, nem está entre as maiores rotas internacionais de fluxos de 

telecomunicações (citado por Ferreira 2003, 61).11 As sedes das maiores multinacionais 

do mundo também não se encontram no Brasil e a suposta desindustrialização não é mais 

que o aumento do trabalho informal, da metropolização e da desregulação das leis 

trabalhistas. Os novos serviços que surgem são a imagem da precarização do emprego, 

com a transferência para serviços de baixa qualificação, como já referido (Ferreira 2003, 

61).   

 Na sustentação dos seus argumentos, o autor utiliza os dados do Rais- Ministério 

do Trabalho – para mostrar alguns factos importantes no desenvolvimento laboral 

brasileiro: 1 - o aumento da terceirização da indústria para recorrer ao mercado informal; 

2 – o comércio empregar menos proporcionalmente ao número de estabelecimentos que 

os serviços; 3 - o avançado terciário empregar mais do que o número de empresas que 

possui; e 4 – os serviços e o comércio perderem importância em relação ao total do 

Estado.  

 Todavia, não nega a criação de um núcleo económico urbano de atividades 

bancárias e de prestação de serviços. Afirma antes que esse é um processo pouco 

significativo e converge com Sassen na afirmação de que os paradigmas da globalização 

geram uma situação típica de trabalho informal no período pós-industrial das economias 

periféricas.  

 A sua crítica é na sua base um julgamento da ideia de globalização como algo 

positivo, como um processo inexorável (Ferreira 2003, 124). Para ele é antes uma 

resposta, um patamar do capitalismo, para responder à crise dos anos 70 e ao impasse do 

baixo consumo nos países desenvolvidos, através da modernização e da integração da 

economia global (Ferreira 2003, 49).  A cidade global é então vista como uma criação de 

estratégica política, destacando-se o facto de que as empresas, ao se espalharem pelo 

mundo, não prescindiram de centralizar o comando e o capital em suas sedes. O objetivo 

é encontrar mão-de-obra barata, proximidade com as matérias-primas e novos mercados 

de consumo (o Brasil é um país com alta concentração de renda e minorias com grande 

capacidade de capitalização), concentrando nos países desenvolvidos os serviços de 

                                                 
11 In São Paulo: cidade-global, Tese de Doutoramento, de Stamatia Koulioumba, de 2002, publicada pela 

FAUUSP. 
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gestão, de pesquisa e desenvolvimento (Ferreira 2003, 133).   

As atividades de maior valor agregado nas fábricas reúnem-se também nos países 

desenvolvidos, mantendo a oferta de trabalho qualificado e um patamar de emprego 

aceitáveis. Para as restantes partes do mundo restam as atividades menos qualificadas, 

mas suficientes para a criação de novos mercados, exacerbando a relação centro-periferia. 

Esta expansão económica, contudo, só ocorre com a complacência das elites políticas dos 

países periféricos que, perante o esgotamento das suas políticas económicas e com as 

sucessivas crises inflacionárias do final dos anos 80, recorrem ao capital financeiro 

através de políticas cambiais e da alta de juros. João Sette Whitaker Ferreira dá o exemplo 

das práticas políticas da presidência de Fernando Henrique Cardoso que em 1994 

estabelece o Plano Real, o qual proponha a atração de capital em moeda forte com a oferta 

de taxas de juros mais elevadas que as praticadas no mercado mundial (Ferreira 2003, 

137).   

Acontecimentos desse género foram acompanhados pela abertura dos mercados, 

que só favoreceram a parcela da população com capacidade de consumo, e pela 

privatização das infraestruturas e das empresas nacionais a grupos estrangeiros, por 

exemplo a Embratel, vendida a um grupo americano em 1998. A falta de recursos públicos 

para pagar as dívidas públicas, resultantes das privatizações, obrigou assim à alienação 

do património estatal (Ferreira 2003, 143).  Tais práticas políticas são vistas pelo autor 

como a efetivação das teorias do Consenso de Washington, bem como uma forma das 

elites políticas brasileiras tirarem dividendos. Elas participam do mercado consumidor 

privilegiado, são produtoras secundárias e posicionam-se como diretoras e representantes 

das empresas internacionais nas privatizações brasileiras (Ferreira 2003, 139).   

Ora, o autor defende que o que ocorre é a expansão de uma matriz económica 

exploratória, criada pela aliança entre as elites brasileiras e o capital estrangeiro, que 

apenas é a expansão das relações económicas iniciadas pelo colonialismo, baseando-se, 

para tal, no próprio argumento de Sassen de que a maioria dos investimentos estrangeiros 

diretos ocorre de forma concentrada entre países desenvolvidos (Ferreira 2003, 149).   

A matriz concretiza-se na redução dos gastos públicos, com a renuncia do Estado 

no seu papel de coordenador do bem-estar social, em favor do papel de gestor do interesse 

privado, sendo que o objetivo é destabilizar as alianças trabalhistas e a coesão social entre 

classe baixa e média.  

Assim, se cidade global é a imagem urbana dos fenómenos económicos da 

globalização, tal como a globalização favorece a classe média-alta, o planeamento urbano 
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tende a favorecer a concentração de capital nas regiões mais favorecidas. Isto é, como se 

baseia na competitividade, o conceito de cidade global irá sempre favorecer, também, os 

países desenvolvidos, porque são neles onde se concentram as grandes empresas.  

A questão levantada então passa por saber como estas teorias podem vingar nos 

países periféricos. O autor defende que existe uma apropriação, por parte do planeamento 

urbano, das práticas dos movimentos urbanos de esquerda e das comunidades, reforçando 

a ideia da importância do poder local e o papel do patriotismo das cidades, enquanto 

imagem da responsabilidade da sociedade civil.  O próprio argumento para legitimar a 

globalização baseia-se na exaltação do localismo, tal como afirma Vainer, pois permite o 

fortalecimento das parcerias público-privadas, limitando a ingerência do poder central 

(citado por Ferreira 2003, 165).12 O convencimento da opinião pública passa pelo suposto 

crescimento da economia e pelo emprego. Os modos de atuação são a cedência de regalias 

fiscais para atrair mais empresas; a qualificação da cidade, para aliciar as empresas com 

maior valor agregado; e a produção de recursos humanos qualificados e flexíveis, para 

baixar os custos operacionais. Na realidade, o que ocorre é uma participação 

desproporcionada das parcerias público-privadas nas áreas centrais e o esquecimento das 

periferias.  

 As práticas de desregulação e privatização foram legitimadas também pelo 

aumento da capacidade de consumo da classe média, proporcionado pelo 

desenvolvimento das importações. Além disso, o aumento do valor da moeda contribuiu 

para um deficit da balança comercial elevado e o recrudescimento do desemprego, ainda 

presente em 2001 (Ferreira 2003, 140). 

A principal hipótese de João Sette Whitaker Ferreira é, portanto, a de que a visão 

da cidade global, centrada na demanda de espaço pelo mercado transnacional, esconde 

por trás uma forte produção do espaço com interesses económicos e políticos nacionais, 

fenómeno que, no caso brasileiro, produz uma falsa ideia de competitividade. Para ele, 

não existe participação significativa de capitais estrangeiros na promoção, incorporação 

e construção dos projetos imobiliários, nem crescimento das empresas pela sua entrada 

em bolsa. O que ocorre é o envolvimento de capitais públicos nesses empreendimentos, 

determinando as dinâmicas de crescimento das infraestruturas e acessibilidades. Ele 

utiliza, por exemplo, o trabalho de Marques e Bichir para mostrar que as gestões de Maluf 

                                                 
12 In Pátria empresa e mercadoria: notas sobre a estratégia discursiva do planejamento estratégico de C. 

Vainer, presente na obra O pensamento único das cidades: desmanchando consensos, de 2000, publicada 

pela Vozes.  
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e Pitta foram as que mais influenciaram a valorização de frentes imobiliárias, destinando 

à classe alta 50% dos recursos da secretaria de vias públicas (citado por Ferreira 2003, 

289)13; e indica também a ilegalidade da verticalização da cidade de São Paulo, que se 

encontra em toda a cidade formal, ultrapassando, muitas vezes, os limites e beneficiando 

os construtores e proprietários (Ferreira 2003, 251).  

 A teoria da máquina de crescimento urbano é o ponto de partida para a análise do 

autor, pois, tal como ela, defende a relativização dos processos macroeconómicos na 

produção da cidade e a construção de um campo de conflito de interesses, no qual o 

espaço é a mercadoria sobre disputa. Na máquina de crescimento de Logan e Molotch as 

classes rentistas organizam-se em coligações que têm algo a ganhar com o crescimento 

da cidade (políticos, proprietários, etc.). Cada agente e suas instituições lutam pela defesa 

dos seus interesses, criando uma contenda entre a cidade enquanto mercadoria e a cidade 

enquanto suporte à qualidade de vida. Neste panorama, surgem coligações entre grupos 

de interesse e poder político, tornando a cidade verdadeiras empresas. A participação do 

Estado como agente central da dinâmica de produção urbana é o elemento que melhor 

caracteriza a máquina de crescimento, a qual apresenta a rentabilidade fundiária e 

imobiliária como elemento essencial da produção do espaço, sobrepondo-se aos fatores 

exógenos da economia global (citado por Ferreira 2003, 212).14 

 A crítica é formulada, então, sobre a suposta naturalidade/inevitabilidade das 

dinâmicas urbanas da cidade global, que mais que criar uma grande demanda de espaço, 

pela intensificação do setor dos serviços, proporciona um contexto favorável à criação da 

máquina de crescimento. Assim, segundo Short, numa tentativa de se tornarem mais 

competitivas, as cidades competem por sediar grandes eventos e centros de negócios, 

através da construção de novos equipamentos urbanos e da revitalização urbana 

(aeroportos, hotéis, centros de convenção, serviços empresariais), possibilitando que os 

empreendedores locais e políticos construam fortunas substanciais. A ideia central é que 

não existe uma lógica relacional direta entre as transformações económicas e a nova 

ordenação urbana, mas sim um movimento de sectores privados na tentativa de envolver 

os dinheiros públicos na maximização dos seus lucros. Se estas práticas não são tão 

evidentes nos países desenvolvidos, onde as disparidades sociais são menores, tornam-se 

                                                 
13 In Investimentos público, infraestrutura urbana e produção da periferia de São Paulo de Eduardo 

Marques e Renata Bichir, presente na Revista Espaços & Debates 42, de 2001. 
14 In Urban Fortunes: the political economy of place de John Logan e Harvey Molotch, de 1987, publicado 

pela University of California Press.  
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mais preocupantes nos países em desenvolvimento (Ferreira 2003, 214). 

 A cidade de São Paulo é vista como uma máquina de crescimento que cria no 

imaginário social a possibilidade de ascender ao patamar dos países do Norte. Contudo, 

segundo João Sette Whitaker Ferreira, a maioria dos investimentos no imobiliário resulta 

da utilização de fundos de pensão brasileiros, que cresceram no governo Geisel e se 

fortificaram no governo de Collor, sendo que 4 desses fundos eram provenientes de 

empresas estatais, 4 de ex-estatais e 2 provenientes do privado, no início dos anos 2000 

(Ferreira 2003, 231). Os fundos de pensões têm a sua participação mais forte no mercado 

imobiliário precisamente a partir dos anos 80, sendo que no fim dessa década, com a 

mudança na sua regulamentação, reduzem a sua percentagem de investimento no 

imobiliário. A ideia desta transição era incentivar a internacionalização da atividade 

imobiliária através dos fundos de investimento. Todavia, os investidores internacionais 

usaram os novos fundos como meio para operações especulativas nas bolsas de valores e 

não em empreendimentos imobiliários (Ferreira 2003, 235). 

Não existia, no início dos anos 2000, uma participação dos agentes do mercado 

financeiro e bancário no imobiliário, ao contrário do que ocorrera no caso do Sudeste 

Asiático, sendo que os novos investidores eram maioritariamente nacionais. Por exemplo, 

para a região da Marginal de Pinheiros, o principal incorporador, concluiu Whitaker 

Ferreira, foi Rafael Birmann, sendo que os seus investidores eram, na sua maioria, pessoas 

físicas nacionais, empresas nacionais e fundos de pensão. A presença de ocupantes 

internacionais estava principalmente ligada à locação (Ferreira 2004, 40). 

Contudo, Whitaker Ferreira é moderado nas suas afirmações, notando que, apesar 

dos factos inumerados, existe alguma internacionalização do sector imobiliário. Não 

muda, no entanto, a sua linha de argumentação, referindo que segundo as pesquisas 

PAEP/SEADE a participação estrangeira na construção civil é 97% suportada por 

empresas de capital exclusivamente nacional (Ferreira 2004, 41). 

Por fim, o autor constata que o conceito da cidade global é o discurso de que nos 

tempos modernos os investimentos se tornam necessários para a manutenção da cidade 

dentro do circuito dos maiores centros urbanos. No caso brasileiro, a expansão dessa 

lógica de pensamento faz com que as periferias excluídas – cidade informal - continuem 

sem receber atenção, em comparação com a cidade formal. 
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Capítulo 2 - O panorama da estrutura económica, laboral e demográfica 

do Estado de São Paulo – da segunda metade dos anos 90 até ao ano de 

2014 

 

Antes de apresentar os dados recolhidos, é importante referir a divisão geográfica através da qual 

partimos para a análise. Usámos como base mapas da SEADE, construídos a partir dos dados do 

IBGE, bem como um mapa do grupo de articulação para a elaboração de planos diretores da 

Secretaria de Implementação das Subprefeituras, de 22 de Julho de 2012 (mapa 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Localização do 

Município de São Paulo 

no mapa do Brasil. 
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Figura 2: Estado de São Paulo dividido em regiões administrativas. Sem escala. Fonte: ptalesp.  

 

 

Figura 3: Região Metropolitana de São Paulo dividida em sub-regiões: amarelo – Oeste; vermelho – Norte; verde – leste; azul claro – 

Sudeste (ABC); azul escuro – Sudoeste; cinza – centro (Município de São Paulo – capital do Estado). Sem escala. Fonte: wikipedia. 
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Figura 4: Município de São Paulo dividido em regiões, subprefeituras e distritos.  
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Figura 5: Divisão do Município de São Paulo em zonas cardeais, segundo a Secretaria de Implementação das Subprefeituras para os 

planos diretores. Fonte: Prefeitura do Município de São Paulo/ Grupo de articulação para elaboração de planos diretores.  
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2.1. A distribuição industrial no Estado de São Paulo 

 

 Em 1996, o Estado de São Paulo concentrava 50% da produção industrial do país, 

embora a Região Metropolitana de São Paulo tenha reduzido a sua participação industrial 

ao longo das décadas de 70 e 80, particularmente, no Município de São Paulo. O Estado 

paulista concentrava, também, as indústrias com maior valor agregado e conteúdo 

tecnológico. Segundo os dados divulgados pela Fundação SEADE, o Estado de São Paulo 

possuía 53% da produção da indústria mecânica, 60% da química, 62% da de materiais 

de transportes, 70 % da de borracha, 65% da de produtos plásticos, 57% da produção de 

papel e 46% da metalúrgica. Em particular, a Região Metropolita de São Paulo 

apresentava, no fim da década de 90, uma forte dinâmica industrial nos complexos 

metalo-mecânico, eletroelétrico, de comunicações e petroquímico (Araujo 1999, 40). 

 Ocorre, todavia, um movimento de interiorização do desenvolvimento industrial 

num espaço concentrado, isto é, num raio de 150 km a partir do centro de RMSP, 

abrangendo as Regiões Administrativas de Campinas, São José dos Campos, Santos e 

Sorocaba (Araujo 1999, 41). Os fatores da desconcentração, nos anos 70 e 80, prenderam-

se com os custos de aglomeração, a saturação da infraestrutura de transportes, a 

valorização imobiliária e as restrições na legislação ambiental. Além disso, são de 

destacar os investimentos em infraestrutura energética e transportes, o crescimento da 

agroindústria da cana (Proálcool) e da laranja (para exportação). Já nos anos 90, o 

movimento de desconcentração é favorecido pela proximidade do grande mercado 

consumidor que as regiões administrativas, no entorno da cidade de São Paulo, 

representam. Densidade urbana, infraestrutura viária e intensidade de fluxos, bem como 

a redução do custo dos transportes, favoreceram a expansão da região económica. Nesse 

último período, grandes grupos estrangeiros canalizavam para a RMSP recursos para a 

implantação de indústria, comércio e serviços, devido à dimensão do mercado 

consumidor brasileiro (Araujo 1999, 41). 

 Ainda, através dos dados de 1996 da PAEP, sabemos que a indústria respondia 

pela maior parcela do valor adicionado do Estado e do seu pessoal ocupado, seguida pelo 

comércio, com o maior número de empresas e com boa parte das ocupações (Araujo 1999, 

42). A RMSP dominava o panorama da distribuição desses valores, sendo que 

representava 56,8% do pessoal ocupado, 60,4% do valor adicionado e 57% do número de 

unidades locais (Araujo 1999, 44). 

 No caso particular da RMSP, prevalecia a estrutura de grandes empresas, que eram 
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responsáveis por cerca de 85% do valor adicionado do setor de fabricação e montagens 

de veículos automotores, reboques e carroceiras, 77, 5% de alimentos e bebidas, 59,1% 

de produtos químicos e 50,9% de máquinas e equipamentos (Araujo 1999, 45). Das 15013 

unidades locais instaladas, após 1990 até 1996, no Estado, cerca de 52% localizaram-se 

na RMSP, representando 62,2% do valor adicionado total do agrupamento da indústria de 

transformação. Ainda, as unidades locais que realizaram investimentos na ampliação da 

capacidade produtiva, entre 1994 e 1996, na RMSP, representavam 53% do total do grupo 

no Estado; assim como cerca de 53% das unidades locais, que fizeram este tipo de 

investimento, pertenciam às empresas dos principais géneros da indústria local (Araujo 

1999, 46). 

 Já no que remete para a assimilação de novos métodos e técnicas produtivas, são 

poucas as empresas, no período 1994-1996, que desenvolveram algum tipo de inovação, 

sendo que aquelas que assim procederam representavam uma produção significativa de 

valor adicionado: 26,5% das empresas inovadoras representavam 60% do valor 

adicionado da região metropolitana (Araujo 1999, 46).  

 Em contraste com a elevada percentagem de empresas inovadoras na RMSP, é 

bastante significativo o número daquelas que não ofereciam qualquer tipo de treinamento 

aos seus trabalhadores, isto é, cerca de 87%. As restantes (aquelas com treinamento) eram 

constituídas por empresas de grande porte, representando 58,4% do valor adicionado 

(Araujo 1999, 46). 

 Em consequência, destacavam-se em ordem de importância, na distribuição 

intrarregional do valor adicionado da indústria da RMSP em relação ao valor adicionado 

estadual, que no total correspondia a 60,4%, o Município de São Paulo (33,1%), a região 

do ABC (13,8%) e os demais municípios (13,5%) (Araujo 1999, 46).  

 No Estado de São Paulo, ainda segundo os dados de 1996, destacou-se em 

particular a região de Campinas. Em conjunto com a RMSP, representava cerca de 70% 

dos estabelecimentos industriais, 74% do pessoal ocupado na indústria e, igualmente, 

77% do valor adicionado. Este facto vem corroborar a ideia de que os processos de 

desconcentração, referidos acima, em especial para o Município de São Paulo, foram 

acompanhados por processos de concentração industrial na nas regiões de Campinas, 

Sorocaba, São José dos Campos e Santos, os quais estão vinculados à grande 

disponibilidade de investimentos e a fatores de produção, como anteriormente referidos, 

como ao excedente de poder de trabalho e a energia. Essas características da região estão 

presentes desde os finais dos anos 20, o que nega a mera influência do processo de 
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desconcentração metropolita dos anos 80 e da diminuição de intensidade industrial na 

metrópole para o seu surgimento (SEADE 2013c, 4). 

 A reestruturação produtiva ao alterar algumas das práticas territoriais da indústria 

reafirmou a importância produtiva tradicional da área do interior paulista, estendendo o 

território metropolitano. A metrópole e a região envolvente formam assim uma unidade 

histórica, a qual através do fortalecimento da integração dos diversos momentos da 

produção, distribuição e consumo origina um complexo industrial metropolitano 

expandido, onde a perceção dos limites entre municípios se perde, ou seja, cria-se uma 

cidade-região (Lencioni 2003, 6). 

 

“Uma cidade-região que não se definiu por um planejamento, mas uma cidade que assim se definiu por um 

processo, por uma lógica histórica que desafia a compreensão de sua dinâmica e, até mesmo, o planejamento 

urbano” (Lencioni 2003, 8). 

 

 A constituição dessa cidade-região não significou uma dissociação da função 

industrial da metrópole. Trata-se na verdade de uma desindustrialização relativa, pois São 

Paulo continua uma cidade industrial. Pode-se afirmar que a indústria saiu de alguns 

bairros da cidade, como é o caso do Brás (Lencioni 2003, 7). 

 A cidade-região tornou-se, por conseguinte, uma concentradora de nova riqueza e 

consolidou-se na integração financeira com o mundo, recebendo plantas industriais 

internacionais, aumentando a área territorial dos municípios destinada à produção 

industrial, modernizando a indústria, flexibilizando os contratos e criando novas 

qualificações do trabalhador e uma outra organização e gestão empresarial (Lencioni 

2003, 8). 

 Assim, se juntarmos as cinco regiões da cidade-região, temos que em 1996 elas 

representavam 32,4% do PIB nacional e 83,9% do PIB gerado no Estado de São Paulo. E 

dentro do PIB do Estado a RMSP representava 53,5% do total e a região de Campinas 

15%. Essas regiões concentravam as indústrias mais dinâmicas e inovadoras. A cidade-

região está relacionada, desse modo, com a dispersão territorial da indústria e a 

concentração territorial das indústrias inovadoras (Lencioni 2003, 8). 

