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CIRCUITOS ESPACIAIS DA PRODUÇÃO E
NOVAS DINÂMICAS DO TERRITÓRIO

circuits of spacial production and the new dynamics in the territory

Denise Cristina Bomtempo*
Eliseu Savério Sposito**

Resumo

Fazer a leitura do terr itório do ponto de vista do desenvolv imen to das arividades económ icas, no período da
glob alização, é um a tarefa complexa. Nov as dinâmicas estão postas e di fer entes configurações notadas. t~
preciso ide ntificar os agentes , enten der os pro cessos e interpretar as relaç ões que influenciam nas decisões
que re estruturam a organização terr itor ial. Com base ness e conjunto de rransfcrmaçõcs, este artig o procura
analisar as dinâ micas recentes da pr odu ção industrial do ramo de alim entos de consum o final. Pauta-se na
investig ação dos circu itos espaciais da produção e dos cfrculos de cooperação e tem com o persp ect iva rea
lizar uma leitura empírica de inúmeras tran sformaçõ es na cidade de Mar flia/S ê; articulando os estud os das
interaçõ cs espac iais com os da cidade média , no contexto das det erminaçõ es impo stas pelo me io técnico
-cientfüco-in fcrrnacional.

Palavras-Chave: Circu itos esp acia is da produção, círcul os de cooperação, dinâmica territoria l, indústr ia
de alimentos e cidade médi a.

Abstract

Rcad ofthe territory from the poinrofvicw of devclopmenr of economic activities ln the period of'globalizarion
is a complex rask. New dynarnics are poscd and differen r confí gur arions noted. Vou need to idenri fyagems,
undersrand the pro cess und inrerprcr th e relationships rhat influence decision s to resuucture rhc territor ial
organlzation. Based on this ser of rransformarions, this artic lc enaly zes the recenr dynamics of industri al
produ crion in the food secto r offmal consumptio n. Tariff on rcsearch spacc circ uit s ofproduction and coo
pcration circles and has th e prosp ect to do some reading empirical many changes in th e city of Mwtlia / sr,
linking the studv of sparial inreracrions with rnedim -siz ed cities, in the conr ext of derermin arions imposcd
by the rechn ical an dsclenritic-informarional.

Key wcrds: Circu fts of production spac c, circles of co operadcn, territ or ial dynam ics, foo d indusrry an d
medium-sized cfücs.

Résumé

Lire le rcrritoire du pohu de vuc du développemcnr des acrivités économiques dans la pér iodc de la mon 
dialisarion csr une râche complexe. Des nouvelles dynamiques sonrposées et différ erues confígurations sonr
not éc. vous avcz besoin d' idenriticr lcs ag erus, comprcndre lcs processus er d'huerpr éter les relation s qui
intíncnc cru les décision s de restrurturer l'org anisaiion rerri tcriale . Bas é sur cerre série de rransformatlons,
ccr arricle analyse la dynam ique récer ue de la prod ucti on indu suiellc dans le secrcur alirn emaire de la con
sornmarion finale.Farif sur lcs circu its de la rc chcr che sparialc de la produceicn er les cercles de coopérarion
et a la perspective de falt e un e lecturc empi riquc de nornbr eux changements dane la ville de Marüia / sr,
rclianr l'érude dcs inrcractions sparialcs avec la ville moyenne, dans lc contexredes déterminaricns imposées
par rnilieu te chniqu es-scient ifiqu es- infarmat ionnel.

Mcts-Cl ês: Circuirs d' espacc de prod uction, des cerc les de coopérarion, la.dyn amique rerritori alc, l'indusrrie
alirncnraire cr la ville rnoy enne.
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INTRODUÇÃO

o recente desenvolvimento das tecnologias de transporte e comunicação vem co mprimindo as
distâncias e acelerando as ve locidades, ao mesmo tempo em que proporciona mudanças importantes
na leitura da organização do território. Tais mudanças, de acordo com Santos (1999), estão inseri
das num contexto de transição do meio técnico para o meio técnico-cieutifico-informacional, onde
a informação passa a ser a chave da produção e da extração de uma mais-valia cada vez tornada
global. O processo resulta em profunda reestruturação espacial que se manifesta, entre outros, na
forma desigua l com que alguns territórios se inserem nos circuitos produtivos da economia capi
talista e da produção industrial.

Aexpansão dos investimentos, sobretudo de grandes conglomerados empresariais e a instalação
de novos equ ipamentos v inculados à economia mundo, redefine o papel desempenhado pelos terri
tórios na divisão territo rial do trabalho. Um caminho importante, escolhido para entender muitas das
transformações espaciais em destaque, é analisar as dinâmicas territoriais a partir da distribuiçào dos
estabelecimento s e dos arranjos dos circuitos espaciais da produção e dos circu los de coope ração,
propostos por Santos (1986), Santos e Silveira (2001) e Arroyo (2001). Através dessas interações
espaciais, conseguimos entender as dinâmicas e os movimentos materiais e imateriais do presente,
ou seja, é possível investigar o "uso do território". Além disso, também podemos multiplicar nos
sas escalas de análise, pois os circuitos e seus respectivos círculos integram terr itórios que muitas
vezes não são contíguos, mas que a partir de uma configuração formada por redes organizacionais,
materializam-se enquanto u nidade.

Outro ponto importante a ser considerado com a emergência do meio técnico-cie ntifico
-informacional, em especial na realidade econõmica e urbana brasileira, é que o desenvolvimento
das ativ idades económicas e produtivas indust riais não se restringe mais à aglomeração metropo
litana; pelo contrário, cidades de diferentes portes estão sendo inseridas num circuito espacial de
produção e consu mo.A nova conformação dos circuitos espaciais e dos circulos de cooperação não
tem mais como se afirmar sem a inserção da cidade méd ia como um recorte essencial de leitura da
reestruturação económica do território.

É neste contexto que propomo s a leitura da ativ idade industrial de alime ntos de consumo
final no âmbito da geografia das novas redes e fluxos. Cada vez mais, a cidade média assume um
papel proemi nente no conjunto articulado dos circu itos espaciais e dos circulos de cooperação da
produção de alime ntos e a organização o território vai ganhando complexidade em função do novo
quadro que se desenha.

Para dar conta da discussão em pauta, este texto encontra-se estruturado em três partes, além
desta introdução e das considerações finais. Na primeira parte, d iscorremos sobre a configu ração
do ramo industrial alimenticio de consumo final inserido no contexto do processo de organização
espacial da produção no Brasil. Na segunda parte, preocupamo-nos em apresentar a origem e os
aluais processos de reestruturação territorial e produtiva do referido ramo na cidade de MarilialSP.
Por fim, na terceira parte do artigo, apresentamos a configuração dos circuitos espaciais da produ
ção e dos círculos de cooperação das peque nas, médias e grandes empresas indust riais em Marília,
quando a discussão será levada às co nside rações finais.

A CONFIGURAÇÃO DO RAMO ALIMENTíCIO DE CONSUMO FINAL E OS PROCESSOS DE
REESTRUTURAÇÃO TERRITORIAL E PRODUTIVA NO BRASIL

A aceleração das ve locidades e o imperativo da competitividade, ca racteristicas da global i
zação da economia, imprimem o conceito de "tempo rápido" nas relações entre os sujeitos e as
instituições. Estes são cada vez mais induzidos ao cump rimento de ritmos e normas que alteram as
formas de produção e consumo no contexto da produção do espaço, o que só é possível através de
uma alte ração nos padrões de organização do território e na articulação entre os lugares.
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De acordo com Santos (2000, p. 28), torna-se real o conhecimento instantâneo do acontecer
do outro c, em função disso, materializa -se uma "convergência dos momentos". No entanto, poucos
são capazes de utilizar essa "solidariedade" em seu favor, mas quem consegu e pode usufruir do
mcsrno momento a partir de inúmeros lugares e de múltip los lugares a partir de um só momento,
sempre de "forma concatenada c eficaz" (SANTOS, 2000, p . 28).

