
 
 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
INSTITUTO DE ESTUDOS SOCIOAMBIENTAIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA 

 

 

 

 

 

VALDIVINO BORGES DE LIMA 

 

 

 

A ESPACIALIDADE DA INDÚSTRIA EM GOIÁS: a nova 

“marcha para o oeste” – o exemplo de Catalão 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GOIÂNIA 

2015



 
 

VALDIVINO BORGES DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ESPACIALIDADE DA INDÚSTRIA EM GOIÁS: a nova 

“marcha para o oeste” – o exemplo de Catalão 

 

Tese apresentada ao programa de 
pesquisa e Pós-graduação em Geografia, 
do Instituto de Estudos Socioambientais, 
da Universidade Federal de Goiás, área de 
concentração Natureza e Produção do 
Espaço, como requisito parcial à obtenção 
do título de Doutor em Geografia. 
 
Orientador: Prof. Dr. Eguimar Felício 
Chaveiro 
 

 
 
 
 
 

GOIÂNIA 

2015 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VALDIVINO BORGES DE LIMA 

 

A ESPACIALIDADE DA INDÚSTRIA EM GOIÁS: a nova 

“marcha para o oeste” – o exemplo de Catalão 

 

Tese apresentada ao programa de pesquisa e Pós-graduação em Geografia, do 
Instituto de Estudos Socioambientais, da Universidade Federal de Goiás, como 
requisito parcial à obtenção do título de Doutor em Geografia, defendida e aprovada 
em 11/03/2015 pela banca examinadora. 
 
 

Banca Examinadora 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Eguimar Felício Chaveiro 

Orientador 
 
 

______________________________________________________ 
Professora Dra. Beatriz Ribeiro Soares - UFU/MG 

Membro externo 
 
 

______________________________________________________ 
Professora Dra. Carmem Lúcia Costa - UFG/RC 

Membro externo 
 
 

______________________________________________________ 
Professora Dra. Celene Cunha Monteiro Antunes Barreira - IESA 

Membro interno 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. João Batista de Deus - IESA 

Membro interno 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. José Henrique Rodrigues Stacciarini – UFG/RC 

Suplente 
 
 

______________________________________________________ 
Prof. Dr. Manoel Calaça - IESA 

Suplente 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

À Universidade Federal de Goiás e ao Instituto de Estudos Socioambientais 

(IESA) por oportunizar minha carreira profissional no início (graduação) e ao final 

(doutoramento). Foram mais de trinta anos de convivência. 

À Prefeitura Municipal de Catalão pela licença parcial a mim concedida durante 

o período de realização do curso. 

Com o risco de esquecer algum nome não poderia deixar de me lembrar dos 

professores do antigo Instituto de Química e Geociências que acompanharam os 

meus primeiros passos na academia: Tércia, Celene, Maria José, Stella, Zelinda, 

Ruth, Maria Helena, Zilldete, Clyce, Walter, Ubiratan, Horieste, Teixeira Neto, Maria 

Luiza, Cláudio, Pietro, Genilda, Roberto Bucci, Maria França, Elza Stacciarini, José 

Eduardo, Yone..., a eles minha eterna gratidão. Por eles estou aqui hoje. 

A outros professores da UNESP (Presidente Prudente), de Rio Claro, da 

Universidade Federal de Uberlândia e tantos outros que, ao longo da minha trajetória 

na pós- graduação, muito contribuíram para minha formação. 

A todos os professores e funcionários do IESA pela presteza e contribuição 

durante a realização do curso, em especial ao Professor Dr. Eguimar Felício Chaveiro 

pela amizade, camaradagem além de segura e precisa orientação. 

Aos participantes do grupo estudos de Dona Alzira pela boa convivência e 

valiosas contribuições. 

Aos colegas de labuta do curso de Geografia de Catalão, muitos deles ex- 

alunos, que compartilharam de lutas e conquistas na construção e consolidação do 

Curso. 

Aos meus alunos e ex- alunos pela torcida. 

À funcionária do curso Marli Tavares pela paciência de ouvir os meus lamentos 

acadêmicos em momentos difíceis no período de elaboração da tese. 

Aos meus amigos sinceros e “normais”, Gilmar Elias, Júlio César, Maciel pelo 

incentivo, pela colaboração, conivência e, acima de tudo, pelas andanças filosóficas 

e o verdadeiro sentido da amizade nos momentos cruciais não só na elaboração da 

tese, mas ao longo da vida. 