 O panorama de desconcentração industrial parece manter o mesmo padrão, 

apresentado na segunda metade dos anos 90, no período de 2000-2010. O complexo 

industrial de Sorocaba e Campinas concentravam, nesse período, 64% do investimento 

industrial e ocorria o fortalecimento da participação industrial no complexo industrial da 

cana-de-açúcar (RAs de Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Bauru, Maurília, Franca, 
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Araçutaba, Barretos e Presidente Prudente), no corredor centro-Noroeste do Estado 

(SEADE 2013c, 3). Todavia, existiam algumas variações nas regiões metropolitanas, 

visto que a sua participação no valor adicionado, à exceção de Campinas, diminui e a 

pulverização pelas restantes cidades brasileiras mantinha uma tendência a assinalar. Esta 

é compreendida através da escassez de terrenos e pela valorização dos mesmos nos 

grandes centros metropolitanos. Além disso, são referenciados os mesmos argumentos 

para o aumento da desconcentração no período anterior, como, por exemplo, o surgimento 

de novas oportunidades de negócios e as melhorias da infraestrutura (transportes, energia 

e comunicação). A esta lista soma-se ainda o argumento dos incentivos dos governos 

regionais às empresas e a presença de universidades e centros de investigação, como no 

caso de Campinas (SEADE 2013c, 4). 

 Para o caso especifico do Município de São Paulo, as publicações da SEADE, 

para o período 2000-2010, referem que existia uma continuação do crescimento histórico 

dos serviços e que este é um processo comum a cidades globais – passagem da indústria 

para os serviços. Contudo, esta tendência é amenizada por aquilo a que Marques e 

Haroldo apresentam como uma diminuição insignificativa no que respeita ao Estado onde 

a cidade se encontra (Marques e Torres 2000, 148). Embora a participação do Estado de 

São Paulo na indústria nacional tenha-se reduzido ligeiramente de 2001 a 2010 (de 45,1% 

para 42%), tanto a região de Sorocaba, como a de Campinas, ampliaram a sua participação 

de 9,4% para 11,2% do produto industrial do país (SEADE 2013c, 5). O valor adicional 

fiscal da indústria transformadora, na capital do Estado, caiu de 16,3%, em 2000, para 

12,3%, em 2010, enquanto as regiões em expansão passaram a responder por quase 

metade do valor adicionado (SEADE 2013c, 7). 

 Já na área industrial da cana-de-açúcar, a evolução do valor adicionado fiscal na 

indústria paulistana (de 9,5% para 14%) deveu-se ao aumento dos ramos de alimentos e 

combustíveis, impulsionados pela produção sucroalcooleira (SEADE 2013c, 16). 

 

 2.2. Emprego e mobilidade no Estado de São Paulo 

 

 Apesar da força do sector, a indústria deparou-se com perdas no número de 

trabalhadores formais entre 1996 e 2000, sendo a queda no total do Estado significativa, 

isto é, cerca de 12,9% do número de trabalhadores (Lencioni 2003, 9). A maior variação 

foi na RMSP (-20,7%), não perdendo, contudo, a posição de deter quase 50% dos 

trabalhadores da indústria do Estado. Assiste-se, portanto, ao crescimento de novos tipos 
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de vínculos laborais, como trabalhadores avulsos e temporários, ao aumento dos 

trabalhadores com remuneração compreendida entre um e três salários mínimos e ao 

decréscimo nas camadas de remuneração superior. Sugere-se um panorama de mudanças 

na relação laboral, ou seja, diminuição de postos de trabalho e das condições de trabalho, 

resultantes da lógica de restruturação, através da flexibilização e precarização do trabalho 

(Lencioni 2003, 10). 

 Já no período compreendido entre 2003-2012, os dados demonstram o 

desagravamento da situação laboral do Estado com a redução do desemprego e a melhoria 

da qualidade de trabalho (SEADE 2013b, 4). Contudo, este enquadramento estatal deixa 

de parte áreas do Município de São Paulo, sendo a redução do desemprego mais marcante 

nas regiões limítrofes do Estado. O índice de ocupação cresceu apenas 1,9% no Município 

de São Paulo, enquanto nos restantes municípios da RMSP sofreu um aumento de 2,6% 

(SEADE 2013b, 5). A acompanhar estes dados, está o aumento de trabalhadores com 

carteira assinada e o crescimento dos rendimentos médios reais, mais fortes nas zonas 

envolventes da capital do que nos restantes municípios (SEADE 2013b, 15).  

 Quanto ao deslocamento dos trabalhadores no Estado, temos que as sub-regiões 

do ABC, Leste (Guarulhos, Mogi das Cruzes, etc.) e Oeste (Osasco, Barueri, etc.), 

mantiveram os seus moradores a trabalhar nos seus limites territoriais, diminuindo as 

deslocações para fora do território. Por outro lado, nas sub-regiões Sudoeste (Cotia, Embu 

das Artes, etc.) e Norte (Francisco Morato, Franco da Rocha, etc.) houve um aumento das 

deslocações para fora do território. As maiores deslocações aconteceram, porém, dentro 

do Município de São Paulo, pela sua grande dimensão, alta densidade populacional e 

extensa base económica em oferta de trabalho (SEADE 2013b, 6). Em 2012, 95,4% dos 

ocupados residentes na capital trabalhavam no seu município, sendo que 25,4% dos 

ocupados nos demais municípios da RMSP, que trabalhavam fora da sua área de 

residência, exerciam atividade económica na cidade de São Paulo. Se compararmos com 

os dados de 2003, em que esse número remontava a 27,2%, constatamos que ocorreu 

crescimento económico e descentralização em relação aos municípios vizinhos e para as 

regiões afastadas do centro paulista (SEADE 2013b, 6). 

 O contingente de ocupados na RMSP em 2012, estimado em 9,75 milhões de 

pessoas, viu o seu número aumentar em 1,88 milhões em relação a 2003, havendo um 

desempenho positivo em todas as regiões, apesar da sua menor incidência no Município 

de São Paulo (manteve, todavia, a dominação do número de ocupados na região). Assim, 

a participação no total de ocupados da RMSP, por parte do Município de São Paulo, viu 
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o seu número passar de 59,1%, em 2003, para 58,3%, em 2012. As sub-regiões Sudeste 

(ABC) e Oeste viram também a sua participação cair em favor das sub-regiões Leste, 

Sudoeste e Norte (SEADE 2013b, 10). 

 No que respeita à concentração de mão-de-obra na indústria de transformação para 

a RMSP, as sub-regiões Sudeste (ABC) e Leste, juntamente, são aquelas com índices mais 

significativos. A primeira tem 26,1% da mão-de-obra dedicada a esse setor de atividade 

e a segunda 23%, no ano de 2012 (SEADE 2013b, 13). 

O rendimento médio do total de moradores ocupados na sub-região Sudeste 

(ABC) manteve uma posição favorável em 2012 (R$ 1860) e supera a média da RMSP e 

da capital. Já o da região Leste era o segundo menor da RMSP (R$ 1337), ultrapassando 

apenas o Norte (R$ 1266) (SEADE 2013b, 17). 

 Os aumentos dos níveis de ocupação e a melhoria do tipo de inserção no mercado 

de trabalho e dos rendimentos médios reais, nas regiões mais periféricas da RMSP, 

correspondem à ampliação das ocupações com menores exigências profissionais, 

principalmente no sector dos serviços (SEADE 2013b, 18). 

 A sub-região Oeste é a terceira com maior participação de ocupados que se 

deslocam dentro da própria sub-região. Ela desenvolveu um perfil voltado para atividade 

terciária, com destaque para os serviços financeiros e de tecnologia de informação, 

estando na terceira posição da RMSP, no que se refere à participação no valor adicionado 

(atrás da capital e da sub-região Sudeste). A sub-região tem uma das percentagens mais 

elevada de pessoas que residem e trabalham na mesma área, entre 2003 e 2012 (os valores 

variaram entre 60,4% e 70%) (SEADE 2013b, 26). Ela tem ainda um dos perfis mais 

produtivos, com grande participação da atividade terciária, e, portanto, mais parecidos 

com a capital. Estas caraterísticas regionais sugerem a expansão das funções centralizadas 

da capital no sentido Oeste (SEADE 2013b, 26). 

 Já na sub-região Sudeste (ABC), em 2012, o valor de ocupados a trabalhar na 

mesma área de residência foi de 78,4%. Nela encontram-se os grandes complexos da 

indústria de transformação, como o polo petroquímico de Capuava e o polo industrial do 

Sertãozinho (SEADE 2013b, 26). 

 As regiões Norte e Sudoeste são, por sua vez, as de menor dinâmica económica e 

aquelas que mais dependem das ocupações fora do seu território (SEADE 2013b, 27). 

 No Município de São Paulo, as zonas que mais aumentaram a ocupação foram a 

Leste II, Sul II e Norte II, que registaram um crescimento anual de 3,5%, 3,1% e 2,4%, 

respetivamente; enquanto o centro e o Oeste viram a sua participação cair – no primeiro 
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caso 1,8% e o segundo 0,5% (SEADE 2013b, 5). O período foi marcado pelo crescimento 

das ocupações com menores exigências de formação, isto é, ocorreu o fortalecimento dos 

segmentos dos serviços e a valorização do salário mínimo, reforçando a ideia de que São 

Paulo é uma cidade em que boa parte da população exerce serviços de média e baixa 

qualificação. 

 Já quanto ao tipo de ocupações desempenhadas por sectores de atividade, o 

Município de São Paulo variava consoante as regiões: a Leste I tem 18,2% da sua 

população ocupada na indústria de transformação e 19,8% no comércio; a Oeste, por seu 

turno apresenta 73,2% dos ocupados a desempenhar funções nos serviços, especialmente 

naqueles de informação e comunicação, atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados, atividades profissionais, científicas e técnicas e administração pública, 

defesa e seguridade social, educação,  saúde humana e serviços sociais, associados a 

profissionais com curso superior. Os ocupados residentes desta área recebiam, em 2012, 

o maior rendimento médio do município e da RMSP, no seu todo (R$ 3676), enquanto a 

zona Leste II e Sul II tinham as menores percentagens de rendimentos reais em todo o 

período de análise (SEADE 2013b, 15). 

O Município de São Paulo apresentava também as maiores disparidades entre 

locais de habitação e de trabalho. Enquanto as zonas centro, Oeste e Sul I concentram 

grande parte dos empregos formais, o número de moradores ocupados das zonas Leste II 

e Sul II é superior ao número de empregos formais localizados nessas regiões (SEADE 

2013b, 20). 

 Segundo Vagner Bessa, “das políticas de desenvolvimento que podem ser 

traçadas, é possível afirmar que todas elas estão associadas, direta ou indiretamente, à 

diversidade dos recursos disponíveis no chamado “centro corporativo metropolitano” 

(SEADE 2014a, 6). No caso da cidade de São Paulo, esse centro compreende uma área 

de 146 km2 de grande densidade urbana, abarcando três polos de serviços articulados por 

grandes corredores metropolitanos – centro histórico, a Avenida Paulista e os eixos do 

vetor sudoeste (Faria Lima, Berrini/Verbo Divino e Marginal Pinheiros). Assim, apesar 

da inexistência de uma geografia precisa, de um centro de negócios como apresentado 

pela teoria da cidade global, há, segundo Bessa, um centro expandido, ainda que com 

imperfeições e exceções. Essa aglomeração no território urbano é tida como o resultado 

do aumento da eficiência empresarial, com a especialização das unidades económicas; da 

cooperação interfirmas, no compartilhamento de processos de inovação; e da redução dos 

chamados custos de transação. Outro fator seria ainda a produtividade do espaço urbano, 
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visto que o aumento de densidade cria, segundo esta perspetiva, o aumento de usuários 

do espaço e a sua capacidade de investir em infraestruturas de alta qualidade e na melhoria 

do potencial do transporte público, serviços de energia e telecomunicações. O centro 

expandido é assim visto como vital para o crescimento das oportunidades económicas na 

cidade (SEADE 2014a, 7). 

Os distritos do centro corporativo metropolitano passaram de 56,6% dos empregos 

formais da cidade, em 2000, para 55,7%, em 2012. Dos 20 distritos com mais empregos 

formais entre os 96 existentes na cidade, 16 faziam parte do centro corporativo, em 2000, 

reduzindo o seu número para 14, em 2012 (SEADE 2014a, 9). Assim, se ocorre uma 

desconcentração do emprego no Município, por contraste, há um aumento da participação 

de alguns distritos que o formam no centro corporativo expandido. Ao contrário das 

afirmações que defendem o esvaziamento do centro da cidade, em favorecimento do da 

região Sudoeste, os dados demonstram um aumento nos distritos da República, Bela Vista 

e Consolação, entre 2000 e 2012, sendo que o seu peso no centro corporativo 

metropolitano passa de 20,2% para 20,9% (SEADE 2014a, 12). O distrito do Itaim Bibi 

aumentou também, de 10,5% para 13,6%, sua participação no emprego dentro do centro 

corporativo metropolitano, entre 2010 e 2012 (SEADE 2014a, 11). 

Para além disso, “ocorreram mudanças na ordem de importância dos distritos que 

compunham o ranking nos anos de 2002 e 2012” (SEADE 2014a, 12). Assim, no último 

ano, a lógica decrescente de participação nos empregos formais por distrito foi: 1º- Itaim 

Bibi, 2º - Vila Mariana, 3º - República, 4º- Jardim Paulista, 5º- Pinheiros, 6º - Bela Vista, 

7º - Lapa, 8º - Consolação, 9º- Barra Funda e 10º - Sé.  

 Não obstante a estas conclusões, retiradas pelos autores da Revista 1.ª Análise do 

SEADE, fizemos também uma recolha a partir da página oficial online do IMP da mesma 

instituição. Assim, aporei os dados dos empregos formais do ano 2006 a 2014 e a sua 

distribuição no sector dos serviços para o Município de São Paulo. Esta seleção remete 

para a importância que a teoria da cidade global, como já apresentado, dá a este grupo de 

atividades. O intuito foi compreender a distribuição e o peso dos diferentes setores de 

atividade e delinear o padrão de classes no setor dos serviços. 

 Em primeiro lugar, o sector que mais habitantes empregou, formalmente, no 

Município de São Paulo, entre 2000 e 2014, foi o dos serviços (de 63.68% para 66,99%), 

seguido por aqueles do comércio (de 15,58% para 17,32%), construção (de 16,02% para 

9,36%) e indústria (de 4,62 para 6,27%) (ver gráfico 1). 
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 Podemos observar uma pequena variação na participação, em percentagem, dos 

vários setores no padrão de empregabilidade. O mais numeroso, os serviços, aumentou a 

sua participação no total em 3,31 pontos percentuais. O comércio e a indústria, por sua 

vez, sofreram um aumento de 1,74% e 1,65%, respetivamente. Enquanto a construção e 

o sector agropecuário viram a sua cota de participação descer 6,66% e 0,04%, 

correspondentemente. 

 Contudo, se olharmos agora para os valores absolutos, constataremos que os 

serviços, o comércio e a construção veem os números de trabalhadores aumentar enquanto 

a indústria e o sector agropecuário veem os seus valores decrescer.  A variação de valores 

é maior nos casos dos setores em crescimento, do que nos em perda, isto é, enquanto os 

serviços, comércio e construção têm um acréscimo de trabalhadores de 1510946, 418957 

e 184480, respetivamente, a indústria vê o número de participante diminuir em 17577 

trabalhadores. Esta última apresenta então um padrão de empregabilidade com um menor 

número de variações, em relação aos restantes. 

Porém, se compararmos a participação da indústria no valor adicionado do 

município, que passou de 16,4% para 12,9% entre 2002 e 2011, com o número de 

ocupantes da indústria em 2014, observamos que a percentagem daquela é o dobro da 

percentagem deste. Assim, a indústria ocupa menos indivíduos por empresa do que os 

serviços e produz mais valor adicionado por cada indivíduo empregado.   Já o sector de 
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serviços ampliou-se de 76,0% para 80,1%, com destaque para os serviços ligados às 

empresas e aos serviços distributivos. A discrepância de percentagens, entre aquelas de 

ocupados e de valor adicionado, é de um quinto, sendo então menos representativa do que 

aquela no setor industrial. 

Entre 2008 e 2009, o número de pessoas empregadas formalmente no sector dos 

serviços, considerados avançados, ultrapassou o número de ocupados na indústria de 

transformação na capital (ver gráfico 2). Há, então, uma dinâmica de crescimento nas 

classes mais sofisticadas do setor dos serviços, a qual é acompanhada por um movimento 

semelhante nos serviços administrativos e complementares. Tais acontecimentos levam a 

concluir uma manutenção dos padrões de desenvolvimento das duas décadas anteriores.  

 

Seguidamente, se olharmos para os dados do sector industrial no total da região 

metropolitana, excetuando a sub-região Sudeste (ABC) e a capital, podemos ver a forte 

incidência da indústria em alguns municípios no ano de 2014 (ver anexo 1 – gráfico 3). 

Em Arujá, Ferraz de Vasconcelos e Itaquaquecetuba, na sub-região Leste, em Embu-

Guaçu e Vargem Grande Paulista, na sub-região Sudoeste, e em Jandira, na sub-região 

Oeste, a indústria é o setor de atividade com maior percentagem de empregados formais. 

Apura-se ainda que no total do território em questão 23,23% dos empregados estão 
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ocupados no sector da indústria, o que representa 16,96% a mais de representatividade, 

do que o mesmo sector dispõe na capital. Além disso, podemos constatar que o valor de 

66,99% de representatividade do setor dos serviços no Município de São Paulo, é 

substituído, nesta parte da região metropolitana, por 50,48%, isto é, uma redução de cota 

de ocupados formais em mais de 16%. A indústria é, portanto, o segundo setor com maior 

importância na região, suplantando mesmo o setor do comércio que representa 21,26% 

do total (ver anexo 1 – gráficos 1 e 2).  

Prestando atenção agora à sub-região do ABC, considerada um núcleo tradicional 

da indústria paulistana, podemos concluir que os ocupados no setor industrial superam o 

sector dos serviços em três dos sete municípios no ano de 2014 (Diadema, Mauá e Rio 

Grande da Serra). No total da sub-região, a indústria representa 28,77% dos ocupados e 

os serviços 48,20%. Neste caso, os serviços ficam abaixo dos 50% e a indústria representa 

mais de um quarto dos empregos formais do território.  

Ora, os dados confirmam a ideia de que a indústria, no que se refere ao trabalho 

formal, diminui a sua participação na cidade de São Paulo, e, por outro lado, demonstra 

que existe um aumento de demanda por parte do sector dos serviços. Este último facto, 

contudo, pode colidir com os argumentos da cidade global, uma vez que, o maior aumento 

se dá nos serviços dedicados a administração e atividades auxiliares, e não nos sectores 

mais sofisticados dos serviços.  

Por fim, seguindo as classificações nacionais de atividade económica do Brasil, 

dividi o grupo dos serviços presentes no Município de São Paulo em oito classes (ou 

subsectores) distintas, nomeadamente: transporte, armazenagem e correios; alojamento e 

alimentação; informação e comunicação; atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados; atividades profissionais, científicas e técnicas; atividade administrativas e 

serviços complementares; administração pública, defesa e seguridade social; e educação, 

saúde humana e serviços sociais. Os gráficos seguintes mostram a dinâmica de 

crescimento dos empregos formais das oito classes no período de 2006 a 2014 (ver 

gráficos 3 a 10). 
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Gráfico 3: N.º de empregos formais no subsector dos transportes, 

armazenagem e correio no Município de São Paulo (2006-2014). 

Fonte: SEADE. Produção própria. 

  

Gráfico 4: N.º de empregos formais no subsector do 

alojamento e alimentação no Município de São Paulo (2006-

2014). Fonte: SEADE. Produção própria. 

 

Gráfico 5: N.º de empregos formais no subsector da informação e 

comunicação no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: 

SEADE. Produção própria. 

 

Gráfico 6: N.º de empregos formais no subsector das 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

no Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. 

Produção própria. 

Gráfico 7: N.º de empregos formais no subsector das atividades 

profissionais, científicas e técnicas no Município de São Paulo (2006-

2014). Fonte: SEADE. Produção própria. 

Gráfico 8: N.º de empregos formais no subsector das 

atividades administrativas e serviços complementares no 

Município de São Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. 

Produção própria. 
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Todas as classes do sector dos serviços apresentadas mostram um crescimento 

constante, exceto as atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados, com uma 

pequena quebra em 2013, bem como a administração pública, defesa e seguridade social, 

a qual apresenta o desenvolvimento menos constante do grupo. Esta passa por um 

crescimento constante até 2008 e uma quebra subsequente até ao ano 2011, seguida de 

um ciclo de crescimento em 2012 com consecutivo decréscimo. Este panorama, como 

associado aos investimentos públicos, pode estar relacionado com os fatores de crise 

económica externa de 2008 e as contestações sociais de 2012. 

Já se olharmos para as percentagens das diferentes classes por ano, observamos 

que mesmo com as quebras constatadas, o subsector da administração pública, defesa e 

seguridade social mantém a dianteira em todo o período (ver gráfico 11). Mesmo com 

uma diminuição de 6987 postos de trabalho de 2008 a 2009, esta classe, em termos 

percentuais apresenta uma diminuição de apenas 1%. Constatamos, ainda, que os grupos 

associados à cidade global dentro do setor de serviços (informação e comunicação; 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades profissionais, 

científicas e técnicas; atividade administrativas e serviços complementares) representam 

juntos 37% e 43% no total do sector dos serviços, respetivamente em 2006 e 2014. Temos 

então um crescimento 6% destas classes, neste período de 8 anos. Contudo, se 

presenciamos uma diminuição da maior classe de 35%, em 2006 para 26%, em 2014, isto 

é, uma queda de case 9% pontos percentuais, é porque assistimos, igualmente, ao 

crescimento nas classes da educação, saúde humana e serviços sociais de 2% e da de 

alojamento e alimentação em 1%. A única classe que mantém uma percentagem constante 

em relação ao total dos serviços nos 8% são a dos transportes, armazenagem e correio.  
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Gráfico 9: N.º de empregos formais no subsector da administração 

pública, defesa e segurança social no Município de São Paulo 

(2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria. 