No âmbito da produção e circulação de mercadorias, o processo de globa lização faz emergir
outra organ ização econ ômica, desta vez ligada à capacidade de cr iação de novos sistemas esp aciais
que repercutem no grau de concentração das empresas; na veloc idade dos deslocamentos; e no
alcance espacial dos processos produtivos. Novos circuitos de redes tendem a ser criados, modifi
cando a funciona lidade c o conteúdo das cidades c das reglõcs, que são alterados em razão de novas
imposições competitivas da racionalidade tecnol ógica.

Ao tratar dos ramos produtivos industriais no contexto supracitado, Martinclli Jr, (1999) afirma
que cada ramo produtivo, para permanecer no mercado, seguem padrões gerais no quc concerne aos
processos de reestruturação das linhas de prod ução e, ao m esrno tempo, poss ui padrões de concor
rência, definidos por "u m conjunto de formas que se revelam dominantes no espaço de competição"
(p. 4), Essas formas concorrenciais são reconhecidas pelos processos de fusão e aquisição; inovação
tecnológica; novos padrões de contratação da torça de trabalho; investimentos em propaganda e
publicidade; ampliação e inovação das linhas de produtos; art iculação com os in vestimentos finan
ceiros ; e novas lógicas de integração territorial.

Além disso, essas empresa.s estão usando com muito mais desenvoltura certas estratégias
terri toriais de distr ibuição da prod ução, aband onando grandes centros produtores tradicionais,
sobretudo na grande metrópo le capita lista, e transfer indo suas fábr icas para lugares onde os ritm os
da produção industrial são recentes ou tinham pouca importância há algumas décadas.

As empresas industriais do ramo alimentício de consumo final, para se fortalecerem no
mercado competitivo global e ampliarem o seu poder de ação no e!>l'aço , recorrem a todas essas
estratégias. São mu danças que pa ssam pela reorganização interna da empresa, principalmente no
que concerne à gestão, à criação, às inovações tecno lógicas e às formas de contratação da to rça de
trab alho . Além disso, as empresas articulam novas tecno logias de produção ao uso fragmentado
do terr itório, sobre o qual se montam arranj os estabe lecidos em rede , capazes de aproveitarem as
m uitas vantagens das vert ica lidades do espaço.

Mas o destaque no que tange à penetração desse ramo na nova lógica competitiva, como apon ta
Martincll i Jr. (1999), é que essas empresas se comportam como "t omadoras de inovações", assumindo
tendências diferenciadas do ponto de vista produtivo e territoria l, sobretudo por relocalizar linhas
de produção inteiras e incorporar relevante "pro gresso técnico", desenvolvido em articulação com
outros ramos da produção industr ial de alta tecnologia, a exemplo do químico e do farmacêutico.

Desse modo, na esteira da g lobalização da economia e dos valores de reprodução socioespacial ,
o aprofundamento técnico associado à mudança do perfil da população mundial em relação ao con
sumo de alimentos garantiu maior complexidade à produção de comida industrializada, Diante disso,
não podemos ma is caracterizar o ramo alimentício apenas como um ramo trad icional da indústria
de transformação, pois as inovações se fazem presentes e são frutos de pesquisas cientificas que
objetivam, entre outros, o desen volvimento de novos produtos de maneira acelerada e a expansão
dos me!>'J1lOS pelo s ma is diversos lugares do mundo.

Isso im plicou em mudanças considerá veis neste ramo de produção da indústria, alterando
form as de inserção no mercado, a ampliação da produção e do consumo e novas estratégias de
lo calização das unidades produtivas. No Brasil , em fins do século XX e na prim eira década do sé
cu lo XXI, presenciamos um aumento cons iderável do número de estabelecimentos e de empregos
ocupados neste ramo. Em 1985, havia no pais 21 ,805 estabelecimentos, segundo dados da RAIS .
Já em 1995, a partir de um desdobramento dos gêneros e ramos do grande sctor A limentos e Be
b idas, o tota l alcançou 17.53 9 só para a quantidade de estabelecimentos produtores de A limentos .
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Enq uanto isso, em 200 7, hou ve redução nestes números de estabe lecimentos, com o total chegando
a 17.26 1. Todavia, no que tange aos números de empregos formai s gerados entre 1995 e 2007 houve
considerável ampliação, pois a quantidade total no primeiro ano era de 2.303.120 e no seg undo ano
pas sou para 2.791.660 , isto é, W11 aumento de 488.540 empregos.

Atualmente, de acordo com a Associação das Indústrias de Alimen tação (AB IA), o fatura 
mento das empresas produtoras atinge R$ 291 ,6 bilhões. Entre os anos de 2008 e 2009, mesmo em
período de crise finance ira internacional, esses índices só se amplíam, computando wn aumento
consideráveL Como informa a ABIA:

o setor fechou 2009 co m faturamento em torno de R$ 290 bilhões. Para se ter ideia do significado
de sua contribuição para a produção industrial e a balança comercial do país, as exportações totais
brasileiras foram US$ 152,99 bilhões e as importações US$ 127,64 bilhões, com saldo positivo de
US$ 25.3 5 bilhões. As vendas externas de alimentos industrializados tota lizara m US$ 30,86 bilhões e
as importações US$ 3, 16 bilhões, gerando superávi t de US$ 27,70 bilhões, ou seja, US$ 2,35 bilhões
acima do saldo da balan ça comercial brasileira (En trevista ao Presidente da ABIA. Edmundo Klotz,
in: Anuário da ABIA, 2009/20 10, p. 3) .

En tre as empresas do setor al imentício que participaram de maneira mais intensa no total do
faturamento dos anos citados, destacam-se aquelas do ramo de derivados de carne (23,68%); café ,
chá e cereai s (13 ,3%); açúcares (12,3%); laticínios ( 11,8%); óleos e gorduras (I I ,8%); derivados de
trigo (7,7%); derivados de frutas e vegeta is (6%); d iversos - sorvetes, snacks, temperos (6,2%); cho
colate , cacau e ba las (4%); des idra tados e supercongelados (2,3%) e conservas de pescados (0,9%).

Do conj unto analisado, destacaremos a prod ução de derivados de trigo (biscoito) e o segmento
de chocolates , cacau e ba las. A escolha se deve ao fato de que, seg undo a AB IA, à exce ção desses
ramos , os demais são incluídos na produção agroindu strial, o que foge aos interesses de um traba
lho interessado na produção industrial propriame nte dita, inserida no contexto das transforma ções
terri toriais e produtivas do presen te.

Segundo a Rev ista Super Varej o , entre as grand es empresas (lidere s de venda) de bisco itos
que atuam no território brasile iro, quatro pertencem a grupos empresariais de capital exte rno, são
elas: I) Kra ft Foods Incorporation, cujo capital de or igem é norte-americano e no Brasil a empresa
pos sui seis fáb ricas ; 2) Parma lat S/A, com capital ital iano e localizada , no Bra sil, em J und iaí/SP ;
3) Grupo Danone S/A, pertence nte a investidores da França, da Itália e da Espanha e com unidades
produtivas em São Paulo/SP e Caldas Novas/MG no Brasil; e, por fim, 4) Nestl éS/A, cuj o capital
é suiço e com unidade produtiva de biscoitos local izada na cidade de MariliaiS P.

No q ue tange às empresas mais importan tes de capital nacional , merecem destaque a Marilan
S/A e a Bauducco LTDA, de capital paulista, e a M. Dias Branco S/A, cuja or igem do capital é
cearense. Os estados de Pern ambuco, Rio de Janeiro, Paraná e San ta Catar ina também poss uem
empresas relevantes no merc ado de b iscoitos, mas a capacidade de distr ibuição dos seus produtos
por todo o Bra sil é limi tada, o que as de ixam com menor poder de negoc iação.