Ao companheiro Wilson pela contribuição na elaboração de mapas e 

formatação do trabalho, a Juheina e à Ana Luiza pela digitação e elaboração de mapas 

e tabelas. 



 
 

As professoras Carmem Lúcia e Celene Cunha pelas importantes contribuições 

quando do exame de qualificação. 

À Mônica pela formatação final e impressão do texto. 

  



 
 

AGRADECIMENTOS ESPECIAIS 

 

Aos meus pais, Angelino Francisco de Lima (in memorian) e Maria Jandira 

Borges de Lima, pela vida, pelo amor e por me mostrarem as miudezas do mundo. 

Ele é um conjunto de infinitas possibilidades, cabe a cada um buscar seu caminho. 

Aos meus cinco irmãos e seis irmãs que cada um, à sua maneira, torceu pelo 

meu sucesso. 

Aos sobrinhos e sobrinhas pelo carinho. 

À Cida e Mariana. Duas mulheres, duas vidas, dois amores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

INTROITO 

 

Esta tese, como tantas outras, tem um significado muito especial. Se tornar 

doutor na “melhor idade” é algo incomum, para não dizer inusitado, nos meios 

acadêmicos. O doutoramento é o ápice da carreira de magistério. Mas, o que há de 

especial então? – Posso garantir que não se trata de vaidade pessoal ou busca de 

projeção. O objetivo neste introito é sintetizar, numa espécie de memorial, minha 

trajetória de vida e de educador.  

Por mais piegas que possa parecer entendo valer a pena se aventurar. 

Pretensiosamente, tenho como justificativa minha inserção como sujeito ativo em 

alguns momentos históricos apontados na pesquisa, adequando alguns conceitos e 

categorias geográficas utilizadas na mesma, ou melhor, um passeio geográfico do 

autor pela história. 

 Meu pai, mineiro de Paracatu, e minha mãe, goiana de Catalão, uniram-se em 

1950 na região de Ceres e Rialma, até então conhecida como Barranca ou Colônia. 

Esta “colônia” nada mais era do que a famosa Colônia Agrícola Nacional de Goiás 

(CANG), que, na verdade, constituía-se como resultado da Marcha para o Oeste do 

governo Vargas iniciado em meados da década de 1930. Era, digamos um projeto de 

reforma agrária do governo federal da época. 

 Como “meeiros” meus pais permaneceram por quatro anos e decidiram tentar 

a sorte mais “abaixo”.  O médio norte goiano de então estava em efervescência. No 

campo havia a disputa insana de grileiros e posseiros por terras devolutas configurada 

na revolta de Trombas e Formoso. Só bem mais tarde pude compreender todos os 

conceitos e significados destas lutas. Nesta, especificamente, surgiu o líder, o mito 

José Porfírio. 

 Nasci em 1954, em Porangatu, hoje norte goiano. O primeiro filho da família. 

Mais dois braços na roça. Aquele ano marcou o fim da era Vargas e o início do governo 

desenvolvimentista de Juscelino Kubitscheck. A opção pelo crescimento e não pelo 

desenvolvimento fez de JK um governo “moderno” e realizador e, no final de seu 

mandato, pelo menos duas coisas se evidenciaram: a nova e moderna capital federal 

(Brasília) estava pronta e a economia estava multinacionalizada. 

Os anos sessenta foram o auge da guerra fria entre as duas superpotências 

mundiais, gestada durante as duas guerras mundiais (União das Repúblicas 



 
 

Socialistas Soviéticas e Estados Unidos da América). Não se tratava de uma simples 

competição econômica, mas de uma disputa ideológica entre duas concepções de 

mundo: o capitalismo e o socialismo. O Brasil, como aliado dos norte-americanos 

durante os conflitos, passou a adotar a ideia de desenvolvimento baseado na 

industrialização. 

A partir deste novo paradigma, e dentro dos preceitos da Revolução Verde, o 

país avoca seu novo papel na divisão internacional do trabalho: modernizar a 

produção agrícola por meio da industrialização. A derrubada, a queimada, a roça de 

toco, a enxada, a terra de cultura, a meia começam a serem substituídos pelo 

“descerradeamento”, tratores, insumos, sementes híbridas, empresas agrícolas, e 

mercado longínquo. O carro de boi, e meu ofício de “candear”, e a carroça, aos 

poucos, vão cedendo lugar ao caminhão e ao automóvel. É a modernização. O roceiro 

ainda não tem clareza do que virá. O assalariamento e outras novidades ainda são 

algo estranho ao seu cotidiano. 