Gráfico 10: N.º de empregos formais no subsector da 

saúde humana e serviços sociais no Município de São 

Paulo (2006-2014). Fonte: SEADE. Produção própria. 
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Em relação à classe que mais se identifica com o conceito de cidade global - 

atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados - pode-se observar a 

manutenção da sua percentagem nos 6% no total do setor, quando comparando os 

extremos do período de 2006-2014. A classe mais destacada das quatro ligadas ao 

conceito de cidade global, foi a da administração e serviços complementares (cresceu 

4%). Este panorama confirma então as conclusões dos analistas do SEADE, nos períodos 

anteriores, de que os empregos que mais favoreceram o crescimento das classes da cidade 

global, dentro do setor dos serviços, foram os de menor nível técnico e educacional, 

contrastando com um crescimento de apenas um ponto percentual nas atividades 

profissionais, científica e técnicas. A classe de administradores e serviços 

complementares no setor privado é também um pouco ambígua na sua constituição, pois 

não diferencia a alta administração dos trabalhos corriqueiros de escritório.  
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Empregos formais no sector dos serviços por subsectores de atividade no 

Município de São Paulo (2006 – 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 11: Empregos formais no sector dos serviços por subsetores de atividade no Município de São Paulo em 

percentagens (2006 – 2014). Fonte: SEADE. Produção própria. 
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2.3. A informalidade no mercado de trabalho brasileiro e na Região de São 

Paulo 

 

A informalidade no trabalho (falta de cobertura do trabalhador pela legislação 

trabalhista e previdenciária) era, segundo os dados do Sistema PED/DIEESE, entre 1999 

e 2009, a condição de metade das pessoas ocupadas nas zonas metropolitanas brasileiras. 

Dos trabalhadores regidos por relações salariais (71,5% do total dos ocupados no Brasil), 

58,1% tinham emprego protegido, enquanto 11,4% conviviam com emprego ilegal e 8,3% 

com emprego subcontratado. Para além desses, sofrendo de insuficiência ou ausência de 

cobertura social, estavam também os trabalhadores por conta própria (DIEESE 2012, 

165). 

 No caso do emprego ilegal, estamos perante a ausência de carteira assinada, tanto 

no caso de contratados pelo setor privado, como pelo público. Já o emprego subcontratado 

representa uma forma precária de emprego, a qual possibilita mecanismos de 

desregulação das leis laborais, onde os ocupados, através da prestação de serviços 

terceirizados, veem a proteção social fragilizar-se (DIEESE 2012, 167). 

 No período de 1999-2009 assistiu-se ao aumento do emprego formal em relação 

ao total, contudo, em números absolutos, à um crescimento da informalidade, a qual está 

ligada ao processo de restruturação económica do mercado brasileiro (DIEESE 2012, 

168). Nesse período, o emprego protegido aumentou 48,6%, o ilegal aumentou 20,6%, o 

subcontratado 26,1% e o dos trabalhadores por conta própria 18,7% (DIEESE 2012, 169). 

 Nas áreas metropolitanas 43,3% da população ocupada, em 2009, encontrava-se 

numa das 3 possibilidades de informalidade apresentadas, sendo que 11,4% dos ocupados 

nas regiões metropolitanas de Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador e São Paulo 

não tinham registro em carteira profissional. Este tipo de situação laboral afetava de forma 

mais pronunciada a população numa faixa etária entre os 16 e os 24 anos, bem como os 

grupos sociais com menor nível de escolaridade e as mulheres (DIEESE 2012, 170). 

 No caso específico de São Paulo, os dados mostram que em 2009 a distribuição 

dos ocupados sem carteira assinada realizava-se da seguinte forma: 17,9% - indústria, 

18,2% comércio, 57,2% serviços e 5,9% construção civil. (Em 1999: os valores eram, 

respetivamente, 21.2%,17,8%, 54,9% e 5,4%). 

Já no que respeita à distribuição dos subcontratados na Região Metropolitana de 

São Paulo, em 2009, 39,4% eram assalariados contratados em serviços de terceirizados, 



 

74 

60,6% autónomos, que trabalhavam para uma empresa, correspondendo no total a 9% dos 

ocupados (DIEESE 2012, 173). O subgrupo dos assalariados contratados terceirizados 

caracteriza-se por baixa remuneração e longos períodos de trabalho semanal. O 

rendimento médio real deste grupo foi quase metade do rendimento médio do emprego 

protegido ou formal (DIEESE 2012, 174). 

No caso dos trabalhadores por conta própria a Região Metropolitana de São Paulo 

contou, em 2009, um valor elevado no setor da construção civil (39,4%), seguido, 

respetivamente, pelo comércio (19,8%), os serviços (13%) e a indústria (13,2%) (DIEESE 

2012, 179). 

 

 2.4. Retrato socioterritorial do Estado de São Paulo 
 

 

No Estado de São Paulo, para o ano de 2010, 65% da população habitava em zonas 

de vulnerabilidade social baixa, ao passo que 16,5% localizava-se em áreas de alta ou 

muita alta vulnerabilidade, segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social (SEADE 

2013f, 4). Dentro desse território, a Região Metropolitana de São Paulo concentra as 

maiores disparidades sociais. Reunia 79,8% dos que viviam na alta vulnerabilidade do 

Estado, como também 68,8% da baixíssima vulnerabilidade (grupo 1). Já o Município de 

São Paulo concentrava 46,3% e 59,5%, respetivamente, da população nessas condições 

no total do Estado (SEADE 2013f, 7). 

O papel da capital como ator preponderante na atividade económica do Estado 

levava à grande concentração de indivíduos do grupo de baixíssima vulnerabilidade, que 

de uma participação de 59,5% no município em relação ao Estado, passava para os 

significativos 86,6% em relação à RMSP.  As percentagens do grupo dos mais vulneráveis 

apresentavam também um aumento significativo quando comparadas as relações da 

capital com a RMSP e o total do Estado, isto é, de 57,9% para 46,3%. Esses fatos explicam 

a grande concentração de favelas na RMSP (SEADE 2013f, 10). 

Ora, se a capital abarcava sozinha uma parte substancial dos grupos de baixíssima 

e de alta vulnerabilidade no total do Estado, as restantes cidades da RMSP tinham um 

peso mais relevante sobre os grupos 5 e 6 do IPVS, respondendo juntas a 32,7% desses 

grupos no total do Estado, sendo que o Município de São Paulo contribuía com pouco 

mais de 28,9% (SEADE 2013f, 10). 

O grupo 1 do IPVS identifica-se com as seguintes condições:1- iluminação, 

pavimentação, calçada, bermas e arborização disponíveis para quase 100% da população; 
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e 2- quase total ausência de esgotos a céu aberto e lixo na rua (1%). Há, portanto, um 

forte contraste com o grupo 6, em que as condições de infraestrutura são insuficientes em 

todos os itens. As ausências estão a níveis de 20,3% no caso da iluminação, 23,1% no da 

pavimentação, 34,3% em relação à identificação das moradias, 43,4% em relação à 

calçada e 61,6% à arborização. Neste grupo, 18,3% estão expostos a esgotos a céu aberto 

e 14,5% convivem com lixo na rua (SEADE 2013f, 12).  

Os dados de 2010 demonstram uma grande concentração de riqueza na zona Oeste 

da cidade de São Paulo, onde se concentra o grupo de menor vulnerabilidade (Grupo 1). 

Os distritos de Alto de Pinheiros, Perdizes, Consolação, Jardim Paulista, Vila Mariana, 

Moema, Pinheiros, Morumbi e Santo Amaro são habitados quase exclusivamente por 

famílias desse grupo. Com maior heterogeneidade seguiam-se os distritos como a Lapa, 

Barra Funda, Santa Cecília, República, Bela Vista, Liberdade, Saúde, Campo Belo, Itaim 

Bibi, Vila Andrade e Butantã, ao redor dos quais se encontram principalmente os grupos 

2 e 3, muito baixa e baixa vulnerabilidade. Além de concentrarem a maioria da população, 

estes últimos são responsáveis pela maior área do município, com tendência a se expandir 

do centro para a periferia. Os grupos 2 e 3 são majoritários na zona Norte e zona Oeste 

da cidade, tendo ainda grande representação na zona Leste até aos distritos de São Mateus, 

Parque do Carmo, Itaquera e Vila Jacuí, e na zona Sul até Jardim São Luiz e Cidade Dutra 

(SEADE 2013f, 12-13). 

Já nas zonas limítrofes do Município de São Paulo, verifica-se a predominância 

de grupos de alta e muito alta vulnerabilidade (5 e 6). Esses estão também distribuídos de 

uma forma pulverizada em muitas outras regiões, destacando-se a sua presença nos 

seguintes distritos: São Rafael, Grajaú, Jardim Ângela, Capitão Redondo, Vila Andrade, 

Jardim Helena, São Miguel, Vila Jacuí, Tremembé e Jaraguá. As áreas de vulnerabilidade 

mais elevada surgem na forma de grandes bolsões na região metropolitana, em zonas 

específicas do território, afastadas do centro e/ou nas bordas da cidade. Há exceções de 

alta vulnerabilidade nos distritos do Morumbi e Vila Andrade que estão próximos das 

regiões centrais (SEADE 2013f, 13). 

Em suma, pode-se concluir que a riqueza está concentrada na zona Oeste da cidade 

de São Paulo e na zona Noroeste da RMSP – locais que coincidem com as zonas de maior 

concentração de serviços avançados -, enquanto nas zonas limítrofes do Município de São 

Paulo estão concentrados grupos de alta e muito alta vulnerabilidade. Isto resulta do 

modelo da expansão das cidades brasileiras, baseado no alargamento da mancha urbana, 

com assentamentos precários distantes de serviços públicos e oferta de empregos. Esse 
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padrão tem influência na mobilidade, qualidade de vida e qualidade ambiental, fazendo 

persistir o contexto de desigualdade. 

 

 

2.5. Exportações do Estado e Município de São Paulo 
 

O Estado de São Paulo apoia grande parte das suas exportações de bens no setor 

da indústria, contrastando com o resto do Brasil e a sua predisposição para a exportação 

de recursos naturais. Se para o Brasil os produtos industrializados representavam 51,1% 

das exportações de bens, já no caso do Estado de São Paulo, estes equivaliam a cerca 

87,1% em 2012 (SEADE 2013d, 6). As exportações de bens paulistas representavam, 

assim, nesse ano, 24,5% do total das exportações brasileiras, mas eram responsáveis por 

41,7% dos produtos industrializados e 48,5% dos manufaturados nacionais (SEADE 

2013d, 8). 

Tabela 1: Grupos do IPVS 2010. Retirado da revist1.ª Análise 8. 
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A região era, àquela data, aquela com maior índice tecnológico nos produtos 

exportados.  Na distribuição da intensidade tecnológica, São Paulo representava 75,7% 

dos produtos de alta densidade e 51,8% daqueles de média-alta densidade. Já no que 

respeita ao padrão de média-baixa intensidade, o Estado exportava 19,6%, enquanto 

mantinha uma participação de 41,8% no grupo de baixa intensidade. No balanço final, o 

Estado tinha, desse modo, uma das participações mais diminutas (8%) nos produtos 

básicos a nível nacional (SEADE 2013d, 9). 

 Contudo, no período compreendido entre 1999 e 2012, houve mudanças 

significativas quanto à estrutura das exportações de bens: ocorreu uma redução do peso 

dos produtos manufaturados em relação ao total, de 84,2% para 74,2%, e o aumento da 

percentagem dos produtos semimanufaturados, de 7,6% para 12,9%, destacando-se nesse 

grupo a classe dos açúcares de cana (66,9% do total) (SEADE 2013d, 12). 

 Já na participação dos produtos de alta intensidade tecnológica ocorreu nesse 

período uma diminuição, passando de 19,4% do total para 15,0%. Ao contrário, os 

produtos de média-alta e de baixa intensidade viram as suas participações aumentar, 

enquanto os de média-baixa apresentaram a manutenção de um patamar estável (SEADE 

2013d, 13). 

Houve ainda uma queda generalizada da participação dos países mais 

industrializados no grupo de países de destino de exportação de bens. Os Estados Unidos 

foram a principal quebra, sendo ainda de destacar a ausência da Grã-Bretanha, da 

Federação Russa e do Japão na lista dos dez principais destinos das exportações paulistas, 

em 2012. Por exemplo, o conjunto dos países europeus perdeu 6,4% de sua participação 

(SEADE 2013d, 16). 

Concentrando-nos, contudo, nos dados das exportações do Município de São 

Paulo para o ano de 2014, observamos algumas das características monopolistas da 

capital paulista do período anterior.  Em primeiro lugar, as exportações de bens da cidade 

representaram 40% do total da RMSP, atingindo os US$ 7,3 bilhões.15 A maior parte 

(44,5%) delas referem-se a alimentos e bebidas destinados à indústria, comprovando a 

cidade como sede principal dos escritórios das grandes empresas industriais. Depois de 

São Paulo, encontram-se, como maiores exportadores de bens da RMSP, São Bernardo 

do Campo, com 20% (dos quais 27,8% são de tratores e veículos automóveis para 

                                                 
15 Para determinar o município responsável pela exportação, a secretaria do comércio exterior considera 

como fator de principal de distribuição o domicílio fiscal (sede) da empresa exportadora, e não o 

município de produção.  
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transportes de mercadorias e 37,1% de exportações em peças e acessórios de equipamento 

de transporte), e Guarulhos, com 15% (dos quais 64,5% em combustíveis e lubrificantes 

para embarcações) (CMSP-CTEO 2015, 5). 

No total, as exportações de bens do Município de São Paulo resultaram, no ano de 

2014, em US$ 7.322.811.814, dos quais US$ 2.872.104.075 provenientes de produtos 

básicos, US$ 4.435.133.047 de produtos industrializados (US$ 2.026.643.549 

semimanufaturados e US$ 2.408.489.498 manufaturados) e US$ 15.574.692 de operações 

especiais (MDIC-SCE 2014d). 

A China foi o principal destino das exportações de bens do município, com 

20,39% do total, seguida pelos EUA, com 8,99%, dos Países Baixos, com 6,14%, e da 

Venezuela, Alemanha e Argentina, respetivamente, com 4,41% 3,58% e 3,50% (MDIC-

SCE 2014a). 

Os produtos mais exportados foram: 1.º - soja, no valor de US$ 1.530.979.336 

(20,91%); 2.º - açúcares de cana ou de beterraba e sacarose quimicamente pura, no estado 

sólido, no valor de US$ 1.411.011.774 (19,27%); 3.º - café, mesmo torrado ou 

descafeinado, cascas e películas de café e sucedâneos de café, contendo café em qualquer 

proporção, no valor de US$ 472.907.550 (6,46%); e 4.º - pastas químicas de madeira, à 

soda ou ao sulfato, exceto pastas para dissolução no valor de US$ 410.900.850 (5,61%) 

(MDIC-SCE 2014c). 

Dentro dos bens produzidos, os de capital representaram 9,43% do total das 

exportações; os de consumo 10,70%; e os intermediários 79,48%. Tomaram parte pouco 

significativa, portanto, as exportações de combustíveis e lubrificantes (0,19%), bem como 

as restantes operações (0,21%), segundo os valores das empresas sediadas no Município 

de São Paulo (MDIC-SCE 2014b). 

No contexto nacional, contudo, as exportações de bens apresentaram uma redução 

de 7,0%, em contraste com as exportações de serviços, as quais cresceram 6,3% em 2014, 

perfazendo o valor de US$ 39,8 bilhões. Entre 2010 e 2014, as exportações de serviços 

avançaram 32,4%, aumentado de 13% para 15% a participação dos serviços na 

composição das exportações brasileiras. 

Por oposição, as importações de serviços avançaram 4,6% em 2014, alcançando 

o valor de US$ 87,0 bilhões, e mantendo-se acima do dobro exportado no sector dos 

serviços. Assim no período 2010-2014, as importações de serviços apresentaram 

crescimento de 46,2%, superior em mais de dez pontos percentuais do valor das 

exportações, o que levou ao aumento do deficit na transação de serviços que, em 2014, 
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atingiu US$ 47,2 bilhões, superando o deficit de 2010 da ordem dos US$ 29,4 bilhões 

(MDIC-SCS 2014, 17). 

Enquanto isso, a nível mundial, as exportações de serviços cresceram 38,2%, 

ocupando o Brasil a 31.ª posição do ranking mundial (posição que se altera no que 

respeita às importações onde o Brasil se coloca em 17.ª posição, explicitando o deficit 

entre consumo e produção e contraditando a ideia da sua apetência para o setor). Na 

primeira posição, encontravam-se os EUA com vendas na ordem dos US$ 685,6 bilhões, 

seguidos pelo Reino Unido com US$ 329,0 bilhões. A União Europeia, enquanto bloco, 

figurava como a principal região exportadora de serviços, atingindo US$ 2,15 trilhões. 

Ela sozinha representava 44,3% do total das exportações globais. Entre os principais 

exportadores constava ainda o Japão, que obteve o maior crescimento das exportações de 

serviços, com expansão de 19,2% em 2014, em relação a 2013 (MDIC-SCS 2014, 22). 

Já as exportações de serviços registadas pelo Siscoserv, para o mesmo ano, 

alcançaram US$ 20,8 bilhões. Os cinco principais serviços exportados a nível nacional 

foram os serviços gerenciais e de consultoria gerencial (US$ 2,17 bilhões), outros 

serviços profissionais e técnicos (US$ 2,08 bilhões), os serviços auxiliares aos serviços 

financeiros (US$ 1,95 bilhão), os serviços de transporte aquaviário de cargas (US$ 1,67 

bilhão) e os serviços de manutenção e reparação de produtos metálicos, maquinário e 

equipamentos (US$ 1,11 bilhão). No conjunto, estes representavam 43,2% do total e 

confirmavam o elevado grau de concentração das exportações de serviços do Brasil em 

determinadas classes (MDIC-SCS 2014, 32). 

Os principais mercados de aquisição das exportações brasileiras de serviços foram 

os Estados Unidos (US$ 6,11 bilhões), os Países Baixos (US$ 1,72 bilhão), a Suíça 

(US$ 1,26 bilhão), a Alemanha (US$ 1,22 bilhão) e o Reino Unido (US$ 957 milhões). 

Eles representaram 54,2% do total, com destaque para a participação norte-americana 

(29,4%) (MDIC-SCS 2014, 42). 

Porém, a distribuição regional na participação de exportações na área dos serviços 

é bastante desigual no território brasileiro. As regiões Sul e Sudeste representam 95,4% 

das exportações e 96,1% das importações no ano de 2014, apresentando-se São Paulo e o 

Rio de Janeiro destacados em relação ao restante território (MDIC-SCS 2014, 55). São 

Paulo foi o principal estado brasileiro exportador de serviços (US$ 12,5 bilhões), isto é, 

60,4% do total das exportações, com os serviços auxiliares aos serviços financeiros a 

liderar as exportações do Estado (US$ 1,46 bilhão). O Rio de Janeiro, por sua vez, teve 

uma participação de 24% sobre o total, sendo que os serviços gerenciais e de consultoria 
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gerencial obtiveram o maior valor na participação (US$ 762 milhões) (MDIC-SCS 2014, 

55). 

Regista-se ainda que o setor dos serviços pôde também participar de forma 

indireta na expansão das exportações, nomeadamente dos manufaturados. Segundo dados 

da Organização Mundial de Comércio, publicados pelo jornal Valor Económico a 22 de 

Junho de 2016, por Assis Moreira, a contribuição dos serviços intermediários no comércio 

externo cresceu 15,2% por ano, entre 2005 e 2014. Esses serviços incluem consultoria, 

engenharia e computação, sendo que parte significativa é de origem nacional. A sua 

contribuição para a exportação de manufaturados ronda os 31,8% e 44,2% para o total 

das exportações. Por sua vez, os de origem estrangeira têm uma ação reduzida de 6% para 

as exportações de bens e 4,8% no total de todo o valor exportado. No geral, ainda 

seguindo a publicação, os serviços que mais contribuem para estes dados são os 

comerciais de atacado e varejo, os profissionais e, por fim, os financeiros (Moreira 2016). 

Os dados demonstram, portanto, que apesar da grande concentração de serviços 

exportados na região de São Paulo, esses são de valor reduzido no valor total das 

exportações, isto é, de 264,9 bilhões de exportações, apenas 15% foram em serviços no 

total do país, em 2014 (MDIC-SCS 2014, 17).  Já se utilizarmos os dados da Siscoserv, 

veremos que o Estado de São Paulo aglomerou 60,4% do total desse tipo de exportações. 

A informação reunida alcança 20,8 bilhões, o que apresenta uma margem de 19 bilhões 

em relação aos números apresentados pelo Banco Central do Brasil (39,8 bilhões). 

Contando, assim, que eles representam 52,2% de todas as exportações, temos que nessa 

percentagem o Estado de São Paulo representa 12,5 bilhões, o que perfaz sensivelmente 

19,54% do total de exportações de bens e serviços. Se dessa percentagem retirarmos os 

serviços mais ligados à teoria da cidade global, que se encontram destacados entre os 10 

de maior exportação, teremos então: 1- serviços auxiliares financeiros, exceto os 

relacionados a seguros e previdência complementar (11,6%); 2 – outros serviços 

profissionais, técnicos e gerenciais não classificados em outra posição (10,4%), 3 – 

serviços gerenciais, de consultoria gerencial, de relações públicas e comunicação social 

(10,3%), 4 – serviços de consultoria, de segurança e de suporte em tecnologia da 

informação (IT) (4,1%), 6 – serviços financeiros, exceto bancos de investimento, serviços 

de seguros e previdência complementar (3,3%).  Essas classes representam 39,7% do total 

das exportações em serviços no Estado de São Paulo, no valor de US$ 4,54 bilhões, isto 

é, 7,1% do total das exportações de bens e serviços. Temos que ter em conta, contudo, a 

discrepância de valores apresentada anteriormente, entre o Banco Central Brasileiro e a 
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Siscoserv, o que levanta a possibilidade de que esses serviços atinjam cerca de 14% do 

total de todas as exportações. Esse valor deve ainda ser distribuído por todas as regiões 

do Estado, onde estão inseridas importantes regiões administrativas, metropolitanas e 

municípios, como os de Campinas e Sorocaba, Santos ou São José do Campo. Assim, 

concluímos que os setores dos serviços mais influentes na teoria da cidade global e com 

maior incidência no Estado de São Paulo possuem uma representação inferior a 14% nas 

exportações do Município de São Paulo. 
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Capítulo 3 - Caso de estudo: investimentos anunciados no Município de 

São Paulo de 2000 a 2014 

 

3.1. Análise dos investimentos anunciados no imobiliário e nos serviços 

avançados no Município de São Paulo (2012,2013,2014) 

 

 O nosso estudo centrou-se, principalmente, na análise dos investimentos 

anunciados publicados pela SEADE na PIESP para o Município de São Paulo no período 

compreendido entre 2000 e 2014 (SEADE 2014c). Do total dos anos, selecionámos os 

últimos três para uma investigação mais pormenorizada da origem dos investimentos e a 

sua distribuição geográfica na cidade. A partir dessa amostra de 2012, 2013 e 2014 

fizemos um mapa de apresentação dos padrões de investimento. 