Em relação às empresas de chocolates, derivados de cacau, balas e aperitivos sólidos, de
acordo com a Revista Varejo, as cinco maiores em vendas na escala do território brasileiro são a
Pepsico Corporation (EUA); a Yoki S/A (Brasil - SP); a Fritex LTDA (Brasil - SP); a Dori LTDA
(Brasil - SP) e a Iracema LTDAlKraft Food (Estados Unidos e Inglaterra ). Deste conj unto, a Pepsico
Corporation apresenta-se como lider em vendas nas "áreas de atuação " selecionadas e delimitada s
pela revista. Q uanto às demais empre sas, a Yoki S/A apresen ta-se em seg undo lugar em todas as
"áreas" brasileira s, exceto no Dis trito Federa l, Goiás e Mato Grosso do Sul; a Fritex se afirma em
terceiro lugar em todo o ter ritór io naciona l; a Dori LTDA está em quar to, de stacando-se em vendas
no interior de São Paulo, Paraná, San ta Catarina e Rio Grande do Sul; e a Iracem a LTDA ocupa a
quinta posição, concentrando seu mercado nos estados de Minas Gerais , Espír ito Santo e interior
do Rio de Janeiro.
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o fato relevante no contexto da distribuição espacial de todas essas empresas sobre o território
nacional, é que o ramo de produção de alimentos de consumo fina l confirma uma discussão já levan
tada por Santos acerca de um crescimento económ ico relativamente maior do "interior modernizado
em relação à metrópole", principalmente no que tange ao estado de São Paulo (SANTOS, 2009,
p. 73). Essa capacidade que as reg iões do interior paulista têm de crescer economicamente mais
que o centro metropoli tano, pelo menos do ponto de v ista relativo, pode ser vista pela distribuição
dos r itmos da produção industrial em cidades como Marília, São Jo sé do R io Preto, Soroca ba,
Campinas etc.

No conjunto das empresas produtoras de alimentos de consumo final, a ser destacado neste
artigo, constatamos uma diversidade do ponto de vista da origem do capital e da locali zação das
unidades produtivas pelas diversas regiões do estado, mas verificamos que há empresas que pos
suem suas sedes em cidades que não fazem parte da principal região industrial pau lista e outras
que migraram desta grande área metropoli tana, co nfirmando um movimento de relocalização que
só é possíve l dentro do co nte xto das novas conformidades terr itor iais do período técnico-científico.

O caso de Marília, na região oeste de São Paulo, é o ma is emblemático de todos. O centro
urbano se afirma pela capacidade de reunir e desenvo lve r investimentos locais, ao mesmo tempo
em que atraem capitais externos, entre eles os de origem nacional e internacional, mesmo sendo
uma cidade considerada média na rede urbana do estado e localizando-se a 443 km da capital.

Assim, as empresas industriais aliment ícias de consumo fina l instaladas na cidade de Marília
são responsáve is por grande parte da produção dos bi scoitos fabricados no terr itório brasileiro, um
conjunto que destaca a Mari lan S/A, maior produtora nacional; a Dori LTDA, com grande produção
e distribuição de chocolates; e a expressiva Nest lé S/A, que no coração do centro urbano marilien
se, fabrica todas as linhas de bisco itos consumidos no terr itório brasileiro e atende também países
localizados nos continentes ame ricano, eu ropeu, africano e asiático.

Marília, desse modo, se insere no contexto da reestruturação industrial e produtiva do estado
de São Paulo e do Brasi l exatamente pela sua participação efetiva enquanto nó de uma ampla rede
produtora de alimentos que art icu lam escalas espaciais diversas, respo nsável por integrar circuitos
de produção e círculos de cooperação dentro e fora do territór io. Vejamos a seguir as origens e as
principais características a destacar a cidade de M arília como impo rtante centro produtivo.

ORIGEM E CARACTERíSTICAS DO RAMO ALIMENTíCIO DE CONSUMO FINAL EM
MARíLlAlSP

A atividade industrial em Marília, cidade sede da Décima Primeira Região Administrativa do
estado de São Paulo, é a nterior ao processo de desconcentração industrial iniciado na metrópole
paulistana em 1970. Entre os anos de 1940 e 1960, os gêneros fabricados (máquinas agrícolas,
calçados, vestuário e alimentos) pelas indústrias no município destinavam-se a atender ao mercado
local e regional. Já a produção das agro indústrias de capital naciona l e internac ional destinava-se
a atender o mercado bras ileiro e os Estados Unidos, Japão e países europeus.

No ramo alimentício, a primeira fábr ica de balas instalada na cidade data do ano de 1945.

Santo Barion, filho de imigrantes italianos, instala, em 1945, junto com seus f ilhos, a Fábrica de Balas
Cristal, que tinha corno equipamento inicial dois tachin hos em fogo a lenha direto, uma pedra de
mármore, um cilindro manual e uma mesa, onde trabalhavam dez moças embrulhando as balas a mão.
Nessa época, come conta um dos fundadores, as balas fabricadas cm São Paulo, pela Lacta, Pau, Falchi
c outras empresas menores, dificilmente chegavam a Marília, o q ue vai permit ir o crescimento rápido
da empresa. Em f ins de 1946, os Barion compram um prédio na rua XV de Novembro, com área de
250 m2, o que permite a diversificação para a prod ução de balas de goma, com a contratação de um
técnico vi ndo da Lacta. Também em 1947 são admitidos dois vendedores para atuarem na Sorccabana,
ampliando a área de vendas. Em 1950, chegam as primeiras máquinas embrulhadoras e a fábrica é
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novamente ampliada. mudando-se para um prédio maior adquirido de uma fiaçào de seda dcsativada
(MOURÃO. 1994. p. 82).

Baseado nos estudos de Mourão (1994) e Bomtempo (20 IO), afirmamos que a origem da
atividade industrial em Mar ília está atrelada à formação das at ividades económicas locais; aos
investimentos dos imigrantes italianos e japoneses que se estabe leceram na cidade e se tornaram
agentes da atividade industrial; à situação geográfica do município, em especial devido à distância
da metrópole paulistana; e a disseminação de um "savoir-faire" adquirido pelos trabalhadores da
indústriaalimentícia, que depois de amarem como funcionários, "montaram" o seu próprio negócio
e aproveitaram o conhecimento adqu irido na fábrica em que trabalharam.

Depoi s de WTI período inicial de consolidação, os microin vestimentos se expand iram e a
atividade industrial gradativamente ampliou o seu número de estabelecimentos e de funcioná rios,
fenómeno desencadeado, sobretudo, a partir do fim da década de 1970. Desde então, a tendência
à abertura de novos empre endime ntos se confirm ou e a atracão de capital proveniente de fora do
município deu-se de maneira muito mais efe tiva, o que tornou Marília um centro de convergência
para os investimentos ligados à produção de alimentos.

Entre os anos de 1980 e 1990, a cidade reafirma essa capacidade de concentrar e atrair unida
des produtivas e o aglomerado que resul tadesse processo criam novas e importantes economias de
escala, consolidando um centro de produção alimentar destacado não só no estado de São Paulo,
mas em todo Brasil. De acordo com os dados da Funda ção Seade (2007), referentes à economia
das Regiões Administrativas paulistas,

a fabricação dc alimentos e bebidas é a atividadc industrial que mais se destaca na RA de Marília. tanto
no valoradicionado como na geração de emprego. Poresse motivo. o município. sede da região. recebe
o título de capital nacional do alimento (FUNDAÇÃO SEADE. 2007. p. 4).

Atualmente, há em Marília, 57 estabelecimentos industriais produtivos instalados do ramo
alimentício de consumo final, sendo 28 microempresas, 17 pequenas, sete médias e cinco gran
des. O total de empregos diretos alcança o número de 5.605 e a massa salarial envolvida é de R$
5.667.085,00, representando WTI salário médio de R$ 1.0 I I,00.

As empresas desse ramo instaladas no município podem serclassificadas em dois grandes gru
pos: a) as originárias de capital local; b) as originárias de capital externo (nacional e internacional).

As empresas originárias de capital local são aquelas cujos investimentos provêem do excedente
acumulado na agriculturao u em outras atividades económicas urbanas, como os serviços. Elas têm
portes diferenciados, sendo que as pequenas atuam apenas em escala local e regiona l; enquanto as
médias e grandes negociam com mercados nac ionais e internacionais, nào sem realizar estratégias
de reestru tura ção territorial e produtiva para consolidar suas a ções de expansão.