Se, por um lado, a modernização alivia o cansaço do trabalho braçal, por outro, 

estes braços ficam sem ocupação. Centenas de milhares de trabalhadores e 

trabalhadoras se viram obrigados a mudarem para as cidades. Fomos morar “de favor” 

na periferia da cidade. Era a última casa da rua, depois dela era o Cerrado. A escola 

era longe e tínhamos que andar pelo menos meia légua para chegarmos a ela. 

Chegávamos suados e empoeirados e isto era a festa da molecada. O trabalho parco 

fazia os pais se desdobrarem. 

Com a tomada do poder pelos militares em 1964 as coisas pioraram. O medo 

do comunismo recrudescia cada vez mais as relações sociais. Os investimentos 

estatais e privados na produção no sentido de gerar emprego criaram a falsa ideia de 

desenvolvimento. Sem melhores perspectivas na cidade pequena fomos tentar a sorte 

na cidade grande. Em 1965, chegamos à capital Goiânia e fomos alojados às margens 

da antiga Estrada de Ferro Goiás. Era o local de refúgio dos retirantes e desvalidos. 

Numa extensão de mais de vinte quilômetros a estrada de ferro se tornou a moradia 

possível de milhares de pessoas. Foi meu primeiro contato com a favela e a 

comunidade. Em mais ou menos oitenta metros quadrados residiam treze pessoas. 

 Nas escolas não se falava em política a não ser a oficial. Éramos obrigados às 

aulas de Educação Moral e Cívica e Organização Social e Política Brasileira. Saber 

os nomes dos ministros de Estado era um dever. A cultura livresca e a memorização 

eram o recomendado. As dificuldades continuavam. O trabalho na construção civil, 



 
 

trabalhos domésticos, vendas avulsas eram as únicas opções para a nossa família. 

Trabalho formal só a partir de meados da década de 1970. Este trabalho atrapalhava 

os estudos, mas garantia melhor qualidade de vida. 

Entrei tardiamente na Universidade, em 1980. O curso de Geografia foi uma 

opção consciente depois de algumas tentativas em outras áreas. Sabia de antemão 

que seria um professor. Mesmo sabendo das agruras da profissão não desanimei. 

Queria ser útil. Hoje tenho consciência que fiz a escolha certa. Meu primeiro ano foi 

assustador e, ao mesmo tempo, desafiador. Foram-me apresentados alguns 

clássicos, como Hegel, Kant, Gramsci, Durkeim, Ratzel, La Blache, Pierre Jorge, Yves 

Lacoste, Bertrand, Bertin, Libault, Hartshorne, Josué de Castro, Milton Santos, Ruy 

Moreira, Vesentini, Douglas Santos, Mamegonian, Ab’Sáber, Lobato Corrêa, 

Ariovaldo Umbelino, Antônio Cristoforleti, entre tantos outros, que me levaram a 

parafrasear o poeta Guimarães Rosa que “não sabia quase nada só desconfiava de 

muita coisa”. Com muitas dificuldades, consegui me diplomar em 1986 e já trabalhava 

como professor “pró-labore” na Secretaria de Educação do Estado de Goiás. 

Já morando na Vila Mutirão, para onde foram levados todos os moradores da 

“estrada de ferro”, iniciei minha carreira no magistério lecionando para alunos de 

primeiro e segundo grau, além do Supletivo, num total de aproximadamente 

seiscentos alunos. Então, passei a entender as mazelas da educação pública: baixos 

salários, superlotação de salas, improvisação, infraestrutura, etc. Conviver com a 

violência e a carência era rotina. E, pelas notícias atuais, hoje não está muito diferente. 

Os problemas urbanos se escancaravam e me parecia um laboratório aberto de 

estudos urbanos. A teoria e a prática estavam ali para serem confrontadas. Foi um 

grande aprendizado. 