 Contudo, antes de mais, é necessário explicar em que consistem os investimentos 

anunciados. A Pesquisa de Investimentos Anunciados – PIESP é um instrumento de 

aferição das tendências de ampliação produtiva, bem como das oportunidades de negócio 

no Estado de São Paulo. Reúne a distribuição dos investimentos tanto nos setores da 

economia, como nas diversas regiões paulistas. A pesquisa contabiliza os anúncios 

divulgados pela imprensa. 

 A nossa seleção foi feita com base nas tabelas Excel cedidas online pela SEADE, 

as quais contabilizam todos os dados, desde o início da pesquisa, em 1998, até 2014. À 

época do começo da nossa investigação, existiam já dois relatórios publicados pela 

SEADE e pela Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Regional do Governo do 

Estado de São Paulo, respetivamente, para o ano de 2012 e de 2013. Contudo, a nossa 

análise parte dos dados de origem e não do mapeamento dos relatórios, mesmo porque 

esses relatórios se baseiam na avaliação do território estatal e não no Município de São 

Paulo, como de nosso intento.  

 As tabelas continham todos os investimentos anunciados do Estado, com todas as 

suas regiões. Tivemos que proceder, portanto, à seleção daquelas que respeitavam o 

seguinte padrão: região de governo – RMSP; região administrativa – RMSP; município 

– São Paulo. Nos investimentos eliminados constam também aqueles com referência 

inter-regional, facto que reduz o valor real de investimentos, por exemplo, em 

infraestruturas, pois alguns deles são de grande porte e passam o limite geográfico de um 

município especifico.  
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Há ainda a possibilidade que alguns destes dados maximizem a real participação 

na região, visto que neles estão presentes tanto investimentos que se efetivam no 

desenvolvimento geográfico e comercial do município - a construção, o comércio de 

atacado e varejo, a hotelaria; como aqueles que representam o valor investido por 

empresas sediadas no município, como as do transporte aéreo, mas que na realidade não 

se reduzem a uma participação direta na região, pois originam exportações de serviços 

para o estrangeiro e criam desenvolvimento industrial de outras áreas do território 

nacional. De qualquer dos modos, estes investimentos devem ser contabilizados, visto 

que representam a capacidade financeira das empresas do município. 

 Para o período 2000-2014, constatámos então que 56,02% dos investimentos 

anunciados no Município de São Paulo se concentraram em transportes, armazenamento 

e correios (US$ 55.364,33 milhões), seguidos, em segundo lugar, por aqueles em 

saneamento 9,96% – águas, esgotos e atividades de resíduos e descontaminação. Nos 

patamares consecutivos posicionaram-se as atividades imobiliárias (8,56%); as atividades 

financeiras, seguros e serviços relacionados (5,07%); a indústria de transformação 
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Gráfico 12: Investimentos anunciados no Município de São Paulo por subsectores de atividade em percentagem (2000-

2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção Própria. 
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(4,32%); os investimentos em saúde humana e serviços sociais (3,97%); e em informação 

e comunicação (3,01%) (ver gráfico 12). 

Se olharmos agora para os sectores de maior importância para o conceito de 

cidade global, nomeadamente, as atividades de informação e comunicação, atividade 

financeiras, de seguros e serviços relacionados, atividades profissionais, científicas e 

técnicas e as atividades administrativas e serviços complementares, constatamos que 

juntas representaram 10,81% de todos os investimentos anunciados no período de 2000-

2014, correspondendo, nos valores que a PIESP conseguiu apurar, a US$ 10.685,34 

milhões. Estes números mostram mais de o dobro de investimentos no sector dos serviços 

avançados, do que no sector da indústria de transformação no Município, confirmando as 

estatísticas do trabalho formal que apresentavam um aumento contínuo dos ocupados 

nestes sectores de serviços.  

 Ainda, se juntarmos a estas classes as restantes atividades de serviços – 

alojamento e alimentação; administração pública, defesa e segurança social; educação; 

saúde humana e serviços sociais; artes, cultura desporto e recreação; outras atividades de 

serviços; e serviços domésticos -, ficamos com um valor de 18,5% do total dos 

investimentos; sendo que 57,78% dos investimentos nos serviços foram dedicados às 

áreas de incidência da teoria da cidade global.  

 É de ressaltar, por exemplo, que as atividades financeiras, de seguros e serviços 

relacionados tiveram uma percentagem superior de investimentos que a educação e a 

saúde juntas. Isto demonstra que alguns dos elementos fundamentais na reprodução do 

mercado qualificado, que sustentam as cidades globais, tiveram, no caso do Município 

de São Paulo, uma participação diminuta de 4,38% nos investimentos.   

 A atividade imobiliária e a construção representaram 9% dos investimentos, 

demonstrando a forte presença do sector no espaço urbano, podendo este ser visto como 

um impulsionador do sector das infraestruturas.  

O setor agropecuário não tem qualquer posição significativa nos investimentos do 

Município de São Paulo, urbano na sua maioria, podendo, contudo, tomar parte nos lucros 

das empresas aí sediadas, como já vimos anteriormente.  

Já na indústria, o ano exceção nos valores de investimento foi o de 2010 (ver 

gráfico 13), no qual houve um investimento significativo da Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos, no valor de US$ 977,62 milhões. Esse investimento foi enquadrado no 

grupo fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores, 

concretizando-se na produção de transportes ferroviários. A sua construção foi realizada 
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na Região Administrativa de Campinas, mas o seu uso é destinado às linhas 

metropolitanas da cidade de São Paulo, daí a colocação, por parte da PIESP, deste 

investimento em São Paulo.  

 

 No caso do comércio, temos três picos de investimentos, sendo eles: o ano de 

2000, um ligeiro aumento em 2003 e um outro representativo crescimento que se demarca 

no ano de 2009 e tem o seu expoente no ano 2010 (ver gráfico 14).  
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Gráfico 13: Investimentos anunciados no subsector da indústria de transformação em US$ milhões no 

Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Gráfico 14: Investimentos anunciados no subsector do comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas em 

US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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No primeiro ano, contribui de forma significativa o grupo comércio varejista e a 

reparação de objetos pessoais e domésticos. Destacam-se como investidores (com 

investimentos acima de US$ 15 milhões):1 - a parceria entre a Sonae e o BIG (ambos 

com sede em Portugal) com a abertura de hipermercados no valor de US$ 30,75 milhões; 

2 – o Grupo Pão de Açúcar (sede em São Paulo) com a remodelação das infraestruturas 

distributivas na sua cadeia de supermercados no valor US$ 27,83 milhões e a abertura de 

uma loja da cadeia Supermercados Sé no valor de US$ 16,13 milhões; 3 – a parceria entre 

a telefónica, empresa de telecomunicações espanhola (sede em Madrid), e a Portugal 

Telecom (sede em Portugal),  a qual investiu US$ 40 milhões no lançamento do Portal 

B2B; 4 -  a Walmart (sede nos EUA) que investiu US$ 16,96 milhões na abertura de uma 

nova loja; 5 – o Grupo Silvio Santos, brasileiro com sede em São Paulo, que apostou na 

construção de um shopping no distrito da Vila Bela no valor de US$ 41, 47 milhões; e, 

por fim, 6 – novamente a Sonae, agora individualmente, com um gasto de US$ 39,57 

milhões na implantação de novas lojas.  

Já em 2003, destacou-se, uma vez mais, o grupo de comércio varejista, sendo os 

seus maiores investidores a Telhanorte (sede São Paulo), com US$ 17,44 milhões na 

abertura de uma nova loja; o grupo Carrefour (sede em França), com US$ 13,5 milhões 

num novo hipermercado; e a BrasilSul, empresa de roupa brasileira, com o investimento 

mais alto, US$ 28,84 milhões, na abertura de 2 lojas em shoppings.  

Em 2009, houve um investimento superior a US$ 10 milhões no grupo do 

comércio por atacado (US$ 11,59 milhões), pelo grupo Pão de Açúcar, e três 

investimentos destacados no grupo do varejo. O primeiro foi realizado pela Walmart, no 

valor de US$ 30,69 milhões; enquanto o segundo e o terceiro foram realizados, mais uma 

vez, pelo Grupo Pão de Açúcar, no valor de US$ 82,44 milhões, para o melhoramento da 

rede de supermercados, e US$ 25,72 milhões na inauguração de novos supermercados.  

Para terminar a série dos melhores anos de investimento no comércio, 2010 foi o 

ano mais importante para o grupo do atacado, liderando a Ferring (sede na Suíça) com 

US$ 28,10 milhões na construção de uma fábrica de medicamentos e num centro de 

pesquisa.  A Chenson, de origem norte-americana, aparece em 2.º com o investimento de 

US$ 17,05 milhões para centro de distribuição, seguida pela Makro (sede nos Países-

Baixos) e o grupo Pão de Açúcar. A primeira investe US$ 16,55 milhões e o segundo 

US$ 11,37 milhões. Já no comércio varejista, encontramos o maior investimento da série, 

isto é, US$ 198,95 milhões, realizado pela Carrefour. Ainda nesse grupo, destacam-se, 

com dois dígitos de milhão de investimento, a Extra Hipermercado – grupo Pão de Açúcar 
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– com US$ 16,61 milhões e a C&C Casa & Construção, empresa paulista, com US$ 11,20 

milhões na abertura de lojas. 

Do total dos gastos superiores a US$ 10 milhões no comércio, para os 4 anos de 

maior investimento em análise, 59,79% tiveram origem em capital estrangeiro, o que 

demonstra um interesse particular das empresas europeias (50,84%) e norte-americanas 

(8,95%) na capacidade de consumo do mercado brasileiro. Quanto aos investidores 

nacionais, destaca-se o grupo Pão de Açúcar com participação de 26,52% no total dos 

investimentos. O grupo mostra-se como monopolizador dos investimentos nacionais de 

comércio varejista na série em análise. É de notar, também, que a maioria dos 

investimentos tem como objetivo principal o mercado interno e, desse modo, não 

contribuem na criação de um mercado de comando ou investigação transnacional. A 

exceção à regra foi a Ferring, a qual investiu num centro de pesquisa.     

Por sua vez, o investimento em alojamento e alimentação apresenta os seus 

maiores valores no ano de 2000, seguido por 2012 e 2014, respetivamente (ver gráfico 

15). Em 2000, houve 9 investimentos acima de US$ 10 milhões, sendo quatro deles pela 

Accor (sede em França) no total de US$ 126,19 milhões. Os restantes investimentos 

foram realizados pela Hochtief (sede na Alemanha) no valor de US$ 100 milhões; pela 

InterContinental Hotels Group (sede no Reino Unido) no valor de US$ 14 milhões; pela 

Marriott (sede nos EUA) no valor de US$ 15,96 milhões; pela Dr. Oetker (sede na 
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Gráfico 15: Investimentos anunciados no subsector do alojamento e alimentação em US$ milhões no Município de São 

Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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Alemanha) no valor de US$ 10 milhões; e pela Stancorp (sede em São Paulo) no valor de 

US$ 85 milhões. 

 Nos anos 2012 e 2014, os maiores investimentos foram aqueles realizados pela 

parceria entre a Accor, o grupo Pierre & Vacances (ambos com sede em França) e a 

incorporadora brasileira Setin, através da joint venture Adagio City Aparthotel, no valor 

de US$ 40,74 milhões; pela Brookfield (sede no Canadá) no valor de US$ 144,4 milhões; 

pela Estanplaza, sediada no Brasil, no valor de US$ 9,86 milhões; pela rede brasileira de 

hotéis Bourbon no valor de US$ 8,15 milhões; pela Accor individualmente (US$ 19,78 

milhões); pela Iron House, empresa sediada no Brasil, no valor de US$ 193,48 milhões; 

e pela Related (sediada nos EUA) no valor de US$ 62,71 milhões. Todavia, nestes últimos 

anos, os dados apresentam falhas de valores, havendo a possibilidade de existir mais 

investimentos superiores a US$ 10 milhões. Algumas das empresas apresentadas sem 

valores são a Intercity administração (Brasil) Ltda., a Atlantica e a Emiliano 

Empreendimentos, todas sediadas no território nacional.  

 No cômputo geral, temos que, em 2000, 2012 e 2014, todos os investimentos 

acima de US$ 10 milhões no setor alimentação e alojamento, com valores assinalados, 

foram direcionados para a construção hoteleira. Dentre o total desses investimentos, 

57,43% foram de origem estrangeira (31,43% europeus e 26% dos EUA e Canadá), 5,11% 

de origem partilhada entre o Brasil e o estrangeiro e 37,46% de origem brasileira. Se a 

este último valor adicionarmos os investimentos inferiores a US$ 10 milhões, a 

percentagem da participação total brasileira sobe para 38,84%, mantendo-se, contudo, 

afastada em 20% da participação estrangeira. 

 Podemos observar, neste caso, a importância concedida ao mercado turístico do 

Brasil pelas empresas de origem estrangeira, em especial pela hotelaria europeia. Alguns 

dos dados referem também o turismo de negócios como o setor de incidência do 

investimento. Por exemplo, a Brookfield apresenta um investimento misto entre 

escritórios e hotel e a Marriott refere um hotel de longa permanência. Tal como no 

comércio, procura-se um mercado de consumo praticado no interior do país, contudo, 

com um elevado grau de influência do consumidor externo. Para este caso especifico, 

poderíamos dizer que a evolução paulista se enquadra na teoria da cidade global, embora, 

seja necessária uma análise mais pormenorizada da atividade imobiliária na construção 

de edifícios para escritórios, para chegarmos a essa conclusão, e da localização das 

empresas investidoras.   
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Seguidamente, no sector dos transportes, armazenamento e correios observa-se 

um crescimento forte no anúncio de investimentos nos últimos anos, sendo que os que 

mais se destacam são os anos de 2010, 2012 e 2014 (ver gráfico 16). 

Em 2010, houve um investimento de US$ 4376,84 milhões em transportes 

terrestres; US$ 1911,04 milhões em transportes aéreos; e US$ 12,61 milhões em 

atividades auxiliares de transportes.  

Nos transportes terrestres, 95,95% foi investido pela Metrô – Companhia de 

Metropolitano de São Paulo (empresa de capital misto): 37,14% foi dirigido para a 
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Gráfico 16: Investimentos anunciados no subsector dos transportes, armazenamento e correio em US$ milhões no 

Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Gráfico 17: Investimentos anunciados no subsector dos transportes terrestres em US$ milhões no Município de São 

Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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construção da linha 17, no trecho compreendido entre Jabaquara, Congonhas e Morumbi 

(zonas: centro-Sul – Jabaquara, Campo Belo, Santo Amaro; Oeste – Itaim Bibi, Morumbi 

e Sul – Vila Andrade ); 19,08% para obras de prolongamento da linha 5 entre o Largo 13 

e Chácara Klabin (centro-Sul – Santo Amaro, Campo Belo, Moema, Vila Mariana); 

32,71% para a construção do monotrilho entre a Vila Prudente e a Cidade Tiradentes, 

linha verde - Expresso Leste (Sudeste – Vila Prudente, Leste I – São Mateus e Leste II – 

Cidade Tiradentes); 0,89% para portas de vidro para as linhas 2 (Oeste – Pinheiros; 

centro-Sul – Vila Mariana; Sudeste – Ipiranga, Vila Prudente), 3 (Oeste – Lapa; centro; 

Sudeste – Móoca; Leste I – Penha, Itaquera), 4 (Oeste – Butantã, Pinheiros; centro); e o 

restante, dos cerca de 96%, em equipamento sem consideração geográfica.  

Outro investimento, realizado no sector dos transportes terrestres, acima de 

US$ 10 milhões, foi o praticado pela CPTM – Companhia Paulista de Trens 

Metropolitanos (sociedade de economia mista) na compra de trens para a linha 11 Coral/ 

Expresso Leste (centro – Bom Retiro; Sudeste – Brás, Tatuapé; Leste I – Itaquera, José 

Bonífácio; Leste II – Guaianases). Esse gasto perfez 3,81% do total dos investimentos no 

sector. 

Podemos, por conseguinte, ver a participação das zonas da cidade na percentagem 

dos investimentos terrestres em 2010:  centro-Sul – 57,11%; Oeste – 38,03%; Leste I – 

37,41%; Leste II – 36,52%; Sudeste – 33,6%; Sul – 37, 14% (não tem qualquer 

expressividade na zona, visto que afeta apenas um pequeno distrito, aquele que faz 

fronteira com a zona Oeste); e Noroeste e Nordeste – 0%. As primeiras posições são 

ocupadas por duas das zonas mais ricas da cidade, sendo que ocorre uma tentativa de ligar 

a zona Leste ao centro.  

Em 2012, o total de investimentos em transportes terrestres foi de US$ 6877,6 

milhões, sendo a participação da Metrô a mais elevada novamente, representado 99,46% 

do total. A maior fatia, isto é, 94,08% foi para a construção da linha 6 (Noroeste – 

Freguesia do Ó/ Brasilânsia; Oeste – Lapa, Perdizes; centro – Consolação, Bela Vista), e 

o restante para o sistema de controlo de trens. O segundo investimento mais 

representativo foi feito pela CPTM na construção de trens para a mesma linha.  

Já em 2014, este sector viu mais uma vez a Metrô a liderar os investimentos com 

US$ 2398,14 milhões para expansão da linha 5 entre o Largo 13 e Chácara Klabin (centro-

Sul – Santo Amaro, Campo Belo, Moema, Vila Mariana); US$ 419,83 milhões para novo 

trilho entre Vila Prudente e Cidade Tiradentes (Sudeste – Vila Prudente, Leste I – São 

Mateus e Leste II – Cidade Tiradentes); e US$ 429,96 milhões para a expansão da linha 
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2 entre Vila Prudente e Rodovia Dutra (Sudeste – Vila Prudente, Água Rasa, Vila 

Formosa, Carrão; Leste I – Penha, Cangaíba). Os investimentos representaram 43,61%, 

7,64% e 7,82% do total declarado, respetivamente.  

Ainda, nesse mesmo ano, registaram-se mais dois investimentos de relevo: 1 - 

US$ 2000 milhões (36,37%) pela concessionária ViaQuatro (Mitsui & Co. Ltda., 

Montgomery Participações S.A. e CCR) para a construção da linha 4 entre a Luz e Butantã 

(centro – Bom Retiro, República, Consolação; Oeste – Jardim Paulista, Pinheiros, 

Butantã); e 2 – US$ 247,2 milhões (4,5%) pela CPTM na construção de duas estações e 

prolongamento da linha 9 (Sul – Grajaú).  

Tal como em 2010, nos últimos 2 anos vemos as zonas centrais a serem 

beneficiadas pela grande fatia dos investimentos. É certo que temos uma ligação ao 

Noroeste pela Metrô em 2012 e outra ao Sul em 2014, contudo, o primeiro estende-se 

pela zona Oeste e centro, enquanto o segundo representa uma percentagem muito 

diminuta do investimento desses anos.  

O transporte aéreo teve também investimentos substanciais. Em 2010, houve um 

total de US$ 1911,04 milhões, dos quais 86,92% pela TAM Linhas Aéreas, sediada no 

Brasil, para a aquisição de aeronaves, e 13,08% pela parceria entre o Synergy Group e a 

Avianca, sediada na Bolívia.  

Já nos anos 2012 e 2014, o investimento atingiu os consideráveis US$ 10940,41 

milhões, sendo que 54,84% dele proveio da Gol Linhas Aéreas, sediada no Brasil, e 

45,16% da TAM Linhas Aéreas.  

Em geral, podemos concluir que o descontentamento social e político, 

demonstrado pelas grandes manifestações do início da segunda década do século XXI, 
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Gráfico 18: Investimentos anunciados no subsector da educação 

em US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria. 

Gráfico 19: Investimentos anunciados no subsector da saúde 

humana e serviços sociais em US$ milhões no Município de 

São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria. 
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tiveram efeito nas políticas de incentivo aos transportes públicos terrestres, bem como na 

educação, na saúde e na cultura, sendo que a maioria dos grandes investimentos nas áreas 

designadas ocorreram de 2010 a 2014 (à exceção da educação que apresenta valores 

elevados também na primeira metade da década de 2000) (ver gráficos 18 a 20).  

Porém, como o nosso estudo se centra na influência dos setores de atividade que 

mais contribuem para o conceito de cidade global, decidimos escolher uma amostra de 3 

anos da série de 15 anos e, a partir dela, averiguar a dimensão internacional e a localização 

geográfica das classes ditas globais. Ora, pegando nos dados de 2012, 2013 e 2014, 

analisámos o número de investimentos, a sua origem e a localização por distrito no 

Município de São Paulo. As classes filtradas são informação e comunicação; atividades 

financeiras, de seguros e serviços relacionados; atividades imobiliárias; atividades 

científicas e técnicas; e atividades administrativas e serviços complementares (ver anexo 

3 – quadro 1). 

As atividades imobiliárias são também apresentadas, pois, como exposto 

anteriormente, elas tendem a influenciar as acima referidas.   

 

3.1.1.  Atividades imobiliárias 

 

A presença das atividades imobiliárias nesta amostra deve-se, em primeiro lugar, 

a uma tentativa de entender até que ponto a teoria de produção de cidade, de João Sette 

Whitaker Ferreira, se enquadra no panorama dos investimentos anunciados.  

 Em 2012, foram recolhidos oito anúncios de investimentos imobiliários e apenas 

dois deles foram realizados por empresas com sede fora do Brasil, nestes casos 
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Gráfico 20: Investimentos anunciados no subsector das artes, 

cultura, desporto e recreação em US$ milhões no Município de 

São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria. 
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provenientes dos EUA e das Bermudas (empresa de origem brasileira). Dos oito 

empreendimentos 4 foram na zona Oeste, dois na zona centro-Sul e 1 quer na zona centro, 

quer na zona Nordeste. Os distritos da cidade com mais empreendimentos foram Santo 

Amaro, Morumbi, Itaim Bibi, cada um com 2 investimentos. Com apenas 1 investimento 

estão representados os distritos de Tucuruví e República.  