No caso especifico dessas medidas de reestrutura ção é preciso destacar mudanças no proces
so de produção mediante a gestão e utilização de novas tecnologias; a separação das unidades de
produção e de gestão no territ ório; a subcontratação da força de trabalho; a geração de novos pro
dutos fabricados com tecnologia renovada; o investimento em setores de propaganda e marketing;
e ainda, o cumprimento de norrna tizaç ões estabelecidas por órgãos de fiscalização dos produtos
alimentício s de influência internacional .

Quanto às empresas de capital externo, temos a presença de empreendimentos que se instalaram
em Marília somente depois dos anos de 1980, cuja composição dos capitais envolve agentes mais
diversificados , muitas vezes um produto das fusões e aquisições comuns aos mercados nacionais e
internacionais. Podemos destacar duas empresas nesse rol, uma de capital proveniente de fora do
país, tradicional na produção de biscoitos (Nestl é S/A); e a outra originária da reg ião metropolita
na de São Paulo (Yoki Alimentos S/A de São Bernardo do Campo), responsável pela produção de
confeitos de amendoim, doces e salgados.
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De acordo com informações obtidas em trabalho de campo, reunim os um conjunto de infor
mações que possibilita uma leitura ampla e sintética da organização industri al em Marília , pelo
menos no que concerne ao ramo de alimentos de consumo fina l,

Primeiramente, constatamos que essas empresas são especializadas na produção de biscoitos de
farinha de trigo e de polvilho, chocolates, am endoim e derivados, temperos, mo lhos, pipocas, doces,
castanha s tri turadas, recheios, ba las, piru litos e gomas. Também são responsáveis por empregar
5.983 trabalhadores de forma direta , sendo que deste total, 4.675 trabalham no proces so produtivo
e 1.308 traba lh am na gestão, apoio logístico, pesquisa e desenvolvimento .

Em relação ao porte (M TElRA IS, 2007), ver ificamos que 6 1,53% são classificadas como mi
crocmpresas, pois possuem de Oa 19 funcionários formais : 7,69% são pequenas empresas (20 a 99
fun cionário s) ; 19,23% são m édias. j ã que po ssuem de IDO a 499 funci onários; e 11,53% compõem
o conjunto das grandes empresas, possuindo acima de 500 empregados formais.

Verificamos também que 57,690../0 do total inv estiram em linhas de produção com compra de
novos equipamentos; enquanto 1 9 ,23~/o adquirir am equipamentos novos, mas ainda utilizam os
antigo s; II ,53% renovaram totalmente as máq uinas e equipamentos e descartaram os antigos; e
11,53% não realizaram investimentos na aqu isição de novas máquinas e equipamentos.

Como é eom um constatar, são as maiores empresas que detém a tecnologia mais avançada ,
enquanto as menos expressivas compram máquinas usadas ou negociam equipamentos cujo apa
rato técnico não é considerado renovado. Do total de empresas que usam máquinas automáticas
no proces so produtivo, 57,69% reúnem equipamentos manuais, 32 ,69% trabalham com máquinas
computadorizadas e 9,69% não utilizam mais do que tecno logia simp les na fabri cação dos produtos.

Grande parte dessas empresas , no e'<''Paço urbano de Marí lia , está instalad a em cinco diferentes
zonas industriais. Todavia, a lgumas delas extrapolam essa organização territorial e espalham-se
pelo tecido urbano da sede do município, sobretudo no Bairro Jardim Santa Antonietta, onde a
presença de duas rodovias estaduais (SP-333 e SP-294) e uma rodovia federa l (SR-I 53) permite
melhor fluidez e art iculação da prod ução com outras parce las do esp aço.

Tal distribui ção respeita uma ló gica fundamentada no porte da unidade prod utiva, na qual as
maiores fábricas são cxatamcntc aque las ins taladas próximas aos grandes eixos de escoamento da
cidade. Bons exemplos para o caso citado são os da M ari lan S/A e da Dori LTDA, que atualmente
encontram-se ao lado das rodovias estaduais, mas, no passado, ocupavam amplos terrenos do espaço
in traurbano, o que implica em deslocam ento em função de melhor demanda logística, entre outros.

Ao respeitar a ordem supracitada , as empresas considerad as de médio porte assumiram um
arranjo organizaciona l no espaço que priorizou a oferta de in centivos e a montagem de certa in 
frae stru tura pelo poder público, selecionando para a instalação as áreas p lanej adas para reforçar a
aglomeração de unidades produtivas. Neste caso , zonas industr iais pré-conceb idas se afirmaram e
seus efei tos de atracão pela via de vantagens competitivas formaram centros de produção, frequen
temente conhecidos como "distritos industriais" .Ao todo, como já informado, são cin co " distritos"
em Marília, a reunir principalmente médias e algumas pequenas empresas.

Foge às duas regras de ocupação expostas, a estratégia de localização in dustrial dos menores
estabelecimentos, isto é, micro e pcquenas fábricas, quc não necessitam de ampla área de ocupação
nem atendem as expectativas do Estado para atraírem incent ivos fiscais e de infraestrutura. O fato
é que são empresas que gera lmente não estão formalizadas e sua rotatividade no vo lume de produ
ção e TI..1. contratação de traba lhadores é frcqü cntc , o que as est imulam a oc uparem áreas no espaço
in traurbano procurando aproveitar baixos preços de a luguel em ba irros periféricos ou centra is.

Uma atenção especial deve ser dada ao caso da Nest lé SIA, empresa multinacional de expressiva
produção, com grande planta industrial c quc mo vimenta intenso fluxo de pessoas e veículo s, mas
está localizada no anel central da cidade, descons iderando o congestionamento urbano do centro de
MariJia.É uma escolha determinada , principalmente, pela estrutura já montada de uma fábrica de
biscoitos, pois a chegada da Ncstl ó está associada à aquisição da Bcatricc Food Corporation S.A.
(antiga Airi lam LTDA) em 19 89, que n o local.j á dispunha de ga lpão e amplo terreno para expans ão

MERCA, R Me rcator, Forta leza , v. 11, n . 26, p .27-46 , set . /dez . 2012.



BOMTEMPO, D. c.; SPOSlTO, E. S.

de área construlda. Foi fundamental para os interesses da empresa suíça continuar no mesmo local
da unidade incorporada, notadamente porque pôde aproveitar sua centralidade e ao mesmo tempo
erguernovos galpões sem maiores custos adicionais. Atendência à deseconomia deaglomeraçào não
foi confirmada nesta escolha locacional, pois a Nestlénão só amplíou sua estrutura como transferiu
as línhas de produção de biscoito de outras unidades do pais para essa fábrica.

Marilia, portanto, dispõe de um importante centro industrial de produção de alimentos,mesmo
não ostentando posição de comando na rede urbana paulista. Longe de apresentar a funcionalidade
de um centro urbano de influência direta metropolitana oude se colocar como umacidade que regem
os rumos das forças económicas do estado, no âmbito da produção industrial do ramo de alimentos
seu papel é decisivo, porquanto demonstra expressiva participação nos circuitos espaciais produ
tivos e nos círculos de cooperação. Como cidade média, só possui essa relevância devido às suas
caracteristicas regionais, mas também pela sua aptidão de se inserir como um "espaço luminoso"
no arranjo territorial e produtivo atingido pelas novas determinações do meio técnico-cientifico
-informacional,

Marílía é exemplo de que as centralidades urbanas e produtivas estão sendo redefinidas no
estado de São Paulo e no Brasil e que as transformações advindas das imposições tecnológicas e
produtivas pedem uma leitura diferenciada do espaço no contexto da articulação entre sujeitos,
objetos e movimentos.

OS CIRCUllOS ESPACIAIS DA PRODUÇÃO DAS EMPRESAS INDUSTRIAIS ALIMENTíCIAS
INSTALADAS EMMARíLIA! SP

Para entender se a atividade industrial contribui para dinarnização territorial e a ampliação dos
papéis da cidade média na divisão territor ial do trabalho, tomamos como referencial as discussões
realizadas por Sobarzo (2008). Para este autor, além de considerar a condição de intermediação da
cidade média , é preciso, no período técnico cientifico, qualíficar essa condição.

As cidades médias no contexto do conjunto articulado de redes e funcionalidades urbanas, já
não podem mais ser analisadas do ponto de vista das simples relações estabelecidas com seu en
torno, pois a densidade técnica e informacional possibilitou incorporá-Ias em circuitos produtivos
mais complexos que articulam uma gama maior de lugares e agentes, ampliando suas atividades e
papeis desempenhados na divisão territorial do trabalho. Como mapear esses processos e entender
o conteúdo dessas mudanças de maneira inter e multiescalar?

Uma das possibilidades, de acordo com Santos (1 986), Santos e Silveira (200I), Elias (2007),
Silveira (2007) e Arroyo (2008), é a análise do território fundamentada nos circuitos espaciais da
produção e dos circulos de cooperação, principalmente quando complementadacom adiscussão dos
circuitos da economia urbana (SANTOS, 2004). O estudo dos circuitos espaciais da produçào nos
permite entender como se configuram as relações no àmbitode escalas interurbanas,que na maioria
das vezes, conformam-se entre agentes que atuam a partir das muitas verticalidades do espaço. Por
outro lado, a investigação das atividades dos circuitos da economia urbana, permite-nos entender
como estão distribuidas as atividades na escala intraurbana, onde existem agentes que atuam tanto
a partir das verticalidades supracitadas, como através de velhas e novas horizontalidades espaciais.

O trabalho com os circuitos espaciais da produção e os círculos de cooperação, no âmbito
da indústria, permite-nos reconhecer as articulações estabelecidas entre os agentes e os lugares de
aquisição de matéria-prima, gestão, produção, distribuição e consumo. Por outro lado, compreen
der a configuração dos cinculos e circuitos da produçào e dos circuitos da economia urbana nos
possibilita avançar na discussão que reconhece a ampliação de papeis desempenhados pela cidade
média, diferente do que é posto por estudos tradicionais de hierarquização urbana.

A cidade média, no periodo técnico cientifico simboliza o lugar das desigualdades e contra
dições, próprias da produção e organização do espaço capitalista que gera, agora em n ível global,
circuitos superiores e inferiores (atrelados) em cidades de diferentes portes e localizações. Essa
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análise reforça nossas preocupações, que não perpassa pela elaboração de um conceito de cidade
média , embora reconheçamos a importânci a des sa tarefa, mas preten de discutir até que ponto as
relações de inter e multiescalaridade sob a perspectiva das ativi dades económicas do ramo industrial
alimentício se fazem p resentes além de cidades localizadas na escala da metrópole. Vejamos como
se configuram esses arranjos no contexto da indústria de alimentos de consumo final em Marília .

As micro e pequenas empresas industriais

As micros e pequenas empresas industriais alimentícias de consumo final instaladas cm Marília
são, em sua maioria, de capital local, mas também temos exemplos de un idades produtivas oriun
das de fora do município. O conjunto de articulações de insumo/produto c as ímcracõcs espacia is
desenvolvidas nas mai s diversas escalas possibilitam uma interpretação do alcance dos circuitos
espaciais e dos círculos de cooperação dessas em presa s.

São informações que chegam a um nível de detalham ento expressivo , mas que contribuem
para o olhar ampliado sobre a articulação cidade/região e região/país, sempre numa perspectiva que
considere o dinamismo dos movimentos em tempos de globalização da econom ia. Como resu ltado,
a leitura da cidade médi a e o seu arranjo no espaço geográfico, entendido como um meio técnico
-cicntíf ico-inforrnacíonal, ganha abrangência.

Em Marília , as mrcraçõcs e circuitos tecidos por essas micros e pequenas em presas demonstram
a complexidade das redes estabelecidas . No que diz respeito, por exemplo , a aquisição de matéria
-prima e insum os (Figura 1), feita pelas indústrias desse porte, podemos perceber que predominam
relações com muni cípios localizados no estado de São Pau lo, principalm ente aqueles relativamente
próximos a Marília , como Novo Horizonte e Presidente Prudente (a çúca r): Pompéia (corantes);
Hcrculândia (óleos): Bastos e São José do Rio Preto (ovos e chocolates) : Maracai, Garça e Arujá
(embalagens) : Tupã e Quintana (amendoim, pasta de amendoim, óleos e embalagens): Pcnápcli s e
Ocauçu (farinhas): Bauru (uniformes}; Ourinhos e Ubirajara (uniformes e polvilho) : São Pedro do
Tu rvo (ó leos) : Cândido Mota (f arinha de tr igo): Lins (embutidos , aromas c gás liquefeito de petró
leo ) e Anhumas (m olho de soja). Mas municípios mais distantes também negociam sua produção
industrial com essas empresas, a exemplo de São Paulo (uniforme s. essências, corantes , aromas,
glicos e, embalagens e molho de soja): Jaboticabal (polv ilho azedo): Jundiaí e Sorocaba (ovo líqui
do) e vctorantim (embalagens).

Vale ressaltar que no próprio município de Marília muitos insumos tamb ém são adqui ridos,
principalmente chocolates, frutas secas, farinha de trigo, farinha de milho, queijos, carnes, legu
mes, temperos, ovos, tomate seco, leite , e embutidos . No caso específico do amendoim, que é um
produto muito utilizado por produtores locais, 100% é adquirido em municípios inseridos na região
admin istrativa de Marília.

Além dos mu nicípios do estado de São Pau lo, verificamos que as matérias-p rimas e os insumos
utilizados na produção das micro e pequenas empresas são provenientes de Jaraguá do Sul/SC (co
rantes): Sertan ópolis/PR (Iecítina de soja, farinha de mandioca e gorduras) : VitórialES (castanhas e
frutas secas): Cascavcl /l'R (farináceos): CambarálPR (confeitos):Arapongas/PR (gordura vegetal):
Laranjeira/PR (aromas) : Hortolândia/PR (aromas): Taubaté e Torres-Rã (embalagens): Go iânia/GO
(polpa de tomate, canjica, sal, óleos vegetai s e embalagens): Maringá/PR (fari nha, sal e embutidos):
Curitiba.Pk (embutidos, amidos modifi cados): Uraí/Pk (alho) c Mossoró/RN (s al) .

As máquinas c equipamentos utilizados são fabricados em vários municípios do estado de São
Paulo , tais como: Garça, São Bernardo do Campo , Cubatão, Piracicaba , Sertãczinho, Ouri nhos,
Guarulhos, Ribeirão Preto e Americana. Além disso, outros produtos chegam de Santa Catarina,
Paraná e até de outros países , a exemplo de Portugal e Itália.

Os serviços re lacionados à assistência de máquinas e equipamentos são realizados por empre
sas tcrccirízadas de Marília ou por profissionais autónomos do próprio município . Mas algu mas
dessas pequenas empresas também apresentam trabalhadores qualificados que se responsabilizam
por tal atividade.
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Já o transporte dos produtos costuma ser realizado com veíc ulos próprios da empresa (ca
minhões , peruas e motocicle tas). Outras mercadorias , no entanto, são distr ibuídas por firmas sub
contratadas e quando isso acontece, elas têm sede na própri a cidade de Marília, mas também em
Ourinho s/Sf e Londrina/PR. Também alguns produtos são transportados pelo próprio cl iente, que
realiza compra direta na empresa.

As vendas dos produtos fabricados por essas empresas industria is são realizadas diretamente
entre fabric an te e comprador, por vendedores representantes da empresa, e ainda por revendedores.
Entre os revendedores, des tacam-se os doceiros que compram produtos da s empresas alimentícias
e negociam na própria cidade, em bairros da periferia e em municípios da região. Esses doceiros
dirigem-se até a empresa para comprar mercadorias de acordo com as vendas, portanto , não traba
lham com estoques.

Quanto àcomercialização, verificamos que os principais compradores, além dos doceiros , são
peq uenos estabelecimentos comerciais (34,6 1%), tais co mo lojas de produtos baratos importados,
lanchonetes, bares e restaurantes, mercados de até dois chcck-outs, mercearias, atacadistas, ro tis
serics, e lojas de conveniência . 11 ,53% dessas compras são feitas por redes de supermercados de
Jaú /SP e de Maríli a/SP e 7,69% dos produtos são comprados por outras empresas produtoras, o que
implica em dizer que a prática de subcontratação também entre as unidades produti vas é com um.
Por fim 3,84% do que é negociado é feito através de estratégias de venda "porta a porta" , o que
confirma ainda certa precariedade na comercialização dos produtos e uma dependência j unto aos
estabelecimentos pertencentes ao circuito inferior da economia urbana.