 Para além disso, se olharmos para a distribuição das empresas investidoras pela 

cidade, com as suas sedes ou filiais, constamos que 4 delas estão no distrito de Itaim Bibi 

(Oeste), 1 em Santo Amaro (centro-Sul), 1 na Bela Vista (centro), 1 em Moema e 1 em 

Perdizes.  

 Já quanto ao destino do investimento, 4 são dedicados à construção de shoppings, 

3 a edifícios de escritórios e 1 para o financiamento de uma nova sede da empresa. Destes 

apenas 4 declaram o valor do investimento, estando US$ 554,33 milhões dedicados à 

construção de escritórios e US$ 181,46 milhões direcionado para melhoramentos e 

construção de shoppings. Todavia, como os dados dos valores não estão completos, não 

é possível estabelecer uma comparação absoluta das duas classes. Das empresas com 

sedes no estrangeiro, uma investiu na abertura de filial no Brasil e a outra, de origem 

brasileira, mas com sede nas Bermudas, optou pelo mercado de escritórios, sem, contudo, 

haver especificação do valor. 

 Em 2013, o número de investimentos sobe para 12, mas a percentagem de 

participação estrangeira diminuiu. Apenas duas empresas tinham a sua sede no 

estrangeiro, 1 nos EUA, outra nas Bermudas.  

 No que respeita ao local de investimento, temos que metade dos investimentos 

foram para a zona Oeste, 3 para Noroeste, 2 para centro-Sul e um para Leste II. O distrito 

Gráfico 21: Investimentos anunciados no subsector das atividades imobiliárias em US$ milhões no Município de São 

Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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mais beneficiado foi o Jardim Paulista com 3 investimentos, seguido pelo Itaim Bibi e 

Pirituba com 2, e os restantes com 1 cada – Santo Amaro, Barra Funda, Itaim Paulista, 

Moema e Tucuruví. Todos os investimentos realizados no Noroeste e Leste foram 

dirigidos para a construção de shoppings, enquanto nas zonas Oeste e centro-Sul apenas 

um dos investimentos teve o mesmo destino. Dos restantes, dois converteram-se na 

abertura de imobiliárias, um em espaços comerciais, sem referência direta a shopping, um 

em edificação para escritórios e, em último, duas parcerias entre investimentos (uma em 

escritórios e área comercial, outra em área comercial e hotelaria).  

 No total dos investimentos, apenas três não identificam o valor do investimento. 

Dos restantes podemos separar por classes: escritórios (18,86%); shoppings (42,49%); 

comercial (46,55%) e hotelaria (7.69%).16 Assim, podemos concluir que o grande 

mercado de investimento das empresas é o consumidor direto, com forte incidência nos 

shoppings e no espaço comercial. Essas categorias são aquelas responsáveis também pela 

expansão para as regiões fora do centro, sendo que aquelas associadas aos serviços que 

exigem maiores qualificações (escritórios e sedes imobiliárias) centram-se nas regiões de 

Itaim Bibi e Jardim Paulista. Curioso verificar, neste caso, que tal como João Sette 

Whitaker Ferreira afirma, a região da Avenida Paulista mantém a sua presença como lugar 

de localização das empresas de serviços. Todavia, se olharmos para a localização dos 

escritórios das incorporadoras, construtoras e demais empresas que participam no 

investimento imobiliário, reparamos na supremacia da região Oeste, com a 

preponderância do distrito Itaim Bibi (8 localizações), seguidas pelo Jardim Paulista 

(Oeste também) e Moema (um dos distritos da zona centro-Sul mais próximo da zona 

Oeste). Vemos uma concentração do mundo empresarial imobiliário concentrado entorno 

do propalado business center da cidade de São Paulo.  

 Para o último ano da amostra, 2014, apresentam-se alguns dados comuns aos 

outros dois anos: supremacia dos investimentos de empresas sediadas em território 

nacional, de shoppings como tipologia de investimento e localização dos investidores na 

sua maioria no distrito do Itaim Bibi. Assim, no total de 14 investimentos, 10 são feitos 

por empresas sediadas no Brasil, sendo os restantes oriundos do Canadá, Israel e Portugal. 

Dos investimentos estrangeiros, três são em shoppings e um em escritórios. Os distritos 

de investimento dividem-se em diferentes zonas e tipo de investimento do seguinte modo: 

escritórios – 1 centro-Sul (Vila Mariana), 3 Oeste (Itaim Bibi); shoppings – 2 Oeste 

                                                 
16 A soma dos valores é superior a 100%, visto que existem investimentos que se enquadram em mais do 

que uma classe. 
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(Morumbi, Lapa), 1 Sudeste (Cursinho), 1 – Noroeste (Jaragua), 1 Nordeste (Mandaqui), 

1 centro (Bela Vista), 1 Sul (Campo Limpo) e 1 sem identificação.  

Agora se averiguarmos o destino dos 8 investimentos que apresentam valor, 

chegamos ao seguinte padrão: shoppings (57,45%), escritórios (42,55%) – tendo em conta 

que o maior investimento em escritórios foi uma parceria com o sector residencial e, 

portanto, a percentagem real em escritórios é inferir aos 42% apresentados. O único 

investimento estrangeiro com valor indicado é dirigido para o mercado dos shoppings, no 

valor de US$ 134,87 milhões. Dos restantes investimentos estrangeiros 1 é em escritórios 

e 2 em shoppings.  

Por fim, para o sector do imobiliário, no total dos anos da amostra, concluímos 

que o maior número de investimentos foi realizado nos distritos do Itaim Bibi e Jardim 

Paulista, logo seguidos por Santo Amaro e Morumbi (ver figura 6). Podemos ainda dizer 

que, apesar do distrito Itaim Bibi concentrar um dos maiores números de investimento 

por distrito, não possui nenhum investimento nas classes com maior número de 

investimentos, isto é, shoppings e edifícios comerciais (ver gráfico 7). É, porém, o distrito 

que mais concentração de investimentos em escritórios presenta e, por isso, o que mais 

se enquadra numa possível definição de business center da teoria da cidade global (ver 

figura 8). Para podermos discernir se se trata de especulação imobiliária – produção de 

espaço -, como João Sette Whitaker Ferreira refere, ou de demanda por parte de empresas 

internacionais temos, contudo, de analisar os investimentos dos setores avançados de 

serviços e perscrutar a localização dos investidores.  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0   

1   

2   

3   

4   

5 ou +   

Figura 6: Distribuição do n.º de investimentos no 

subsector da atividade imobiliária por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria. 

Figura 7: Distribuição do n.º de investimentos em 

shoppings e edifícios comerciais no subsector da 

atividade imobiliária por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria. 
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3.1.2.  Informação e comunicação 

 

Os anos da amostra não são os mais significativos dentro do total da série. Por 

esse motivo, é importe fazer uma pequena referência ao ano 2011, pois foi um período de 

grande investimento (ver gráfico 22). A grande participação, 95,13% do total do ano, foi 
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Figura 8: Distribuição do n.º de investimentos em 

escritórios e abertura de imobiliárias no subsector da 

atividade imobiliária por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria. 

Figura 9: Distribuição do n.º de investimentos pela 

origem das sedes dos investidores no subsector da 

atividade imobiliária (2012,2013,2014). * Bermudas 2 

investimentos, Israel 1 Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria. 
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Gráfico 22: Investimentos anunciados no subsector da informação e comunicações em US$ milhões no Município de 

São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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um investimento da Vivendi, sediada em França, na ampliação de serviços de televisão. 

Quanto aos anos da amostra, em 2012, o grupo divide-se em investimentos nas 

seguintes classes: atividades de rádio e televisão, atividades de serviços de tecnologia, 

informação, atividades de prestação de serviços de informação e atividades 

cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão. Esta última apresenta 

os valores mais elevados, representando 80,96% do total. O seu maior investidor foi a 

Serpro (análise de dados públicas) com 52,84% e o restante contou com a participação da 

Embratel 28,13%. Já o segundo grupo mais representativo foram as atividades de serviços 

de tecnologia da informação, embora constituindo apenas 17,76% do total. As empresas 

representantes desta classe foram a Microsoft (origem norte-americana), MBP 

Participações e Investimentos e a Totvs, ambas sediadas no Brasil. A que apresentou uma 

maior participação foi a Totvs com um investimento de US$ 11,14 milhões, enquanto as 

restantes investiram apenas US$ 10 milhões. A participação das empresas sediadas no 

estrangeiro demonstra-se assim reduzida no grupo.  

A tranche principal dos investimentos foram para centros de tratamento de dados, 

com três investimentos, seguida por 2 investimentos quer em instalações de cinema e 

estúdios de TV, quer em escritórios e centros de desenvolvimento. Estes últimos são os 

mais representativos da cidade global e representam 11,41% do total investimento, sendo 

que nesta classe toma parte o único investimento de empresas sediadas no estrangeiro. A 

Microsoft aposta num centro tecnológico direcionado para a América Latina, 

corroborando a ideia de que o Brasil funciona como plataforma de ligação entre as 

empresas dos países tecnologicamente avançados e a região sul americana. 

 Na distribuição regional, temos o distrito do Itaim Bibi a liderar com 3 empresas, 

seguido por Tatuapé, Santana, Alto Pinheiros e Socorro, cada um com 1 empresas 

investidora.   

Já em 2013, foram realizados um total de 7 investimentos no valor de US$ 76,57 

milhões, o qual corresponde apenas aos 4 investimentos declarados. As duas 

participações estrangeiras foram a telefónica, com sede em Espanha, e a norte americana 

Qualcomm. Nenhuma declarou o valor gasto.  

 No que respeita à localização das empresas investidoras, podemos afirmar que as 

empresas estrangeiras se encontram no mesmo distrito, Itaim Bibi, enquanto as nacionais 

se distribuem duas no Itaim Bibi, um em Santa Cecília, uma em Brás e a restante com 

duas localizações principais (Sé e Socorro).  

 É de referir que dois dos investimentos são realizados por empresas públicas de 



 

98 

Figura 10: Distribuição do n.º de investimentos no 

subsector da informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria. 

Figura 11: Distribuição do n.º de investimentos 

em tratamento de dados no subsector da 

informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. 

Produção própria. 

análise de dados – Dataprev e Serpro. Os restantes, estão enquadrados na classe das 

telecomunicações e gestão das tecnologias de informação, com quatro investimentos na 

abertura de sedes, filiais ou escritórios e um em laboratórios de investigação (pela 

empresa sediada nos EUA). 

 Por último, o ano de 2014, foi marcado por uma redução no valor do investimento 

US$ 55,16 milhões, mas também por uma diversificação de classes, com a entrada da 

edição e edição integrada da imprensa e das atividades cinematográficas; produção de 

vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música. A classe com 

maior investimento foi a da edição com US$ 31,45 milhões (57,02%), seguida pelas 

telecomunicações e gestão das tecnologias de informação com US$ 17,75 milhões 

(32,18%).  

 A localização das empresas investidoras do ano de 2014 segue a seguinte 

dinâmica: zona Oeste 5 empresas, zona Noroeste 2 e zonas centro, centro-sul e Sul 1 cada.  

 Em resumo, no total dos 3 anos contámos 5 investimentos em tratamento de dados; 

7 em instalações e equipamentos no sector do cinema, televisão e imprensa; 7 em 

escritórios, sedes, filiais e unidades de negócio; 3 em centros e laboratórios tecnológicos; 

e 5 investimentos em tecnologia de informação (software e equipamentos) (ver figuras 

10 a 15). 
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Figura 12: Distribuição do n.º de investimentos em 

escritórios, sedes, filiais e unidades de negócio no subsector 

da informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria. 

Figura 13: Distribuição do n.º de investimentos 

em instalações e equipamentos (cinema, 

televisão, imprensa) no subsector da 

informação e comunicação por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. 

Produção própria. 

Figura 14: Distribuição do n.º de investimentos em centros e 

laboratórios tecnológicos no subsector da informação e 

comunicação por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -

PIESP. Produção própria. 

Figura 15: Distribuição do n.º de investimentos em 

tecnologias da informação (software e equipamentos) 

no subsector da informação e comunicação por 

distrito (2012,2013,2014). *Uma das empresas está 

sediada no RJ. Fonte: SEADE -PIESP. Produção 

própria. 
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Figura 16: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no subsector da informação e 

comunicação (2012,2013,2014). Fonte: SEADE -PIESP. Produção própria. 

 

  

 

  

 

3.1.3.  Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 

 

 No subsector dos serviços financeiros, o ano que sai fora da norma da série é o de 

2012 (ver gráfico 23). Os dados de investimentos anunciados para esse ano mostram um 

valor muito acima da média. Essa desproporção deve-se em particular a um investimento 

realizado pelo Itaú Unibanco, banco brasileiro com sede em São Paulo, que investiu 

US$ 3996,48 milhões (98,05% do total do investimento no grupo) em tecnologia de 
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Gráfico 23: Investimentos anunciados no subsector das atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados em 

US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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Figura 17: Distribuição do n.º 

de investimentos no subsector 

das atividades financeiras, 

seguros e serviços relacionados 

por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. 

Produção própria. 

Figura 18: Distribuição do n.º de 

investimentos em atividades de 

serviços financeiros no subsector das 

atividades financeiras, seguros e 

serviços relacionados por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE – 

PIESP. Produção própria. 

informação para os serviços bancários. Em segundo lugar, destacou-se o investimento da 

empresa suiça Swiss Re, na instalação de uma seguradora, no valor de US$ 58,79 milhões 

(1,44%), representado o único investimento de empresa com sede no estrangeiro. 

 Se dividirmos o grupo em classes teremos a seguinte distribuição por 

percentagens: atividades de serviços financeiros 98,27%; seguros, resseguros, 

previdência complementar e planos de saúde 1,61%; e atividades auxiliares dos serviços 

financeiros, seguros, previdência complementares e planos de saúde 0,15%. 

 Quanto às localizações, as empresas situam-se no centro (Sé), Oeste (Pinheiros) e 

centro-Sul (Jabaquara). 

 No ano de 2013, a listagem da PIESP conta apenas com um investimento na classe 

das atividades de serviços financeiros, com o anuncio de novas agências, mas sem 

descriminar o valor.  

 Por fim, no ano 2014 observamos o crescimento da internacionalização dos 

investimentos no setor, sendo que do total de oito, cinco provêm de empresas sediadas no 

estrangeiro. As classes que mais contribuíram para essa internacionalização foram os 

seguros, resseguro, previdência complementar e planos de saúde, com dois investimentos 

e a atividade financeira com mais dois. Em termos de valores, não podemos afirmar qual 

a classe mais representativa, pois tais dados não são fornecidos para esse grupo no ano 

em análise. As localizações das empresas são marcadas pela preponderância da zona 

Oeste, seguida da zona centro. 
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Figura 19: Distribuição do n.º de investimentos em 

seguros, resseguros, previdência complementar e 

planos de saúde no subsector das atividades 

financeiras, seguros e serviços relacionados por 

distrito (2012,2013,2014). SEADE – PIESP. 

Produção própria. 

Figura 20: Distribuição do n.º de investimentos em 

serviços complementares no subsector das atividades 

financeiras, seguros e serviços relacionados por distrito 

(2012,2013,2014). SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 21: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no subsector das atividades 

financeiras, seguros e serviços relacionados (2012,2013,2014). SEADE – PIESP. Produção própria. 
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3.1.4.  Atividades administrativas e serviços complementares 

 

 As atividades administrativas e serviços complementares experienciaram dois 

períodos de maior intensidade nos seus investimentos: entre 2006 e 2008, bem como entre 

2012 e 2013 (ver gráfico 24). O primeiro período é caracterizado, unicamente, por 

investimentos em aluguéis de veículos empresariais, compra de frotas e outros 

equipamentos; enquanto o segundo, que faz parte da nossa amostra, apresenta classes 

mais diversificadas como: alugueres não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-

financeiros; seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra; agências de viagens, 

operadores turísticos e serviços de reservas; e, por fim, serviços de escritórios, de apoio 

administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas.  

Em 2012, houve 7 investimentos nesta área, sendo que 2 deles provieram de 

empresas sediadas no estrangeiro (França e EUA). A maior fatia dos investimentos foi 

direcionada para a classe dos alugueres não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis 

não-financeiros (99,86%). Esta inclui, por exemplo, a aquisição de veículos para locação 

e a instalação de estações de aluguer de bicicletas. Para além disso, estão presentes 

investimentos para a inauguração de empresas de limpeza, agências de viagens e uma 

empresa de apoio a trabalhos de escritório. As empresas estrangeiras inserem-se no ramo 

de aluguer de veículos e dos seguros de vida e os investidores localizam-se principalmente 

na zona Oeste, nos distritos de Itaim Bibi, Alto de Pinheiros e Jardim Paulista, como 

também, com menor representatividade, nas zonas centro-Sul e Sudeste. 

 No caso do ano de 2013, o maior valor dos investimentos foi direcionado aos 
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Gráfico 24: Investimentos anunciados no subsector das atividades administrativas e serviços complementares em 

US$ milhões no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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serviços de apoio a escritório e a trabalhos administrativos (88.67%), pela participação 

do grupo francês GL Events que investiu US$ 128,10 milhões. Para além disso, o 

comércio de veículos e as agências de viagem representam a grande fatia do restante 

investimento.  

 Para este ano, as empresas investidoras localizam-se com maior incidência na 

zona Oeste, seguida pela Sudeste, a centro e a centro-Sul.  

 Por fim, em 2014, encontramos uma redução substancial de valor de investimento 

declarado neste grupo, apesar do aumento do número de investimentos, sendo a classe 

com maior participação apresentada a dedicada às agências de viagens, turismo e reservas 

(77,29%). Em números de investimento, essa última classe mantém-se na dianteira com 

cinco dos catorze investimentos totais, acompanhada pela a classe dos serviços de apoio 

a escritório e administração, também com cinco investimentos, onde consta a única 

participação de empresa sediada no estrangeiro no ano de 2014. Já em termos de 

localização, as empresas encontram-se espalhadas por várias zonas: Oeste, centro, centro-

Sul, Noroeste e Nordeste. 

 No que respeita à leitura destes dados em relação ao conceito de cidade global, 

podemos dizer que menos de um terço dos investimentos (25,92%) é referenciado na 

classe dos serviços de escritórios, de apoio administrativo e outros serviços prestados 

principalmente às empresas. Contudo, se olharmos com atenção, verificamos que 75% do 

investimento nessa classe direciona-se para serviços prestados em centros de exposição, 

eventos e espaços comerciais, reduzindo a 25% da classe os serviços de apoio a escritório 

e administração, isto é, aqueles mais referidos no conceito de cidade global. No geral, 

vemos então uma concentração dos serviços complementares mais ligada ao apoio ao 

consumo, do que à produção de inputs para desenvolvimento de novos serviços de cariz 

transnacional.  
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Figura 22: Distribuição do n.º de investimentos no 

subsector das atividades administrativas e serviços 

complementares por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 23: Distribuição do n.º de investimentos em 

alugueres não-imobiliários e gestão de ativos 

intangíveis não-financeiros no subsector das 

atividades administrativas e serviços 

complementares por distrito (2012,2013,2014). 

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 24: Distribuição do n.º de investimentos em agências de viagens, operadores 

turísticos e serviços de reservas no subsector das atividades administrativas e serviços 

complementares por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção 

própria. 
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Figura 25: Distribuição do n.º de investimentos em serviços de escritórios, de apoio 

administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas no subsector das 

atividades administrativas e serviços complementares por distrito (2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 26: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no subsetor das atividades 

administrativas e serviços complementares (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

0   

1   

2   

3   

4   

5 ou +   

  

0   

1   

2   

3   

4   

5 ou +   



 

107 

3.1.5.  Atividades profissionais, científicas e técnicas 

 

 Em 2012, foram recolhidos pela PIESP um total de 8 investimento, sendo que 

metade deles proveniente de empresas sediadas no estrangeiro (Alemanha, EUA, Japão e 

Reino Unido). Estas empresas encontram-se tanto na zona Oeste, como na centro-Sul.  

Por classes, o grupo divide-se do seguinte modo: um investimento é dedicado a 

atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria; quatro a atividades de sedes de 

empresas e de consultoria em gestão; um a serviços de arquitetura e engenharia, testes e 

análises técnicas; um a pesquisa e desenvolvimento científico; e, por fim, um a outras 

atividades profissionais, científicas e técnicas.  

Já a participação, por classes, das empresas estrangeiras apresenta a seguinte 

composição: duas em atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão (50%); 

uma em pesquisa e desenvolvimento científico (25%); e uma em serviços de arquitetura 

e engenharia, testes e análises técnicas (25%). Todos estes investimentos se dedicam à 

instalação ou inauguração de escritórios, exceto um investimento em pesquisa e 

desenvolvimento, realizado pela BP combustíveis, relacionado a projetos de investigação 

no âmbito da cana-de-açúcar. Esta última aposta remete então para a estudo de uma 

matéria-prima regional e não para um centro de investigação que pudesse com facilidade 

ser transferido para um país de condições adversas à matéria-prima em questão.  

No ano de 2013, no total de 7 investimentos, 3 são de empresas estrangeiras 

(Alemanha, França e Irlanda). As classes de investimento foram, consecutivamente, os 
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Gráfico 25: Investimentos anunciados no subsector das atividades profissionais, científicas e técnicas em US$ milhões 

no Município de São Paulo (2000-2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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Figura 27: Distribuição do 

n.º de investimentos no 

subsector das atividades 

profissionais, científicas e 

técnicas por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção 

própria. 

Figura 28: Distribuição do n.º de 

investimentos em escritórios e sedes 

no subsector das atividades 

profissionais, científicas e técnicas 

por distrito (2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria. 

serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises técnicas, com quatro investimentos 

– três dos quais pela Companhia de Engenharia de Tráfego - CET (capital misto) e um 

pela alemã Bayer;  pesquisa e desenvolvimento científico, com um investimento num 

centro de pesquisas avançadas em grafeno, nanomateriais e nanotecnologia, pelo Instituto 

Presbiteriano Mackenzie; e, por último, publicidade e pesquisa de mercado, com dois 

investimentos pelas estrangeiras JCDecaux e Brandtone, com vista a melhorar a sua cota 

de mercado no Brasil, isto é, aumentar o mercado consumidor.  

Quanto à localização, podemos observar que há neste ano uma preponderância da 

zona centro.  

No último ano da amostra, 2014, os dados voltam a mostrar um alto nível de 

internacionalização: quatro no total de nove investimentos tem origem em empresas 

sediadas no estrangeiro, nomeadamente, na Coreia do Sul, nos EUA e em Portugal.  

Os nove investimentos foram direcionados do seguinte modo: um para atividades 

jurídicas, de contabilidade e de auditoria; três para atividades de sedes de empresas e de 

consultoria em gestão; um para serviços de arquitetura e engenharia, testes e análises 

técnicas; um para pesquisa e desenvolvimento científico, dois para publicidade e pesquisa 

de mercado; e um para outras atividades profissionais, científicas e técnicas. 

No total de todos os investimentos do grupo, para os três anos da amostra, temos 

então que 16,67% do número de investimentos foram dedicados a centros ou laboratórios 

de pesquisa e desenvolvimento; 54,16% à abertura e inauguração de escritórios; e 8,33% 

a pontos de atendimento e centros de negócios.  
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Figura 29: Distribuição do n.º de investimentos 

em centros ou laboratório de pesquisa e 

desenvolvimento no subsector das atividades 

profissionais, científicas e técnicas por distrito 

(2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. 

Produção própria. 

Figura 30: Distribuição do n.º de investimentos 

nas classes pesquisa e desenvolvimento científico 

e publicidade e pesquisa de mercado no subsector 

das atividades profissionais, científicas e técnicas 

por distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – 

PIESP. Produção própria. 

Figura 31: Distribuição do n.º de investimentos pela origem das sedes dos investidores no subsector das atividades 

profissionais, científicas e técnicas (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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Figura 32: em cima, localização das 500 

maiores do mundo com receitas acima de 

US$ 100 bilhões. Em baixo, das 500 maiores 

empresas do mundo com receitas acima de 

US$ 200 bilhões. Fonte: Revista Fortune – 

Global 500 (2016). Mapas da autoria de 

Stamen Design.  

3.2. Os serviços avançados no Município de São Paulo através dos 

investimentos anunciados (2012,2013,2014) 
 

 Os anos da amostra apresentam alguns padrões sobre a internacionalização, a 

distribuição e o intuito dos investimentos anunciados nos serviços avançados.  

Temos, assim, que 32,47% do total do número de investimentos nos serviços 

avançados é proveniente de empresas com matriz no estrageiro. Desses, 52% é de origem 

europeia, 40% do Subcontinente norte americano e 8% do Extremo Oriente. O país que 

mais vezes investiu no Brasil neste tipo de serviços foram os Estados Unidos da América, 

com mais de um terço do total (36%), seguido da França com um quinto (20%).  Todos 

os restantes investimentos por país representaram 4% do total, sendo provenientes da 

Alemanha, Canadá, Coreia do Sul, Espanha, Irlanda, Japão, Países Baixos, Portugal, 

Reino Unido e Suíça (ver anexo 3 – quadro 1).  

Os investimentos anunciados de empresas sediadas no estrangeiro partem, 

totalmente, de países do Hemisfério Norte, que representam, na sua maioria, um forte 

potencial tecnológico nas suas regiões de origem e que concentram grande parte das sedes 

das 500 maiores empresas do mundo, segundo os dados da Revista Fortune de 2016. 

Se observarmos os mapas de distribuição construídos pela Fortune, podemos 

constatar que todas as 75 empresas com receitas acima de US$ 100 bilhões estão no 
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Figura 33: Distribuição dos escritórios das 18 empresas dos serviços avançados do 

Município de São Paulo, integrantes das 500 maiores a trabalhar no Brasil (exceto o sector 

financeiro e de seguros 2016. Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Hemisfério Norte: Estados Unidos da América, Europa (Alemanha, França, Itália, Países 

Baixos, Reino Unido, Suíça, Rússia), Extremo Oriente (China, Taiwan, Coreia do Sul e 

Japão). Se reduzirmos, ainda, essa percentagem para as 11 companhias com uma receita 

superior a US$ 200 bilhões, restar-nos-ão como sede dessas empresas a Alemanha, a 

China, os Estados Unidos da América, o Japão, o Reino Unido e os Países Baixos, isto é, 

América do Norte, Europa Ocidental e Extremo Oriente (Fortune 2016).  

 Dentro das quinhentas maiores, encontramos sete empresas com sede no Brasil – 

três em São Paulo, uma no Rio de Janeiro, uma em Brasília e uma em Osasco (SP). A 

mais bem colocada no ranking é a Petrobras (Rio), em 58.º lugar; seguida do Banco Brasil 

(Brasília), em 115.º lugar; do Itaú Unibanco Holding (São Paulo), em 159.º lugar; da JBS 

(São Paulo) em 185.º lugar; do Banco Bradesco (Osasco), em 209.º lugar; da Vale (Rio), 

em 419.º lugar; e, por último, da Ultrapar (São Paulo), em 474.º lugar (Fortune 2016). 

Daquelas instituições sediadas em São Paulo, uma é do sector financeiro (banco 

comercial), uma provém do sector industrial de produção alimentar e a última do sector 

energético. Nessa medida, vemos que de entre as 500 maiores empresas do mundo só 

uma, dos setores dos serviços avançados, está sediada em São Paulo. 

  Se analisarmos também as 500 maiores empresas a trabalhar no Brasil no ano de 

2016, verificamos que 154 delas tem as suas sedes ou filiais no Município de São Paulo 

(30.8%), segundo a Revista exame (esta lista não apresenta as empresas financeiras, 

bancos e as seguradoras). Contudo, apenas 18 dessas empresas (11,69%) está relacionada 
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com os serviços avançados (os setores são identificados como telecomunicações, 

indústria digital, serviços e comunicações). Essas empresas localizam-se 33,33% no 

distrito de Santo Amaro, 27,78% em Itaim Bibi e 16,67% no distrito do Jardim Paulista 

(Revista Exame 2016). A Avenida Nações Unidas é a morada mais usa por estas empresas 

(um terço), seguida da zona da Chácara de Santo António.  

O controlo das empresas apresentadas pela Exame distribui-se do seguinte modo: 

8 empresas (44,44%) de capital majoritário norte-americano; 2 (11,11%) de capital 

brasileiro; 2 de várias nacionalidades; 1 (cerca de 5,56%) de capital espanhol; 1 de capital 

irlandês; 1 de capital mexicano; 1 de capital sul coreano; e, por fim, 1 de capital sul 

africano (Revista Exame 2016). Mais uma vez, tal como acontece com a nossa amostra, 

existe uma relação forte entre as maiores empresas do sector de serviços avançados no 

Brasil e as zonas de maior concentração das grandes companhias mundiais, em particular, 

os Estados Unidos da América. Quanto às sedes dessas empresas, os EUA lideram com 

7, seguidos do Brasil com 5, do México com 1, da Alemanha com 1, da Espanha com 1 

e, finalmente, da Irlanda com 1.  

Seguidamente, quanto à distribuição dos investimentos dos anos da amostra na 

cidade, podemos concluir que quase metade de todas as empresas tinham as suas sedes 

ou filiais concentradas na zona Oeste da cidade, sendo que a repartição, tal como na lógica 

de João Sette Whitaker Ferreira, não se concentra exclusivamente nas Av. Brigadeiro 

Faria Lima, Av. Nações Unidas, Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini e Chácara de Santo 

Antoni, isto é, distritos de Pinheiros, Itaim Bibi e Santo Amaro. Essa área tem a 

Gráfico 25: Distribuição por zonas dos investimentos anunciados dos serviços avançados para o Município de São 

Paulo (2012, 2013, 2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 
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representatividade de um terço do total dos investimentos anunciados, contudo, se 

juntarmos os distritos da Bela Vista, da Consolação e do Jardim Paulista, que rodeiam a 

Av. Paulista, zona tradicional de acumulação das grandes empresas no Município de São 

Paulo, a percentagem sobe para 55,10% do total dos anúncios para os serviços avançados 

na cidade. Se, por fim, adicionarmos ainda os distritos do centro histórico da cidade, isto 

é, Sé, República, Santa Cecília, Bom Retiro e Liberdade, obteremos um total de 68,36% 

(ver gráfico 25). Ora, este número dá-nos agora a capacidade de afirmar que, para os anos 

de 2012, 2013, 2014, os principais investidores concentravam-se no entorno da linha que 

podemos traçar entre o Bom Retiro e Santo Amaro. Assim, se João Sette Whitaker 

Ferreira não deixa de ter razão na afirmação de que não existe um distrito claro como 

centro de negócios na cidade de São Paulo, há, contudo, uma área que se pode delimitar 

como distrito de negócios expandido, tal como refere Sandra Lencioni (ver figura 34). 

Mais ainda, os distritos de Itaim Bibi e Santo Amaro são uma localização preferencial 

para as empresas ligadas à indústria digital, como o índice da Revista Exame nos mostra. 

Assim, concluímos que, se por um lado autores como Frúgoli Jr. (Frúgoli Jr. 2000), 

Wilderode, Koulioumba ou Mariana Fix (Fix 2007), que afirmam que existe a formação 

de um novo epicentro de negócios com ligações a empresas estrangeiras, estão corretos; 

por outro, a crítica formulada ao fato de que as empresas aí sediadas terem como principal 

intuito a expansão para um mercado secundário e não a formação de um meio de 

desenvolvimento de estratégias globais, parece também ter os seus fundamentos. A 

realidade é que se existe uma grande concentração de empresas dos ramos tecnológicos, 

administrativos e serviços complementares nos distritos em questão, a percentagem de 

investimentos de seguradoras, resseguradoras e bancos tende a aumentar em direção às 

zonas tradicionais do centro e Av. Paulista, como apresentado por João Sette Whitaker 

Ferreira.  

 Para além disso, observa-se que os investidores que saem das zonas da linha 

central, isto é, aqueles presentes nas zonas mais periféricos (Noroeste, Nordeste, Sudeste 

e Sul), localizam-se nos distritos mais próximas do centro, de forma que a dicotomia entre 

periferia e centro se acentua de modo significativo (ver figura 34). Esta divisão espacial 

não é apenas uma mera tendência da distribuição das empresas, acompanhando também 

os padrões socioeconómicos da cidade, entre eles, a distribuição de domicílio segundo a 

faixa de renda, o nível de ensino e a distribuição do tipo de moradia (ver figuras 35 a 38).   
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Figura 34: Distribuição do n.º de investimentos no sector dos serviços avançados por 

distrito (2012,2013,2014). Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 35: Distribuição das favelas no Município 

de São Paulo 2011.  
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Figura 36: à esquerda, proporção da população de 25 anos e 

mais com ensino superior completo no Município de São 

Paulo (2010). 

Figura 37: em baixo, à esquerda, distribuição de domicílios 

com renda domiciliar de até 3 salários mínimos Município 

de São Paulo (2010). 

Figura 38: em baixo, à direita, distribuição de domicílios 

com renda domiciliar de 20 ou mais salários mínimos 

Município de São Paulo (2010). 
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3.3. A relação entre a atividade imobiliária e os investimentos anunciados em 

transportes terrestres (2012,2013,2014) 
 

 Um dos argumentos de João Sette Whitaker Ferreira é o de que os grupos de 

interesse ligados às atividades imobiliárias, construtoras, incorporadoras e proprietários 

do solo se unem com a classe política no sentido de tirar dividendos dos dinheiros 

públicos, através do investimento em áreas urbanas do seu interesse, promovendo assim, 

com a criação de infraestruturas, a valorização do seu próprio capital. Continua ainda, 

dizendo que a zona Oeste é a zona natural de expansão da classe alta desde o centro e da 

Av. Paulista e, portanto, aquela que mais pode influenciar as escolhas do poder político. 

Se compararmos os investimentos nos transportes terrestres, isto é, das empresas de 

capital misto como a CPTM e a Metrô (incluindo as duas concessões feitas a grupos 

privados) e a localização dos investimentos em atividades imobiliárias, podemos traçar 

algumas comparações. 

 Em primeiro lugar, a zona do centro económico expandido, anteriormente 

apresentado para o setor dos serviços avançados, continua a ser o núcleo favorecido pelos 

investimentos na atividade imobiliária e uma parte representativa do investimento em 

transportes terrestres (CPTM e Metrô). Podemos, por exemplo, constatar que as zonas 

com investimentos anunciados de maior valor em transportes terrestres foram aquelas 

entre Brasilândia e a Liberdade (futura linha 6 do metro).  A maior parte do trajeto da 

linha é constituído por áreas residenciais de médio/alto padrão e por pontos de comércio 

e serviços como a Av. Paulista, a Lapa e o início do distrito da Freguesia do Ó. Essa linha 

também não é indiferente ao mercado imobiliário, pois todos os investimentos realizados 

nos distritos aí situados visam o mercado de edifícios comerciais e shoppings, tomando 

em conta a capacidade de consumo dos residentes da área. Já o segundo território com 

maior participação é o distrito de Santo António, onde ocorreu uma forte expansão do 

setor da industria digital e onde o setor imobiliário apresenta um grande volume de 

investimentos. Há, todavia, uma tentativa de fortalecer as ligações Leste-centro e Sul-

centro, sendo que as zonas pobres mais favorecidas pelas novas linhas são os distritos de 

Capão Redondo, Campo Limpo, Cidade Dutra, Grajaú, Sapopemba e São Mateus. O 

distrito do Itaim Bibi, contudo, não tem uma cota de participação significativa neste tipo 

de transportes (ver figuras 39 a 41).  
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Figura 39: em cima, à esquerda, distribuição dos 

investimentos anunciados pela CPTM e pela Metrô 

para o Município de São Paulo em US$ milhões 

por distrito (2012, 2013, 2014). Fonte: SEADE – 

PIESP. Produção própria. 

Figura 40: em cima, à direita, distribuição do n.º de 

investimentos no subsector da atividade 

imobiliária por distrito (2012,2013,2014). Fonte: 

SEADE – PIESP. Produção própria. 

Figura 41: ao lado, uso de solo predominante no 

Município de São Paulo (2014). 
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Capítulo 4 - São Paulo, uma cidade global de segundo grau ou uma 

multiplicidade de periferias? - os padrões urbanos e o panorama social 

 

 A cidade de São Paulo é um exemplo de urbanização periférica, construída a partir 

da expulsão dos mais pobres para as zonas limítrofes da capital, o que cria uma grande 

cidade informal que não pode ser avaliada segundo o conceito de cidade global. Este tipo 

de forma urbana é, segundo Teresa Caldeira, inseparável de uma forte ação política da 

população que surge da segregação e desigualdade social, visto que a periferia, apesar da 

precariedade e da pobreza, cria um modelo próprio de mobilidade social. Nos fortes anos 

de industrialização - a partir dos anos 40 - as áreas periféricas criaram uma noção própria 

de progresso e evolução caracterizada pela contínua expansão para os territórios mais 

limítrofes da cidade, através da valorização da antiga linha periférica e da produção de 

mais cidade em zonas mais baratas e de menos acesso. Este espaço criou então lógicas de 

vivência não oficiais, fora da propriedade legal, do emprego formal, da regulação do 

Estado e do mercado capitalista. Mais ainda, este tipo de crescimento periférico criou 

múltiplas formas de desigualdade na cidade, que vão além da mera dualidade entre 

residências legais e favelas, espaço regulado e irregulado, e que não podemos aplicar às 

ditas cidades formais do Hemisfério Norte. A ilegalidade é muitas vezes a única opção 

para que o pobre se torne um indivíduo urbano, visto que a habitação formal está fora da 

sua capacidade monetária e a habitação pública, coletiva, não chega a grande parte da 

população.  

 A urbanização periférica reproduz então uma produção do espaço diferente da 

produção do sistema imobiliário, visto que neste caso ela parte de uma verdadeira 

demanda. Ela é nas suas qualidades, deficiências, formas e práticas uma verdadeira força 

política do uso e necessidade. A reduzida presença do Estado, a falta de infraestruturas e 

serviços, o abuso das forças policiais e a estigmatização com base no poder de compra 

criam uma nova noção de espaço público e de prática democrática, isto é, um novo 

conceito de cidadania (Caldeira 2015, 127). 

 As novas expressões de luta política resultam da desigualdade de uso da cidade, 

que forma a subjetividade e identidade da periferia, tornando-se criativa e dinâmica.   

 

“The relation to the space they constructed and where they inhabit and the ways in which this space figures 

in the city’s geography of inequality are the main elements that shape São Paulo’s residents’ political agency 

and social identification” (Caldeira 2015, 128). 
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 Nos anos 70, por exemplo, a impossibilidade de registar as escrituras das moradias 

autoconstruídas, associada à falta de infraestruturas e de serviços públicos, levou à 

organização dos moradores das periferias de São Paulo no movimento “direito à cidade”, 

comprovando que as mudanças na sociedade civil expressas através dos movimentos 

sociais urbanos podem ter uma grande influência na mudança das posições do Estado. 

Ainda, a ascensão do Partido dos Trabalhadores a uma das principais forças políticas do 

país resultou também da capacidade dos movimentos sociais construírem o Brasil pós-

ditadura. Contudo, quando este se institucionalizou e se afastou das práticas e da 

organização da periferia, novas forças surgiram como meio de resposta. Segundo 

Caldeira, as manifestações do início da segunda década do século XXI são uma imagem 

desses movimentos de renovação (Caldeira 2015, 129).  

 Assim, a forma de melhoramento da qualidade de vida das populações da periferia 

passa, na perspetiva da autora, por esta prática democrática espontânea que fez com que 

as gestões municipais dirigissem a sua atenção para fora do centro da cidade e o poder 

estatal tomasse resoluções a favor do aumento do rendimento do trabalho, possibilitando 

a expansão da capacidade de consumo a partir dos anos 90 (Caldeira 2015, 130). Contudo, 

enquanto o poder de compra subiu, outros padrões de desigualdade permaneceram ou 

aumentaram, como é o caso da violência, da qual a maioria das vítimas são 

afrodescendentes, muitas vezes, sob o abuso de força policial.  

O medo tende assim a crescer e a moldar o próprio espaço urbano e social, sendo 

esse medo um dos fatores que forma também os novos movimentos sociais. A segurança 

é uma das novas categorias que separa a periferia do centro e que é debatida pelos jovens 

através das práticas artísticas de rua, que levam o habitante da favela até à cidade formal. 

Eles lutam pelo direito de participar livremente em toda a cidade, partindo da transição 

geracional dentro da própria cultura de consumo. Enquanto os pais, nos anos 70, lutavam 

por um projeto de consumo familiar, como a construção de uma casa e de todos os 

artifícios no entorno desse objeto, os jovens de hoje procuram um consumo individualista 

impulsionado por um circuito cultural global (Caldeira 2015, 133). Uma procura que 

fortaleceu a consciência e os signos de periferia vs centro e que tenta destabilizar os 

sistemas de representação, as práticas de relações sociais e a definição de espaços 

públicos das classes altas. Estas práticas influenciam o centro e reconfiguram a cidade, 

pois em vez de trazer o centro para a periferia, através do aumento da qualidade de vida, 

estes jovens querem tomar parte da cidade formal, desconstruindo os signos de 

representação da desigualdade, construídos pela sociedade de consumo exposta por 
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Harvey e Lefebvre. 

 

“Há, portanto, uma complexidade de relações pois, para o indivíduo, a cidade é o lugar do desejo e de um 

conjunto de coações que inibem os desejos, e nesta direção a vida na cidade explora o possível. Portanto a 

produção da cidade (e do espaço) apoia-se em múltiplas funções que não esgotam o real, “o espaço e a 

cidade são ser poético e expressão duramente positiva. A cidade e o urbano suscitam um saber e um lirismo, 

formam uma totalidade aberta e parcial; níveis de totalidades mais vastas” (Carlos 2007, 31). 

 

Assim, estes jovens lutam contra a organização urbana formulada a partir das 

práticas do desenvolvimento económico excludente, que produz núcleos de privilégio. 

Tal privilégio é criado por espaço privados e semipúblicos, como a grande disseminação 

de shoppings que constatamos na análise dos investimentos anunciados, que põem de 

parte uma franja considerável da população das práticas socioculturais do mundo global. 

 A cidade de São Paulo é, portanto, um caso ambíguo quando definida como cidade 

global, pois esta noção não leva em conta as múltiplas formas que a cidade construiu ao 

longo do século XX. O conceito é tomado para cidades em que existe um nível 

considerável de participação democrática urbana, afetada pela desregulação e a perda das 

conquistas sociais é certo, mas mesmo assim com um elevado índice democrático. 

Quando transposto para as cidades dos países em desenvolvimento, ela não é apenas uma 

cidade de segundo grau, no que respeita às grandes metrópoles mundiais. Ela é uma 

cidade global de segundo grau, ou seja, cidade periférica, dentro de um mundo de 

desigualdade multiplicada. 

 Podemos afirmar que o chamado centro de negócio expandido mostra sem dúvida 

uma apetência para a formação de uma plataforma de ligação entre um novo mercado e 

os grandes centros de gestão mundiais. A imagem disso é a importância das empresas 

norte-americanas nos investimentos anunciados da cidade de São Paulo. Todavia, a teoria 

da cidade global, apesar de expor a problemática da precarização do mercado de trabalho, 

do fenómeno emigratório como mão-de-obra barata, não fala sobre a população autóctone 

que nunca foi integrada na vida urbana formal. E não fala desse fenómeno, porque ele 

não é significativo nos países de origem do conceito em questão. Contudo, afirmar que 

uma parte da população não está integrada na vida urbana formal, isto é, no acesso às 

estruturas mais básicas daquilo a que chamamos cidade, como uma rede viária ordenada, 

um saneamento básico aceitável, ou mesmo um zonamento legal, não é dizer que estes 

não produzem urbano.  