Destacamos ainda outros serviços subcontratados pela s unidade s produtivas de micro e peque
no porte em Marília, tais como assessor ia jur ídica , con tabil idade, segurança e v igilância, seleção e
treinamento de mão de obra, consultoria e limpeza predial.

Um fato curioso deve ser salien tado. Os responsáveis pelas micro e peq uenas empresas en-
:+ trevistados durante a pesquisa de campo em Marília, afirmaram que a relação das fábricas com

associaçõe s e sindicatos é quase nula, notadamente porque os custos mensais para o associado são
alto s e eles não dispõem "de tempo para participar de reun iões que discutem assuntos que estão
fora da nossa realidade . Somos tão pequenos que não entendemos o que m uitas veze s é falado ,
então é melhor ficar de fora" (Entrev ista com respon sáve l pela empresa de confeitos de amendoim
- Distr ito Industrial do Bairro Jardim Santa Antonietta, 2009).

As médias empresas

As empresas consideradas médias a atuarem na produção industrial alimenticia de Marília se
dife renciam das pequenas principalmente quanto à origem do capi tal (de origem local e de fora de
São Paulo e do Brasil), ao número de trabalhadores e ao vol ume de produção . São, principalmente,
unidades produt ivas de con feitos de amendoim, balas, gomas e chocolates e todas elas se localiza m
nos "distritos industriais" mon tados pelo poder público, com de staque para aquele localizado no
Bairro Jardim Santa Antonietta, ao norte da sede municipal.

Articulam também com municípios e regiões numa escala muito mais abrangente, confirmando
circ uitos espaciais e círc ulos de cooperação mais amplos. É possível afirmar que esses estão con
figurados de maneira mais compl exa em relação aos das micros e pequenas. Os lugares e reg iões
envolvidos na aquisição de matérias-prima e insumos, na contratação de serviços, na distribuição e
comercialização de mercadorias etc., não se limitam à escala local e estadual paulis ta, predominando
intera ções com outros estados (Figura 2).

Como resultado de pesquisa de campo, constatamos que as matérias-primas e insumos compra
dos são provenientes dos seguintes m unicípios : I) em São Paulo temos Novo I Iorizon te, Tarumã,
Paraguaçu Paulista, Promissão e Maracaí (forn ecedores de açúcar); Tupã, Herculándia, Quintana e
Pompéia, (abastecedores de amendoim, aromatizantes e corantes); Rio Claro (abastecimento de mel);
e São Paulo (glucose, amidos, aromatizan tes, coran tes e produtos físico-qu ímicos) . 2) em outros
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estados destacam-se Ilhéus/Hê.Ichocclate}; Belo Horizonte/MG (lei te em pó}; Jaraguá do Sul/SC
(essências e corantes): Fortaleza/Cf e Natal/Rbl (castanha de caju): BcJém/PA (castanha-do-pará)
e Cascavcl/l'R (farinha de trigo). 3) em âmbito internacio nal, temos a gordura vegetal que é com
prada de Kuala Lurupur (Malá sia) e as castanhas e frutas secas provenientes de Ancara (Turquia).

Se considerarmos somente a compra de embalagens, constatamos que as imeracõcs espacia is
articulam Marília com São Paulo/Sf', Guarulhos/Sí', São José do Rio Preto/Sf', Anápolix/Gí), Dou
rados /MS, Pirapetinga/Mff , Curitiba /Pk, Londrina/PR e São .Iosé/Se.

Por sua vez, as empresa s fornecedoras de uniformes estão locali zadas na própria cidade de
Marília, mas tamhém em São Paulo/Sr , Bauru/ Sf e São .Iosé do Rio Preto/SP.

No que concerne às máquinas e equip amentos, os lugares envolvidos no circuito produtivo
são respectivamente: Maríl ia/Sf (que concentra 7,69% das em presas fornecedoras), São Paulo/
SP (com 11,53% das empresas), Limeira/Sr (3 ,84%) , Carupinas/Sf (3,84%), Bauru/Sf (3 ,84%) e
Santa Catarina (3 ,84%). As médias empresas, além de máquinas e equipamentos nacionais, também
uti lizam, no processo produtivo , máquinas importadas, cm especial vindas dos Estados Unidos,
Holan da e Alemanha. A assistência das máquinas é realizada por empresas subcontratadas de Ma
rília, São Paulo e pelo próprio fabricante.

O transporte dos produ tos é realizado por frota de caminhões da p rópria empresa (7,69%) e
por empresas terceíri zadas de Marília ( 15,38% ). Os produtos fabricados pelas médias empresas
são distribuídos na escala local por 11 ,53% das empresas indus triais: 23,07% distribuem apenas
no estado de São Paulo : 11,53% fornecem para os estados de São Paulo, Paraná e Santa Catarina:
7,69% distribuem para todos os estados do Brasil e 15,38% realizam exporta ções para países da
Améri ca do Sul, Estados Unidos, países da Europa Ocidental, países da África, Jap ão . China e índia .

De acordo com informações obtid as durante a pesquisa de campo, há cinco anos que as médias
empresas industriais alim entícias contratam empresas subcontratada s para a realização de serviços
de assessoria jurídica, transporte de cargas , portaria: 'vigilância e sistema de segurança, selcção e
treinamento de mão de obra e limpeza e conservação predial. Todos esses serviços são realizados
por firma s localizadas em Ma rília, e os serviços de alimentação de funcionários são oferec idos por
uma empresa prestadora de serviços de Campinas/Sr'. Por fim, o serviço de consultoria em infor
mática é realizado por uma empresa tcrceirizada de Joínville/Sf'.

O destino da produção geralmente envolve pequenos estabelecimentos comerciais e também
redes de hipermercados e supermercados atuantes no território brasi leiro e em outros países. Para
expor seus produtos nes ses estabelecimentos , articulados de maneira direta ao circuito su perior
da economia urbana, as empresas tiveram que se reestruturar, principalmente a parti r de uma
reorganização das suas estratégias de gestão . Também ocorreu incorporação de novas máqu inas
ao processo produtivo, para produzir mercadorias mais competitivas, e houve investimentos em
novas embalagens e no lançamento de novas linhas de produtos, respeitando principies básicos de
competitividade impostos por um a normatização de padrões internaci onais.

Em síntese, as empresas industriais alimentícias de padrão médio instaladas em Marília apresen
tam mai s heterogeneidade no que diz respeito ao grau de articulação econômica e urbano regional.
Ternos u nidades produtivas que atuam em âmbito local , mas também firmas que configuram amplos
circuitos produtivos. De uma maneira geral são interaçôcs que articulam múlt iplas escalas, tanto
em estab elecim entos do circuito superior como inferior da economia urbana.

As grandes empresas industriais: o caso da Dori Alimentos LTDA

Co mo exemplo para a análise dos circuitos espacia is da produ ção e círculos de cooperação
dali grandes empresas de alimentos em Marília, selecionamos a Dori Alimentos LTDA, cxatamente
porque representa um invest imento de origem local que cresceu gradativamente enquanto empresa
produtora de balas e confeites de amendoim. Hoje, além desses produtos distribuídos em escala
nacio nal e internacional , a Dori tamhém é líder na produção de pirulitos, gomas e granulados .
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A empresa iniciou sua, atividades no ano de 1967, sob a responsabilidade de Doraci dos San
tos Spila, que fabricava pipoca doce com a marca Guri. No ano de 1970, foi registrada na Junta
Comercial do estado de São Paulo e no ano de 1976, deixou de funcionar na casa da proprietária,
transferindo-se para um galpão de 500 metros quadrados. A partir de 1986, com a inserção de um
sócio empreendedor (João Baptista Barion), mudanças importantes aconteceram e a empresa passou
a produzir num ritmo fordista, ampliando o volume de produção e o mercado consumidor.

Desdeentão,as mudanças tornaram-se substanciais, a começar pelaespecialização da produção
(confeitos de amendoimdoce e salgado, gomas, balas, pirulitos e confeitos de chocolate), e também
pelos novos investimentos (aquisição de máquinas e equipamentos).