A teoria da cidade global é, mais de que uma aceitação do sistema de expansão 

económica liberal, uma teoria de crítica à democracia representativa, a nosso ver. No 
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sentido em que expõe, mesmo que indiretamente, a perda de legitimidade do poder 

executivo perante uma parte considerável da população em favor dos grandes grupos 

económicos e financeiros. Fá-lo, não obstante, em sociedades que conseguem, através 

dessa escolha política, sustentar um patamar de emprego formal considerável, o qual está 

alicerçado numa posição de vantagem histórica no campo do conhecimento tecnológico 

e científico. Ora, se nos países desenvolvidos o fenómeno cidade global tem a capacidade 

de criar fragmentação no mercado de trabalho, o qual dá sustentação social às estratégias 

políticas num panorama de economia global (com o apoio das classes mais educadas); 

numa cidade do Sul resulta num estratagema de dissuasão das elites políticas e 

económicas face à tentativa de emancipação de um espaço historicamente não 

democrático. E é não democrático, porque a pesar de fazer parte de um sistema 

constitucional de sufrágio universal, uma ala da população não é considerada como agente 

económico e social no espaço da sociedade civil formal.   

O curioso é que o mecanismo de afirmação que resta a estes indivíduos é aquele 

propalado pelo sistema de expansão capitalista, isto é, a criação de imagens e signos. 

Contudo, o cultural do pobre da periferia do mundo está longe de ser as comunidades dos 

países desenvolvidos. Nestes existem grupos de risco, como os negros, as mulheres, os 

homossexuais, os emigrantes, os socialmente carenciados. Todavia, eles tendem a ter mais 

facilidade em participar nos espaços de comunicação formal da cidade, em se anular ou 

evidenciar no meio dos signos e elementos da sociedade de consumo, enquanto o 

marginalizado fechado na cidade informal dos países do Sul, pela sua dimensão, 

transporta consigo práticas urbanas que partem de um mundo exterior ao uso do consumo 

global. Ambos têm identidades que põem em causa os sistemas democráticos, porém 

possuem acessos dispares em relação às possibilidades de integração.  
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Considerações finais 

 

 As últimas palavras que aqui nos cabem apresentar vêm no seguimento do capítulo 

que lhes antecede, e somente desse modo podem ser compreendidas.  

 Este trabalho pretendeu, a partir dos investimentos anunciados, expor algumas das 

marcas de segregação social que as teorias da globalização muitas vezes tendem a 

apresentar como fenómenos secundários perante o bem maior do desenvolvimento 

económico. Os números apresentados confirmam as preposições dos autores que 

defendem a existência de um pensamento único, visto que apresentam a influência dos 

grandes grupos económicos na manutenção das disparidades urbanas na cidade de São 

Paulo e provam que os seus interesses na cidade estão mais relacionados com o aumento 

do mercado consumidor, do que com a criação de um mercado de inputs para a gestão e 

a finança internacionais.  

 Cabe também dizer que esta breve exposição não serve como prova irrefutável da 

inexistência de um espaço global na cidade de São Paulo. Apenas põe a questão do porquê 

da formação desse espaço e apresenta uma base estatística direcionada que não almeja a 

formulação de uma teoria de grande extensão explicativa, mas, de outro modo, um 

pequeno caso de estudo, com a capacidade de enquadrar espacial e temporalmente 

algumas das questões levantadas pela teoria da cidade global.  

 Deu-se grande importância ao corpo teórico neste trabalho, pois achámos que a 

compreensão, por parte do leitor, dos conceitos em questão passava, primeiramente, pelo 

reconhecimento dos fenómenos historicamente analisados. Poder-se-á dizer que as 

escolhas aqui presentes concorreram para a leitura do conceito de cidade global num 

determinado sentido ideológico. Contudo, é-nos de direito afirmar que escolhemos 

autores reputados no campo do estudo da globalização urbana, no que às teorias 

internacionais diz respeito, com hipóteses teóricas divergentes. Já no caso brasileiro, 

apresentamos algumas das referências autorais mais recentes, as quais retomam as 

discussões de autores precedentes e se demarcam pela contraposição de ideias. 

 Podemos dizer, não obstante, que todos os autores aqui presentes concordam com 

o facto que a cidade global aumentou as disparidades entre os grupos da escala social e, 

portanto, aceitam parte das críticas ao sistema económico global.    
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Anexo 1 – Empregos formais na Região Metropolitana de São Paulo (2014) – gráficos. Fonte: SEADE. Produção própria. 
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Gráfico 1 – Percentagem de empregos formais na sub-região leste da RM de São Paulo (2014).  

 

Gráfico 3 – Percentagem de empregos formais na RM de São Paulo exceto ABC e Município de São Paulo (2014). 

Gráfico 2 – Percentagem de empregos formais na sub-região sudeste da RM de São Paulo (2014).  
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Anexo 2 – Investimentos anunciados por sector de atividade no Município de São Paulo (2000-2014) - tabelas. Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

*Segundo a Classificação Nacional de Atividades Económicas – CNAE 

Tabela 1 - Investimentos anunciados por sector de atividade no Município de São Paulo (2000-2014). 

* 2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011  2012   2013   2014   

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Anúncio 
sem valor 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Anúncio 
sem valor 

Valor em 
US$ milhões 

N.º de 
anúncios 

Anúncio 
sem valor 

1_3 Agricultura, pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Agricultura, pecuária e serviços relacionados 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Produção Florestal 0 0 0 0 0 0 0 0 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 Pesca e aquicultura 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

5_9 Indústria extrativa 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Extração de carvão mineral 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 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 Extração de petróleo e gás natural 0 0 0 0 0 0 0 0 4,21 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Extração de minerais metálicos 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 Extração de minerais não-metálicos 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 0 0 0 0 0 0 0 0 
9 Atividades de apoio à extração de minerais 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

10_33 Indústria de transformação 317,45 36 289,63 35 115,67 42 162,67 67 239,26 43 39,29 13 39,97 11 140,59 13 281,15 14 51,42 5 2120,23 17 259,23 13 50,21 14 3 159,19 4 1 3,26 4 1 

10 Fabricação de produtos alimentícios 35,61 6 21,85 4 6,53 3 10,81 8 5,04 2 1,4 4 0 0 0,25 1 3,35 2 25,19 2 0 0 0,36 2 5,21 4 1 3,11 2 1 0,95 3 1 

11 Fabricação de bebidas                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 
12 Fabricação de produtos de fumo 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Fabricação de produtos têxteis 0,55 1 0,77 2 0 0 0 0 1,03 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 Fabricação de artigos de vestuário e acessórios 0,77 1 0,01 1 0,27 2 0,31 3 0,17 1 0,37 1 0 0 0,39 2 0,35 1 0 0 0 0 0,42 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
15 Preparação de couros e fabricação de artefactos de couro, artigos para viagem e calçado 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,47 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16 Fabricação de produtos de madeira 80 1 0,51 1 0 0 0 0 0,01 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 Fabricação de celulose, papel e produtos de papel 1,83 2 0,68 1 0,15 1 0,09 2 8,72 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,33 2  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
18 Impressões e reproduções de gravações 17,56 2 22,96 4 4,21 4 3,82 4 0,57 2 0 0 0,05 1 5,05 1 6,18 1 0 0 17,05 1 49,16 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

19 Fabricação de coque, de produtos derivados do petróleo e de biocombustíveis 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

20 Fabricação de produtos químicos 39,17 4 55,5 2 12,56 8 9,12 8 7,35 6 0,12 1 27,37 5 0 0 6,41 2 26,06 2 34,97 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

21 Fabricação de produtos farmacológicos e farmacêuticos 38,25 3 0 0 14,29 4 27,63 6 15,71 2 3 1 2,67 1 2,96 1 0 0 0,17 1 11,64 1 135,17 3 0 0 0 9,83 1 0 0 0 0 
22 Fabricação de produtos de borracha e de material plástico 0,1 1 0 0 0,51 3 5,82 5 0 0 0,44 1 0,69 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,31 1 0 

23 Fabricação de produtos minerais não-metálicos 2,83 1 24,19 1 3,44 2 19,76 2 4,5 1 27,92 1 0 0 0 0 69,28 3 0 0 0,35 1 44,12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 Metalurgia 0,04 1 0 0 15,57 2 10,12 1 1,75 1 0 0 0 0 2,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
25 Fabricação de produtos de metal, exceto máquinas e equipamentos 0 0 11,2 1 9,51 1 0,52 1 0 0 0 0 6,01 1 0 0 0 0 0 0 0,89 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

26 Fabricação de equipamentos de informática, produtos eletrónicos e óticos 22,5 1 11,29 2 1,5 1 1,49 3 5,76 5 5,44 2 0 0 5,13 3 0 0 0 0 2,27 1 30 4 19,85 3 0 0 0 0 0 0 0 

27 Fabricação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos 20,2 2 97,41 4 7,49 2 22,64 4 98,96 3 0 0 0 0 2,52 1 7,03 1 0 0 1045 2 0 0 14,55 2 1 0 0 0 0 0 0 

28 Fabricação de máquinas e equipamentos 2,22 1 17,11 5 2,39 3 31,3 12 73,67 12 0,5 1 3,18 2 45,49 1 48,75 3 0 0 21,64 1 0 0 9,96 2 0 0 0 0 0 0 0 
29 Fabricação de veículos automotores, reboques e carrocerias 4,5 3 15,28 3 11,63 3 18,74 5 16,02 2 0 0 0 0 76 2 139,8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 Fabricação de outros equipamentos de transporte, exceto veículos automotores 41,62 3 0,18 1 25 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 977,62 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 Fabricação de móveis 9,7 3 10,69 3 0,62 2 0,5 3   0,1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
32 Fabricação de produtos diversos                         0,64 2 1 0 0 0 0 0 0 

33 manutenção, reparação e instalação de máquinas e equipamentos 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 0 0 146,25 1 0 0 0 0 

35_35 Eletricidade e gás 0 0 339,7 4 13,75 2 24,83 3 123,55 1 0 0 0 0 5,74 2 47,02 3 15,33 1 0 0 127,92 1 18,63 1 0 0 0 0 0 0 0 

36_39 Água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação 0 0 1,87 1 0,02 1 25 1 0 0 0 0 9,38 1 164,37 3 248,15 1 24,96 2 9369,66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

36 Captação, tratamento e distribuição de água 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164,37 3 0 0 24,96 2 9369,66 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

37 Esgoto e atividades relacionadas 0 0 1,87 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9,38 1 0 0 248,15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

38 Coleta, tratamento e disposição de resíduos; recuperação de materiais 0 0 0 0 0,02 1 25 1 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 
39 Descontaminação e outros serviços de gestão de resíduos 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

41_43 Construção 0 0 0 0 1,23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 33,61 1 6,32 2 0,04 2 1 2,13 2 1 0,16 1 0 

41 Construção de edifícios 0 0 0 0 1,23 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0 33,61 1 6,32 2 0 0 0 0 0 0 0,16 1 0 
42 Obras de infraestrutura                         0 0 0 2,13 1 0 0 0 0 

43 Serviços especializados para a construção                         0,04 2 1 0 1 1 0 0 0 

45_47 Comércio; reparação de veículos automotores e motocicletas 295,21 62 66,22 56 89,17 164 150,72 166 91,07 101 76,27 34 52,84 52 106,68 49 120,31 54 175,11 27 340,76 36 94,78 64 51,31 75 50 37,97 85 38 38,36 121 77 
45 Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas 6,8 4 15,86 12 7,22 35 17,81 20 5,96 8 1,43 1 5,43 8 0 0 10,36 6 0 0 0,04 1 19,03 7 8,5 3 1 2,03 5 2 0 4 4 

46 Comércio por atacado, exceto veículos automotores e motocicletas 11,13 3 2,14 4 6,42 11 3,53 8 15,81 12 18,06 3 0,89 1 0,34 2 17,98 3 14,31 2 78,27 7 11,12 2 5,11 6 4 15,71 3 1 4,33 5 1 

47 Comercio varejista 277,28 55 48,22 40 75,53 118 129,38 138 69,3 81 56,78 30 46,52 43 106,34 47 91,97 45 160,8 25 262,45 28 64,63 55 37,7 66 45 20,23 77 35 34,03 112 72 

49_53 Transportes, armazenamento e correio 149,55 16 4706,77 16 1024,58 13 1633,32 19 1878,59 20 239,46 5 1992,6 3 5685,06 7 2520,5 5 1047,74 9 6300,49 14 1700,46 0 12900,59 7 0 3050,16 12 3 10534,46 19 5 
49 Transporte terrestre 2,55 6 1647,73 6 1022,32 11 1396,02 8 294,45 10 234,14 4 4,63 1 179,67 2 84,56 1 393,54 5 4376,84 9 1227,85 5 6877,6 4 0 2815,67 8 2 5498,5 11 3 

50 Transporte aquaviário 0 0 3034,34 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 228,08 1 0 107,18 1 0 

51 Transporte aéreo 30,5 3 24,7 5 0 0 225,16 4 1512,52 4 0 0 1987,97 2 5505,39 5 2425,67 3 1,74 1 1911,04 2 0 0 6018,06 2 0 0 0 0 4922,35 5 2 
52 Armazenamento e atividades auxiliares dos transportes 116,5 7 0 0 2,26 2 12,14 7 71,62 6 5,32 1 0 0 0 0 10,27 1 652,46 3 12,61 3 472,61 7 4,93 1 0 6,41 2 0 1,03 1 0 

53 correio e outras atividades de entrega 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 0 0 0 1 1 5,4 1 0 

55_56 Alojamento e alimentação 431,35 36 150,5 40 151,08 59 67,97 74 74,69 51 59,03 27 39,77 49 53,78 33 13,77 18 5,17 9 32,17 19 19,11 36 217,46 72 42 16,32 101 73 297,75 117 66 

55 Alojamento 431,35 36 150,5 40 151,08 59 67,97 74 74,69 51 59,03 27 39,77 49 53,78 33 13,77 18 5,17 9 32,17 19 19,11 36 203,15 6 2 5,85 5 3 277,09 10 6 
56 Alimentação                         14,31 66 40 10,47 96 70 20,66 107 60 

58_63 Informação e comunicação 290,36 10 423,95 8 220,26 12 22,67 6 155,92 6 11,31 4 5,18 3 56,58 3 8,83 1 0,07 1 239,85 4 1255,57 3 175,35 7 1 76,57 7 3 55,16 11 5 

58 Edição e edição integrada à impressão 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 0 0 0 0 0 31,45 2 0 
59 Atividades cinematográficas, produção de vídeos e de programas de televisão; gravação de som e edição de música 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 1 1 0 0 0 4,03 2 1 

60 atividades de rádio e de televisão 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,24 1 0 0 0 0 0 0 0 

61 telecomunicações 290,36 10 423,95 8 220,26 12 22,67 6 155,92 6 11,31 4 5,18 3 56,58 3 8,83 1 0,07 1 239,85 4 1255,57 3 0 0 0 0 1 1 0 1 1 
62 Atividades dos serviços de tecnologia da informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,14 3 0 7,6 3 2 1,93 3 2 

63 atividades de prestação de serviços de informação 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141,97 2 0 68,97 3 0 17,75 3 1 

64_66 Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 358,28 13 15,43 8 56,69 32 75,93 16 25,54 8 12,33 7 35,68 8 0,17 2 22,24 2 84,76 3 147,78 2 100,73 4 4075,81 10 3 0 1 1 2,57 8 7 

64 Atividades de serviços financeiros 358,28 13 15,09 6 53,27 30 73,87 13 0,68 5 11,41 6 17,01 3 0,17 2 0,17 1 84,76 3 0 0 0 0 4005,1 4 1 0 1 1 0 2 2 
65 Seguros, resseguros, previdência complementar e planos de saúde 0 0 0,24 1 3,42 2 1,87 2 15,6 2 0,92 1 18,67 5 0 0 22,07 1 0 0 0 0 100,43 3 64,61 3 1 0 0 0 2,57 3 2 

66 Atividades auxiliares dos serviços financeiros, seguros, previdência complementares e planos de saúde 0 0 0,1 1   0,19 1 9,26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,78 2 0,3 1 6,1 3 1 0 0 0 0 3 3 

68_68 Atividades imobiliárias 605,09 22 793,53 16 311 34 124,58 19 234,41 17 270,83 10 987,53 13 730,35 11 38,54 4 559,75 11 665,46 12 884,3 10 735,69 8 4 897,23 12 3 619,57 14 6 

69_75 Atividades profissionais, científicas e técnicas 466,11 28 10,5 13 104,39 31 61,46 29 59,24 27 14,87 5 46,82 9 80,83 7 51,88 6 22,97 2 147,85 11 199,33 11 51 8 6 107,19 7 3 238,39 9 5 

69 Atividades jurídicas, de contabilidade e de auditoria 26,54 12 10,5 13 63,68 14 43,98 20 25,98 10 0,23 1 25,09 5 24,99 3 19,8 3 0 0 127,86 7 176,6 9 0 1 1 0 0 0 0,06 1 1 

70 Atividades de sedes de empresas e de consultoria em gestão 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 4 4 0 0 0 0,01 3 2 
71 Serviços de arquitetura e engenharia; testes e análises técnicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 75,59 4 2 238,28 1 0 

72 Pesquisa e desenvolvimento científico 8,85 1 0 0 0,93 2 0,69 1 13,54 3 0 0 20,78 2 55,22 2 28,37 2 0 0 3,57 1 0 0 50 1 0 13,32 1 0 0 1 1 

73 Publicidade e pesquisa de mercado 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 0 0 18,28 2 1 0 2 1 

74 Outras atividades profissionais, científicas e técnicas 430,72 15 0 0 39,78 15 16,79 8 19,72 14 14,64 4 0,95 2 0,62 2 3,71 1 22,97 2 16,42 3 22,73 2 0 1 1 0 0 0 0,04 1 0 
75 atividade veterinárias 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

77_82 Atividades administrativas e serviços complementares 0,08 1 0 0 0 0 16,12 4 1,52 2 0 0 160,15 1 262,61 1 198,6 1 0 0 0 0 0 0 244,48 7 1 144,46 7 2 5,68 14 9 

77 Alugueres não-imobiliários e gestão de ativos intangíveis não-financeiros 0,08 1 0 0 0 0 16,12 4 1,52 2 0 0 160,15 1 262,61 1 198,6 1 0 0 0 0 0 0 244,16 4 1 9,14 2 1 0 0 0 
78 Seleção, agenciamento e locação de mão-de-obra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,02 1 0 0,01 1 0 0 0 0 

79 Agências de viagens, operadores turísticos e serviços de reservas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0 7,21 2 0 4,39 6 3 

80 Atividades de vigilância, segurança e investigação 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

81 Serviços para edifícios e atividades paisagísticas 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 0 0 0 0 0 0,05 3 3 
82 Serviços de escritórios, de apoio administrativo e outros serviços prestados principalmente às empresas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,15 1 0 128,1 2 1 1,24 5 3 

84_84 Administração pública, defesa e segurança social 0 0 0 0 0 0 0 0 0,96 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

85_85 Educação 30,89 12 14,31 29 73,14 55 36,2 24 8,45 13 29,55 4 27 20 32,18 6 6,23 5 8,31 2 14,14 4 76,57 6 3,57 13 3 15,98 8 3 24,86 6 3 

86_88 Saúde humana e serviços sociais 121,71 12 36,49 11 37,53 16 40,94 17 94,52 24 245,16 10 94,8 11 333,19 6 116,82 13 194,03 7 529,91 13 599,95 16 276,27 8 1 59,69 17 11 1142,94 18 7 

86 Atividades de atenção à saúde humana 121,71 12 36,49 11 37,53 16 40,94 17 94,52 24 245,16 10 94,8 11 333,19 6 116,82 13 194,03 7 529,91 13 599,95 16 276,27 8 1 59,69 17 11 1142,94 18 7 

87 Atividades de atenção à saúde humana integradas com assistência social, prestadas em residências coletivas e 
particulares 

                        0 0 0 0 0 0 0 0 0 

88 Serviços de assistência social sem alojamento                         0 0 0 0 0 0 0 0 0 

90_93 Artes, cultura, desporto e recreação 45,37 18 30,54 12 75,03 32 158,18 46 34,18 27 41,73 12 37,65 11 55,01 9 165,61 4 1,34 13 172,45 6 35,68 5 0 3 3 24,28 5 2 662,64 13 7 

90 Atividades artísticas, criativas e de espetáculos 45,37 18 30,54 12 75,03 32 158,18 46 34,18 27 41,73 12 37,65 11 55,01 9 165,61 4 1,34 13 172,45 6 35,68 5 0 2 2 21,78 3 1 32,94 5 2 
91 Atividades ligadas ao património cultural e ambiental 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

92 Atividades de exploração de jogos de azar e apostas 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

93 Atividades desportivas e de recreação e lazer 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 1 1 2,5 2 1 629,7 8 5 

94_96 Outras atividades de serviços 1,28 3 90,12 3 21,05 27 8,11 18 0,56 6 0,77 4 3,62 4 0,42 1 0,58 2 0,22 1 0,22 1 0,97 5 0,99 1 0 0,39 3 0 0,02 3 2 

94 Atividades de organizações associativas 0 0 81,02 1 16,38 7 0 0 0,15 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 Reparação e manutenção de equipamentos de informática e comunicação e de objetos pessoais e domésticos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,99 1 0 0,13 1 0 0 1 1 
96 outras atividades de serviços pessoais 1,28 3 9,1 2 4,67 20 8,11 18 0,41 5 0,77 4 3,62 4 0,42 1 0,58 2 0,22 1 0,22 1 0,97 5 0 0 0 0,26 2 0 0,02 2 1 

97_97 Serviços domésticos 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

99_99 Organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais 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 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Total 3112,73 269 6969,56 252 2294,59 521 2608,7 509 3065,67 350 1040,6 135 3532,99 196 7708,06 154 3840,23 133 2191,18 93 20114,58 141 5360,92 176 18801,4 236 118 4591,56 271 144 13625,82 358 200 
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Tabela 2 – Valores totais em US$ milhões dos investimentos anunciados por sector de atividade no Município de São Paulo (2000-2014). 

 

Ano 

Investimentos 
anunciados 

Agricultura, pecuária, 
produção florestal, pesca e 
aquicultura Indústria 

extrativa 
Indústria de 
transformação 

Eletricidade 
e gás 

Água, esgoto, atividades de 
gestão de resíduos e 
descontaminação Construção 

Comércio; reparação de 
veículos automotores e 
motocicletas 

Transportes, 
armazenamento e 
correio 

Alojamento e 
alimentação 

Informação e 
comunicação 

Atividades financeiras, de seguros e 
serviços relacionados 

Atividades 
imobiliárias 

Atividades 
profissionais, 
científicas e técnicas 

Atividades administrativas e 
serviços complementares 

Administração pública, 
defesa e segurança 
social Educação 

Saúde humana e 
serviços sociais 

Artes, cultura, 
desporto e 
recreação 

Outras 
atividades de 
serviços 

Serviços 
domésticos 

Organismos 
internacionais e 
outras instituições 
extraterritoriais 

2000 3112,73 0 0 317,45 0 0 0 295,21 149,55 431,35 290,36 358,28 605,09 466,11 0,08 0 30,89 121,71 45,37 1,28 0 0 

2001 6969,56 0 0 289,63 339,7 1,87 0 66,22 4706,77 150,5 423,95 15,43 793,53 10,5 0 0 14,31 36,49 30,54 90,12 0 0 

2002 2294,59 0 0 115,67 13,75 0,02 1,23 89,17 1024,58 151,08 220,26 56,69 311 104,39 0 0 73,14 37,53 75,03 21,05 0 0 

2003 2608,7 0 0 162,67 24,83 25 0 150,72 1633,32 67,97 22,67 75,93 124,58 61,46 16,12 0 36,2 40,94 158,18 8,11 0 0 

2004 3065,67 39 4,21 239,26 123,55 0 0 91,07 1878,59 74,69 155,92 25,54 234,41 59,24 1,52 0,96 8,45 94,52 34,18 0,56 0 0 

2005 1040,6 0 0 39,29 0 0 0 76,27 239,46 59,03 11,31 12,33 270,83 14,87 0 0 29,55 245,16 41,73 0,77 0 0 

2006 3532,99 0 0 39,97 0 9,38 0 52,84 1992,6 39,77 5,18 35,68 987,53 46,82 160,15 0 27 94,8 37,65 3,62 0 0 

2007 7708,06 0 0 140,59 5,74 164,37 0,5 106,68 5685,06 53,78 56,58 0,17 730,35 80,83 262,61 0 32,18 333,19 55,01 0,42 0 0 

2008 3804,23 0 0 281,15 47,02 248,15 0 120,31 2520,5 13,77 8,83 22,24 38,54 51,88 198,6 0 6,23 116,82 165,61 0,58 0 0 

2009 2191,18 0 0 51,42 15,33 24,96 0 175,11 1047,74 5,17 0,07 84,76 559,75 22,97 0 0 8,31 194,03 1,34 0,22 0 0 

2010 20114,58 0 0 2120,23 0 9369,66 33,61 340,76 6300,49 32,17 239,85 147,78 665,46 147,85 0 0 14,14 529,91 172,45 0,22 0 0 

2011 5360,92 0 0 259,23 127,92 0 6,32 94,78 1700,46 19,11 1255,57 100,73 884,3 199,33 0 0 76,57 599,95 35,68 0,97 0 0 

2012 18778,64 0 0 50,21 18,63 0 0,04 51,31 12900,59 217,46 152,59 4075,81 735,69 51 244,48 0 3,57 276,27 0 0,99 0 0 

2013 4591,56 0 0 159,19 0 0 2,13 37,97 3050,16 16,32 76,57 0 897,23 107,19 144,46 0 15,98 59,69 24,28 0,39 0 0 

2014 13625,8 0 0 3,26 0 0 0,16 38,36 10534,46 297,75 55,16 2,57 619,57 238,39 5,68 0 24,86 1142,94 662,64 0,02 0 0 

Total 98799,81 39 4,21 4269,22 716,47 9843,41 43,99 1786,78 55364,33 1629,92 2974,87 5013,94 8457,86 1662,83 1033,7 0,96 401,38 3923,95 1539,69 129,32 0 0 
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Anexo 3 – Investimentos anunciados no sector dos serviços avançados no Município de São Paulo 2012, 2013, 2014 – quadro informativo.  

Fonte: SEADE – PIESP. Produção própria. 

Quadro 1 – Quadro informativo dos investimentos anunciados no sector dos serviços avançados no Município de São Paulo 2012, 2013, 2014 

 

 
2012 N.º de investimentos Empresas com sede no 

brasil 

Empresas com sede no estrangeiro  Países de origem Total do investimento estrangeiro % no total        

Informação e comunicação 7 6 1 EUA sem informação 6,55%       

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 10 9 1 Suíça 58,79 1,44%       

Atividades imobiliárias 8 6 2 Bermudas, EUA sem informação -       

Atividades profissionais, científicas e técnicas 8 4 4 Alemanha, EUA, Japão, Reino Unido 50 98,04%       

             

Atividades administrativas e serviços complementares 7 5 2 França, EUA 201,02 82,25%       
      

      

Informação e comunicação Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões      

United Cinemas Internacional Brasil  Sudeste Mooca Tatuapé Instalação de sala de cinema com tecnologia Imax 3D  ...      
Topsports Ventures  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Inauguração de estúdio de TV aberta e especializada em desporto 2,24      

Totvs  Nordeste Santana/Tucuruví Santana Ampliação de centro de dados na zona norte. 11,14      

Smart/MBP Participações e Investimentos Oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritório de companhia desenvolvedora de software de e-comerce 10      
Microsoft Informática  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Centro Tecnológico da América Latina para demonstração e personalização de soluções 

tecnológicas 

10      

Empresa Brasileira de Telecomunicações - Embratel Oeste Pinheiros Alto de Pinheiros Data Center 49,32      
Serpro (pública) Sul Capela do Socorro Capela do Socorro Data center 92,65      

     175,35      

           

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões      
Banco do Brasil  Centro Sé Sé Agência bancária do tipo ecoeficiente 2,24      

Banco do Brasil  Centro Sé Sé Inauguração de seis agências bancárias piloto 8,38      

Itaú Unibanco Centro-
Sul 

Jabaquara Jabaquara Investimento em Tecnologia da informação  3994,48      

Banco BTG Pactual Oeste Pinheiros Itaim Bibi Instalação da sede do escritório do Banco no Bairro Itaim Bibi ...      

Central Nacional Unimed Cooperativa Central Oeste Pinheiros Jardim Paulista Instalação de sede da operadora de planos de saúde no bairro Cerqueira César 5,82      

Swiss Re Brasil Resseguros/Swiss Reinsurance Company  Centro Sé Bela Vista Instalação de seguradora 58,79      
Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais Centro Sé Santa Cecília Inauguração de Data Center e construção de prédio administrativo e teatro. ...      

Broker Brasil Centro Sé Consolação Abertura de casa de câmbio 0,3      

Shopcards Administradora de Cartões de Crédito e Meios de 
Pagamento  

Oeste Pinheiros Itaim Bibi Instalação de administradora de cartões de crédito. 5,8      

Picchioni Viagens e Turismo  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Abertura de casa de câmbio e investimentos no shopping Vila Olímpia ...      

           
           

Atividades imobiliárias Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões Localização das imobiliárias     

Eztec Empreendimentos e Participações Centro-sul Santo Amaro Santo Amaro Construção de edifício de escritórios no Bairro Chácara Santo Antônio 11,87 Moema     

Maragogipe Investimentos e Participações  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Construção de condomínio de escritórios 542,46 Perdizes     
JHSF Incorporações  Oeste Butantã Morumbi  Ampliação do shopping. 86,28 Itaim Bibi     

JHSF Incorporações Nordeste Santana/Tucuruví Tucuruví Implantação de shopping na estação Tucuruvi do metrô. 95,18 Itaim Bibi     

CBRE Serviços do Brasil Oeste Butantã Morumbi Inauguração de nova sede da imobiliária no bairro do Morumbi. ... Santo Amaro     
Savoy Imobiliária Constr. Centro-sul Santo Amaro Santo Amaro Construção de shopping no bairro de Santo Amaro ... Bela Vista     

BR Properties  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Construção de prédio de escritórios na avenida Faria Lima. ... Itaim Bibi     

Adbens Administração de Condomínios  Centro Sé República Reforma do shopping Galeria do Rock e troca das escadas rolantes ... Itaim Bibi     
           

           

Atividades profissionais, científicas e técnicas Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões      

Barros Ribeiro Advogados Associados Oeste Pinheiros Jardim Paulista Instalação de escritório de advogados no bairro dos Jardins  ...       
Accenture do Brasil centro-sul Santo Amaro Santo Amaro Abertura de escritório de consultoria voltada para o agronegócio  ...       

Associação Escola Superior de Propaganda e Marketing Oeste Pinheiros Itaim Bibi Abertura de sede de incubadora da escola.  ...       

Keseberg e Partners Consultoria em Recursos Humanos  Centro-sul Santo Amaro Santo Amaro Inauguração de escritório de atividades de consultoria em gestão empresarial  ...       
Serviço de Apoio às Micros e Pequenas Empresas - Sebrae Noroeste Pirituba Pirituba Inauguração de ponto de atendimento de apoio aos empresários e empreendedores no bairro Pirituba  ...       

Renesas Electronics Brasil Serviços  Centro-sul Vila Mariana Moema Inauguração de escritório de representação da indústria de semicondutores e microcontroladores.  1,00         

BP Biocombustíveis/Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado 

de São Paulo - Fapesp 

Oeste Pinheiros Itaim Bibi Desenvolvimento de projetos de novas variedades de cana-de-açúcar em parceria com a Fapesp.  50,00         

Rixty Brasil Intermediação e Agenciamento de Negócios Oeste Pinheiros Itaim Bibi Inauguração de escritório de intermediação e agenciamento de negócios no bairro do Brooklin.  ...       

           

           

Atividades administrativas e serviços complementares Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões      

Arval Brasil  oeste Pinheiros Itaim Bibi Aquisição de 19000veículos para locação. 197,12      

Prudential do Brasil Seguros de Vida  oeste Pinheiros Itaim Bibi Instalação de 100 estações de aluguel de bicicletas e compra de 300 bicicletas. 3,9      
 Maestro Frotas  oeste Pinheiros Alto de Pinheiros Renovação e ampliação de frota de veículos 43,14      

Itaú Unibanco centro-sul Jabaquara Jabaquara Inauguração de 300 estações de aluguel de bicicleta. ...      

Liga Aqui Agência de Empregos e Serviços sudeste Mooca Brás Inauguração de empresa de limpeza franqueada no bairro do Morumbi. 0,02      

Fidelidade Viagens e Turismo  oeste Pinheiros Jardim Paulista Inauguração de agência de viagens 0,15      
2Work Coworking e Serviços de Escritório oeste Pinheiros Jardim Paulista Abertura de escritório, centro de negócios com infraestrutura compartilhada. 0,15      

      

      

2013 N.º de investimentos Empresas com sede no 

brasil 

Empresas com sede no estrangeiro  Países de origem Total do investimento estrangeiro % no total            

Informação e comunicação 7 5 2 Espanha, EUA sem informação -           

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 1 1 0 - - -           

Atividades imobiliárias 12 10 2 Bermudas, EUA sem informação -           

Atividades profissionais, científicas e técnicas 7 4 3 Alemanha, França e Irlanda 92,99 86,75%           

Atividades administrativas e serviços complementares 7 6 1 França 128,1 88,66%           
      

      

Informação e comunicação Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões                
 Vivo  Oeste Pinheiros Iatim Bibi Abertura de Sede  ...                 

 Montreal Informática  Centro Sé Santa Cecília Abertura de Sede  7,60                   

 Qualcomm  Oeste Pinheiros Iatim Bibi Laboratório  ...                 

 Totvs  Nordeste Santana/Tucuruví Santana Escritório  ...                 
 Seekr  Oeste Pinheiros Iatim Bibi Escritório  0,16                   

 Dataprev  Sudeste Mooca Brás Data Center  29,49                   

 Serpro  Centro e Sul Sé e Socorro Sé e Socorro Data Center  39,32                   
                     

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões                

 Banco Itaú  Centro-Sul Jabaquara Jabaquara Agência bancária  ...                 
      Localização das imobiliárias            

Atividades imobiliárias Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões                

BR Properties/M.A. Empreendimentos Imobiliários Oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritórios  98,30    Itaim Bibi               

São Carlos Empreendimentos e Participações Centro-Sul Santo Amaro Santo Amaro Comercial  277,72    Itaim Bibi               
Setin Empreendimentos Imobiliários Oeste Lapa Barra Funda Comercial e hotelaria  69,04    Itaim Bibi               

Enplanta Engenharia Leste II Itaim Paulista Itaim Paulista Shopping  151,32    Itaim Bibi               

Shopping Center Ibirapuera Centro-Sul Vila Mariana Moema Shopping  29,92    Moema               
JHSF Incorporações Nordeste Santana/ Tucuruví Tucuruví Shopping  24,68    Itaim Bibi               

Cyrela CCP Noroeste Pirituba Pirituba Shopping  141,23    Itaim Bibi               

Cyrela CCP Noroeste Pirituba Pirituba Shopping  34,11    Itaim Bibi               

WTorre Engenharia e Construção Oeste Pinheiros Iatim Bibi Escritórios e Comercial  70,91    Itaim Bibi               
Shopping Cidade Jardim Oeste Pinheiros Jardim Paulista Shopping  ...  Jardim Paulista               

Duxxi Imobiliária  Oeste Pinheiros Jardim Paulista Abertura de imobiliária   ...  Jardim Paulista               

Remax Oeste Pinheiros Jardim Paulista Abertura de imobiliária   ...  Moema               
                     

Atividades profissionais, científicas e técnicas Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões                

 Mackenzie  Centro Sé Consolação Centro de pesquisa  13,32                   
 JCDecaux  Centro Sé Bom Retiro Equipamento urbano  18,28                   

 Brandtone  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritório  ...                 

 Bayer  Sul Capela do Socorro Socorro Laboratório  74,71                   

 Companhia de Engenharia de Tráfego - CET  Centro Sé República Equipamento urbano  0,88                   
 Companhia de Engenharia de Tráfego - CET  Centro Sé República Equipamento urbano  ...                 

 Companhia de Engenharia de Tráfego - CET  Centro Sé República Equipamento urbano  ...                 

                     
Atividades administrativas e serviços complementares Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões                

Aldeia Brasil Agência de Viagens e Turismo Centro Sé Bela Vista Agência de turismo  4,92                   

ClickBus Oeste Lapa Vila Leopoldina Loja virtual  2,29                   
BVAC Comércio de Veículos Oeste Pinheiros Itaim Bibi Instalação de empresa   9,14                   

Rodobens Locação de Veículos Centro-Sul Vila Mariana Vila Mariana Compra de caminhões, ônibus, utilitários para locação  ...                 

Zaiom Brasil Franquias  Sudeste Ipiranga Ipiranga Inauguração de franquia   0,01                   

Global Locação - GL Events Sudeste Ipiranga Cursinho Centro de exposições  128,10                   
Caixa Econômica Federal - CEF (Pública) Centro Sé Sé Instalação de casa lotérica  ...                 

      

2014 N.º de investimentos Empresas com sede no 
brasil 

Empresas com sede no estrangeiro  Países de origem Total do investimento estrangeiro % no total           

Informação e comunicação 11 9 2 EUA sem informação -          

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados 8 3 5 Canadá, EUA, França sem informação -          

Atividades imobiliárias 14 10 4 Canadá, Israel, Portugal 134,87 21,77%          

Atividades profissionais, científicas e técnicas 9 5 4 Coreia do Sul, EUA, Portugal 0,053 0,02%          

Atividades administrativas e serviços complementares 14 13 1 Países Baixos sem informação -          

      
     

Informação e comunicação Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões     

S/A O Estado de São Paulo Nordeste Casa Verde/Cachoeirinha Limão Modernização do AE Broadcast  20,42        
S/A O Estado de São Paulo Nordeste Casa Verde/Cachoeirinha Limão Ampliação da infraestrutura e modernização dos softwares  11,03        

Circuito Anearte  Oeste Pinheiros Pinheiros Reforma de cinema  ...      

Caixa Econômica Federal - CEF Centro Sé Consolação Reforma de cinema   4,03        

Sky Brasil Serviços Oeste Pinheiros Itaim Bibi Compra de 700 veículos marca Clio para operadora de TV   ...      
Decatron Automação e Tecnologia de Informação - - sem correspondência (localizada no RJ) Empresa de desenho e implementação de soluções de tecnologia de informação  ...      

Dell Computadores do Brasil Oeste Pinheiros Itaim Bibi Centro desenvolvimento de software e serviços  ...      

Mark 2 Market Consultoria e Software Oeste Pinheiros Pinheiros Plataforma M2M Monitor para processos de tesouraria  1,93        
Google Brasil Internet  Oeste Pinheiros Jardim Paulista Espaço de trabalho compartilhado para start-ups  ...      

Brechó Market Serviços na Internet Centro-sul Vila Mariana Saúde Plataforma digital para e-commerce e loja física  0,11        

Locaweb Serviços de Internet  Sul Campo Limpo Vila Andrade Unidade de negócios para atender clientes com necessidades mais específicas   17,64        
          

Atividades financeiras, de seguros e serviços relacionados Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões     

 Canada Pension Plan Investment Board - CPPIB  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritório  ...     

 Graco Exchange  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Caixa eletrônico em Shopping ...     
 Graco Exchange  Oeste Pinheiros Itaim Bibi Caixa eletrônico em Shopping ...     

 Citibank  Centro Sé Bela Vista Agência bancária ...     

 Citibank  Centro Sé Bela Vista Agência bancária ...     
 Axa  Oeste Pinheiros Jardim Paulista  Instalação de seguradora ...     

 Axa  Oeste Pinheiros Jardim Paulista  Instalação de resseguradora ...     

 Health for Pet  Oeste e 

Centro 

Butantã e Sé Morumbi e Santa Cecília Instalação de empresa de planos de saúde animal 2,57     

          

          

Atividades imobiliárias Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões Localização das imobiliárias    
Brookfield Incorporações Centro-Sul Vila Mariana Vila Mariana Escritórios  ... Morumbi    

JHSF Incorporações Oeste Butantã Morumbi Shopping ... Itaim Bibi    

Even Construtora e Incorporadora Oeste Pinheiros Jardim Paulista Prédio comercial  ... Pinheiros    
Sonae Sierra Brasil Sudeste Ipiranga Cursinho Shopping ... Itaim Bibi    

Sonae Sierra Brasil  - - - Shopping  ... Itaim Bibi    

Cyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial, Importadora e Exportadora Centro Sé Bela Vista Prédio comercial  ... Itaim Bibi    

Lumine Comercialização Imobiliária Noroeste Pirituba Jaragua Shopping 122,55 Itaim Bibi    
CCP Aurora Empreendimentos Imobiliários oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritórios  6,55 Itaim Bibi    

SDI Desenvolvimento Imobiliário/Kino Empreendimento Imobiliário oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritórios e residencial 196,22 Pinheiros    

Condomínio Civil Voluntário do Santana Parque Shopping Nordeste Santana/ Tucuruví Mandaqui Shopping 0,43 Mandaqui    
Cyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial, Importadora e Exportadora Centro Sé Bela Vista Shopping 81,82 Itaim Bibi    

Gazit Brasil Sul Campo Limpo Vila Andrade Shopping  134,87 Itaim Bibi    

Condominio West Plaza Shopping Center I Oeste Lapa Perdizes Shopping 16,29 Perdizes    
Cyrela Empreendimentos Imobiliários Comercial, Importadora e Exportadora oeste Pinheiros Itaim Bibi Escritórios 60,84 Itaim Bibi    

          

          

Atividades profissionais, científicas e técnicas Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões     
Andrade Maia Centro Sé Bela Vista Escritório de advocacia   0,06        

Hotéis Privê do Brasil  Oeste Pinheiros Jardim Paulista Escritório da rede de hotéis  ...     

Odebrecht Serviços e Participações Oeste Butantã Butantã Nova sede da construtora  ...     
Samsung Eletrônica da Amazônia  Centro-Sul Santo Amaro Santo Amaro Nova sede da empresa no Brasil  0,01        

Companhia de Engenharia de Tráfego - CET Centro Sé República Equipamento Urbano  238,28        

A.C. Nielsen do Brasil Centro Sé Bela Vista Laboratório ...     

Logovia Design e Serviços Centro Sé Consolação Abertura de empresa de design gráfico ...     
Tripadvisor Consultoria em Publicidade de Viagens e Turismo Centro-Sul Vila Mariana Vila Mariana Escritório do centro administrativo em São Paulo 0,003     

Câmara Portuguesa de Comércio no Brasil Centro Sé Liberdade Centro de negócios  0,04        

          

Atividades administrativas e serviços complementares Zona Subprefeitura Distrito  Investimento Valor em US$ milhões     

Addin Viagens e Turismo Oeste Pinheiros Itaim Bibi Agência de viagens de turismo  ...     

RRV Agência de Viagens e Turismo Centro-Sul Vila Mariana Vila Mariana Agência de viagens ...     
Onelapse Expedições Fotográficas Centro Sé Consolação Agência de viagens  ...     

Hey City Tour São Paulo Oeste Pinheiros Pinheiros Empresa especializada em promover tours guiados com bicicletas dobráveis 0,02     

Quero Passagem Viagens e Turismo  Nordeste Casa Verde/Cachoeirinha Limão Empresa de venda de passagem de ônibus 0,07     

Fidelidade Viagens e Turismo Oeste Pinheiros Jardim Paulista Plataformas digitais e física de vendas 4,28     
ZRP Serviços de Limpeza e Conservação Noroeste Pirituba São Domingos Empresa de limpeza  0,02     

Limpeza com Zelo Centro-Sul Santo Amaro Santo Amaro Limpeza residencial  0,01     

Limpeza com Zelo Centro-Sul Santo Amaro Santo Amaro Limpeza residencial  0,01     
Francieli Santana Silva Santos - - - Carro equipado para estações de café em eventos 0,01     

Iuna Marketing  Oeste Pinheiros Jardim Paulista Espaço de eventos no Shopping Cidade Jardim 1,22     

Atradius Collections Serviço de Cobrança de Dívidas Centro Sé Consolação Escritório   ...      
Cielo Oeste Pinheiros Itaim Bibi Abertura de loja especializada em vendas e prestação de serviços aos lojistas  ...      
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