Atualmente, a matriz da empresa e a unidade produtiva de Marilia estão instaladas no Distri
to Industrial Santo Barion, no norte da cidade. Compreende um complexo de produção e gestão
de cerca de 23.000 m2 de área construida. O total de funcionários, no ano de 2009, era de 1.129,
sendo que na fábrica eram empregados 653 trabalhadores e nos setores de apoio 476 funcionários.

As linhasde produção existentes na unidade de Marilia são confeitos de amendoime chocolate,
chocolate granulado e pastilhas, balas e gomas de amido. Ainda, na matriz estão centralizadas as
atividades de pesquisa e desenvolvimento, gestão, propaganda e markcting, o setor comercial e os
setores de exportação e recursos humanos.

Desde 1986, a Dori possui, no Distrito Industrial do Jardim Santa Antonietta de Marília, uma
unidade cerealista que realiza as atividades de beneficiamento e armazenamento do amendoim.
A cerealista possui uma área de 42.000 m2, sendo 8.300 m2 de área construida. Conta com 135
funcionários, três trabalham no setor administrativo, 20 no setor de apoio e I II no beneficiamento
do amendoim. Atua em parceria com produtores rurais e outras cerealistas da cidade de Marilia
e municipios próximos para garantir o fornecimento do amendoim, uma das princi pais mat érias
-primas utilizadas pela empresa.

Em continuidade aos investimentos, no ano de 1989, a Dori Alimentos LTDA adquiriu uma
empresa de balas na cidade de Rolândia, no Paraná. Atualmente, a área total desta unidade é de
46.000 m2 e a fábrica conta com 14.000 m2 de área construida. Trabalham, em Rolândia, 870 fun
cionários, sendo 668 no processo produtivo, 169 em setores de apoio e 33 no setor administrativo.
Essa unidade é responsável pela produçãode balasduras, mastigáveis, recheadas,chicletese pirulitos
(duros, recheados e mastigáveis). Os produtos fabricados em Rolândia, destinados à exportação,
saem da unidade em dire ção ao porto de Santos. Todavia, os que atendem ao mercado interno são
enviados ao Centro de Distribuição da Dori, localizado na cidade de Marilia.

O Centro de Distribuição (CD) da empresa localiza-se em Marilia. Ele foi inaugurado no ano
de 2003. A produção da unidade de Marilia e Rolândia é enviada ao CD, que se localiza no distrito
industrialdo Jardim SantaAntonietta. Suaárea total é de I I1.000 m2e a área construída é de apenas
9.500 m2. No CD são empregados 52 funcionários, sendo que 42 atuam no setor de logistica e 10
no setor administrativo. O CD de Marilia é responsável por controlar a produção das duas fábricas
e por distribuir os produtos para todo o território brasileiro. As vendas para o mercado externo são
controladas pelo setorde exportação (criadoem 1995), localizado na unidade gestoradaempresa em
MariJia. Ainda o CD é encarregado por enviar mercadorias ao CD filial de Fortaleza/Cli, fundado
em 200I, antes mesmo do CD de Marilia.

Afil ialde distribuiçãoda Dori em Fortaleza localiza-seas margens da Rodovia Federal BR-11 6,
entre os km 12 e 13. O galpão possui 540 m2. De acordo com o gerente da Dori Alimentos LTDA
de Fortaleza/Cli, a central de distribuição entrou em funcionamento no ano de 2001. Possui cinco
funcionários, entre os quais um gerente, encarregados de limpeza e carga/descarga, o responsável
por recebimento e expedição de produtos e dois vendedores. Além dos funcionários diretos, a em
presa possui um estagiário e um vendedor terceirizado.

O CD da Dori fi lialde Fortaleza/CE iniciou suas atividades distribuindo 25toneladasde produ
tos por mês, mas atualmente esse númeroé de 150 toneladas de produtos/mês distríbuidos no estado
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do Ceará . Os vendedores atuam em três regi ões {Quixeramobtm, Sobral e Região Metropolitana de
Fortaleza). Eles realizam suas vendas via micro-computadores e repassa m os pedidos para o CD
Fortaleza, que por sua vez, os enviam para o CD Central de Marília , por via de um sistema com
putacional desenvolvido especificamente para a empresa. Os clientes do estado do Ceará recebem
os produtos até cinco dias após o processamento dos pedidos .

O transporte dos produtos de Marí lia até Forta leza é feito pela Rodovi a BR-116. De acordo
com o gerente, os funcionários e vendedores da Dori assistem a palestras que são proferidas por
ele, que constantemente viaj a para Marília, a fim de participar de cursos e reuniões na matriz da
empresa. De acordo com o responsável, a instalação da filial de dist ribuição em Fortaleza ocorreu
por vários mot ivos: Primeiro, por se tratar de uma região (Nordeste) que tem ampliado o nível do
consumo nos últimos anos: Segundo, para diminuir os custos, pois a carga tri butária do estado do
Ceará é menor e, por isso, as despesas com o deslocamento das mercadorias são reduzidas.

Além do CD filial Fortaleza/Cê, a Dori possui centros de representação comercial dist ribuídos
nas cinco regiões brasileiras, são elas : Norte (no s estados do Acre, Amazonas, Pará e Rondôn ia):
Nordeste (nos estados da Bahia, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte): Sudeste
(Espírito Santo, Minas Gerais e Rio de Janeiro): Centro-Oeste (Distrito Fede ral, Goiás e Mato
Grosso do Sul) e Sul (Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul) (Figura 3).

Na escala internacional, verificamos que as relações comerciais realizadas pela Dori, ocorrem,
sobretudo, entre os países do continente americano, africano e asiático.A empresa possui repre sen
tantes de dist ribuição no continente africano (nos países de Angola, Cabo Verde, Camarões, Con go,
Costa do Marfim, Gana, Gâmbia, África do Su l, Guiné, Guiné Bissal, Quénia, Mali, Madagascar,
República Democrática do Congo, Senegal e Serra Leoa) : no contin ente europeu (nos países de
Portugal e Alemanha): na Oceania (Austrá lia, Formosa e lhas Fij i]: no continente americano (nos
países da Argentina, Colômbia, Canadá, Costa Rica, Chile, El Salvador, Estados Unidos, Haiti,
Porto Rico, Uruguai e Venezuela): e ainda na Ásia e no Oriente Médio (nos países dos Emirados
Árabes, Hong Kong, Israel, Japão e Jordânia).

Atualmcnte, 25% da produção são exportados. O principal comprador dos produtos da Dori
no exteri or é a rede americana Wal Mart. Os produtos são destinados para abastecer as lojas da rede
localizadas nos Estados Unidos e nos países europeus. Na escala do territó rio brasileiro, a empresa
invest igada vende seus produtos a empres as articuladas tanto ao circuito superior da economia
urbana, tais como atacadistas, distribuidoras, redes de hipermercados, supermercados e pequenos
estabelecimentos comerciais, corno também empresas vinculadas ao circuito inferior, corno pequenos
mercados,padarias, lojas de produtos importados baratos etc. (Figura 4 ).

O fluxo de informações e as ordens de comando administrativo são fe itos por meio de um
sistema intranet, elaborado especificam ente pela Dori. Todos os funcionários que ocupam posições
estratégicas na empresa, corno os dirctorcs, supervisores e encarregados, possuem acesso ao siste
ma na área em que é responsável. Há uma articu lação entre os sctorcs da empresa e isso é possível
devido às reuniões periódicas e também ao sistema informacion al que permite que os lugares rela
cionados ao circuito espacial produtivo da Don, por um lado, informem as necessidades vinculadas
à atividadc desenvolvida e, por outro, recebam as normatizaçõcs a serem cumpridas.

De acordo com informações obtidas durante a pesquisa de campo , as máquinas utilizadas
no processo produtivo são fabrica das no Brasil (SP e PR ) e importadas de países como Alemanha,
Itália e Estados Unidos . A manutenção das máquinas e equipamentos é feita internamente, porém,
se for preciso, os representantes das empres as no Brasil são acio nados para prestarem serviços.

A empres a é dividida em sctorcs de acordo com a linha de produto fabricada . Os sctorcs são
alimentados por intermediários e subsctorcs. Na fábrica ainda existe o empacotamento, sctor de ar
mazenamento de produtos, expedição e carga e descarga. Cada scção corresponde a um a minifábrica
em que são realizados todos os processos de fabricação e dirccio nado ao setor de empacotamento .
Esse último, dividido cm três partes, é muito importante, pois ele registra as normatizações exigidas
pelos órgãos de fiscalização e controle alimentar.
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Na unidade produtiva da Dori de Marília, os turno s de trabalho são dois, das 6h às 14h e das
14:35 às 23h. Aos sábados, a fábrica funciona apenas quatro horas e, durante a jorn ada, o horário
para refeições é de 32 minutos. Os setores da fábrica são libe rados um a um para almoço oujantar.
A remuneração do trabalhador da fábrica é de R$ 750,00 para os auxiliares de produção e R$ 930,00
para os operadores de máqui nas. Os trabalhadores são inseridos no programa de participação de
lucros , o equivalente a um 14° salário por ano. A emp resa oferece vale transporte, plano de saúde
(médico e odontológico) e cesta bás ica (comprada em rede de supermercado de Marília) e têm
articulação com as instituições locai s ligadas à ali vidade industrial, a exemplo da Associação das
Indústrias Alimentícias de Maríli a (ADIMA). Na escala estadual e nacional é integrante da Asso
ciação Brasilei ra das Indústrias de Alimentação (ABIA) e da Associação Brasileira das Indús trias
de Chocolates, Cacau, Amendoim, Balas e Derivados (ABICAB).

A Dori Alimentos LTDA, assim como as médias e grandes empresas alimentíc ias de conswn o
final de Marília, articulam os lugares envolvidos no circuito espacial produtivo de maneira mul ties
calar. Na escala local , além das atividades reali zadas d ire tamente pela empresa, percebemos que a
prática industrial permite com que outros setores da economi a sejam dinamizados, tais como o de
serviços. As funções reali zadas por empresas subcon tratadas na Dor i são, respectivamente, limpeza e
conservação predial (restaurante e área adm inistrativa). A prestadora de serv iços é de Maríl ia, assim
como a de vig ilância; o restaurante é admin istrado por uma empre sa de Campinas/SP; o transporte
de mercadorias realizado por motoristas autónomos que residem em Marília; a assessoria j urídica
e contábil é realizada por profissionais da própri a Dori e por empresas tercei rizadas da cidade .

A Dori Alimentos LTDA adquire majoritariamente, matéria-prima de fornecedores do estado de
São Paulo, locali zados na Região Administrativa de Marília, em municípios como Quintana, Tupã,
lIerculândia (ame ndoim), e em muni cípios de outras Regiões Adm inistrativas do estado , tais como
Ja úe Ribei rão Pre to (açúcar), Cam pinas (glicose a administração de restauran te interno) , Boi tuva

:+ (moU1O de soja) e São Paulo (essências, embalagens e serviços de tradução). De acordo com as
informa ções obtidas, somente um municipio localizado fora do estado de São Paulo pertence ao
circ uito espacial da produção da Dori como forn ecedor de matéria-pri ma, isto é, Ilhé us na Bahia,
que fornece amido de cacau.

As atividades de representação e distribuição não estão localizadas em pequenas cidade s, mas
em metrópoles, como Fortaleza/C E, Belo Horizonte/MG , Rio de Janeiro/RJ, São Paulo/SP, Cur iri
ba/PR, Porto Alegre/RS, entre outras. Portanto , o papel que a cidade média, a partir das atividades
económicas desenvolvidas, possui na div isão territorial do trabalho e na rede urban a em que está
inserida é majoritariamente de interme diação. No entanto , es sa intermediação não é apenas com os
lugares próximos, pelo contrário, a pro ximidade é sen tida a partir da configuração de redes topo
lógicas que arti culam e aprox imam as parcelas do espaço de acordo com as atividades económicas
desenvolvidas.

Além das funções de intermedia ção, percebemos que, por ser sede de grandes empresas, as
atividades de comando atreladas a esse ramo industria l são real izadas também na escala da cidade
média, não somente nas atividades ligadas ao c ircuito produtivo, mas em outras associadas ao
poder público no âmbito local, estadual e federal . Isso de fato , define as novas escalas que deter
minam o uso do território no perio do da globalização , pois as metrópoles mencionadas, a partir
das atividades comerciais e distribuição , participam do circuito espacial produtivo da Dori como
pontos . Por sua vez, a cidade de Marília onde se locali za a sede da empresa, é que determina o uso
do territ ório conforme seus interesses, obviamente de acordo com as possibilidades de ampliar sua
margem de lucro no mercado de competição g lobal. Para tanto, possui uma política estratégica,
investe em desenvo lv imento tecnológico , de novos produtos e proce ssos, aquisição de máquinas e
equipamentos e concorr e na escala global com empresas do mesmo segmento para fomecer seus
produtos a grandes redes de supermercados e hipermercados.
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Circuito s Espacia is da Produção e Novas Dinâmic as do Território

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Além das múltiplas escalas articuladas ao circuito espacial da produção e aos círculos de
cooperação do ramo alimentício de consumo final de Marília, percebemos que existem dinâmicas
complexas que prec isam ser lidas e entend idas de maneira renovada no âmbito da geografia urbana
e econ ómica. Assim, analisar a industrialização das cidades médias parece ser um caminho para
entender o novo na escala do terri tór io brasile iro.

Gostaríamos de reforçar que, mediante o "mapeamento" do circuito espacial da prod ução e dos
círculos de cooperação das ind ústrias a limentícias de consumo fina l instaladas em Marília, conse
guimos entender o real conteúdo industrial dessa cidade no período técn ico-científico. Constatamos
que as pequenas empresas co ntribuem para que a cidade contin ue seu pape l de intermediação nas
escala s loca l e regional . Em contrapartida, as grandes e médias empresas ind ustriais, que adotaram
dimensões da reestruturação produtiva, permitem que Marília tenha uma ampliação de seus papeis
na rede urbana, bem como na divisão territorial do trabalho.

Outro elemento referente às empresas industriais alimentícias de Marília, é que elas distribuem
seus produtos tanto em empresas associadas ao circuito inferior da economia urbana, sobretudo as
micro e pequenas, como ao superior. No caso da inserção no circuito superior da economia urbana
é preciso cumpr ir inúmeras normatizaçôes relac ionadas à produção de alimentos pelas agências
regulado ras. No entanto, as estratégias de venda se diferencia m de acordo com o padrão do esta
belecimento.

Marília, por ser sede de grandes empresas, central iza o cap ita l do ramo produtivo industrial
alimentício de consumo fina l e desempenha papeis de gestão, pesquisa e desenvo lvimento, distribui
ção e p rodução. Ela contribui também para a elaboração de no rmasjunto às instit uições art iculadas
diretamenre ao ramo alimentício e ao poder público.

Ass im, podemos concluir que na divisão terr itorial do trabalho, essa cidade, por concentrar
unidades produtivas de grupos empresariais de cap ital nacional e transnacional, pode ser cons iderada
um ponto que contribui na configuração do ciclo de reprodução do capital, mas ta mbém pode ser
caracterizada como um nó, pois centraliza o próprio capital por sediar grandes empresas.

No caso estudado, podemos afirmar que a aglomeração u rbana forneceu condições gerais
favoráveis para o desenvolvimento de um ramo ind ustrial e que, ao longo do tempo, essa ativida de
contribuiu para o su rgimento de uma especialização produtiva terr itorial, bem como para a amplia
ção das funções desempenhadas pela cidade na d ivisão territo rial do trabalho e na rede urbana em
que está inserida e que mantém relações.

Desvendar o conteúdo ind ustrial de M arília permitiu , entre outras caracter íst icas, afi rmar que
é preciso, no período técn ico-científico, entender o conteúdo do territó rio a parti r das ativ idades
económi cas ind ustriais desenvolv idas também na esca la das cidades médias e pequenas, pois elas
denotam os processos e as d inâmicas em curso no terr itório.
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