Finalmente, em 1988, fui aprovado em concurso público para a Universidade 

Federal de Goiás no campus de Catalão onde trabalhei com as disciplinas Cartografia 

Básica, Geografia Econômica, Geografia Urbana e da Indústria, Formação 

Socioespacial, Formação do Território, Geografia e Turismo além de Formação do 

Território Brasileiro no curso de Especialização em Geografia do Brasil. Também 

participei de inúmeros eventos regionais, nacionais e alguns internacionais. A 

prudência me impede de uma autoavaliação deste período. Deixo isto para meus 

alunos, ex- alunos e colegas de trabalho. Os elogios me envaidecem, as críticas me 

levam à reflexão. Fique à vontade. Mas acredito ter contribuído de alguma maneira na 

formação dos meus alunos e alunas. Cabe a estes, portanto, qualquer julgamento. 



 
 

 Parafraseando o grande geógrafo brasileiro Carlos Walter Porto Gonçalves 

“para não concluir”, o contato por longo do tempo com termos como posseiro, grileiro, 

invasão, ocupação, reforma agrária, roçado, meeiro, patrão, assalariamento, 

modernização agrícola, indústria, capital, migração, êxodo rural, relação 

campo/cidade, cidades pequenas, médias e grandes, metrópole, periferia, 

favelização, comunidade, guetos urbanos, pobreza/riqueza, desenvolvimento, 

crescimento econômico, fome/supersafra, Estado, empresa, progresso, 

acumulação/expropriação, trabalho, (sub) emprego, violência, fé, religião, 

discriminação, política, escolaridade, geografia, espaço, território, paisagem, lugar, 

Marx, não necessariamente nesta ordem, colocaram-me frente à frente com a teoria 

do movimento social e da luta de classes. 

Talvez pela minha origem desde sempre buscasse compreender o mundo e 

muito cedo identificasse as injustiças e as questionava. Por ter uma formação católica 

franciscana tinha medo. Este foi meu primeiro de muitos impasses com a religião e 

com o “criador”. Só mais tarde pude compreender a ideologia da pobreza e da 

submissão.  Pela vivência, experiência e estudos me identificava com esta visão de 

mundo. O mundo é dialético e é assim que o vejo. Mesmo correndo riscos, depois de 

mais de três décadas de Geografia, estou apresentando esta tese para avaliação. 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

Este trabalho, intitulado A ESPACIALIDADE DA INDÚSTRIA EM GOIÁS: a nova 
marcha para o oeste – o exemplo de Catalão, surgiu com o objetivo de demonstrar a 
espacialidade da indústria em Goiás e sua conexão com o mundo. A referência 
histórica se deu a partir de 1990, quando, motivado pela reordenação produtiva do 
capital com efeitos no espaço e no trabalho, o Estado desenvolveu vários programas 
no contexto da desconcentração industrial no país. Problematizamos o seguinte:  
quais são as causas, os efeitos e as contradições geradas pela espacialidade da 
industrialização em Goiás a partir da década de 1990? No sentido teórico 
interpretamos a espacialidade da indústria em Goiás que, entrelaçando-se aos setores 
primários e terciários, por meio do processo de modernização, conseguiu elevar o 
crescimento econômico do território goiano, gerando afluxos migratórios e um 
processo intenso de urbanização concentrada, todavia, não resolveu o que é mais 
premente socialmente: a desigualdade social e o emprego. Para a realização da 
pesquisa metodologicamente o trabalho se fundamenta na compreensão da indústria 
como parte de um processo universal com expressão diferenciada na região e no 
local, para tanto foram levantadas fontes bibliográficas, documentais, fontes 
estatísticas e tratadas cartograficamente com posteriores análises. 
 
Palavras-Chave: Espacialidade; indústria em Goiás; reordenamento produtivo do 
capital; trabalho. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This work, entitled SPATIALITY INDUSTRY IN GOIÁS: the new march to the West - 
the example of Catalão, was meant to demonstrate the industry's spatiality in Goiás 
and its connection with the world. The historical reference occurred since 1990, when, 
motivated by productive capital reorganization with effects in space and labor, the 
State has developed several programs in the context of industrial decentralization in 
the country. The problem was formulated as follows: what are the causes, the effects 
and contradictions generated by the spatiality of industrialization in Goiás since the 
1990s? In the theoretical sense we interpret the industry’s spatiality in Goiás that 
weaving up to primary and tertiary sectors through the modernization process, was 
able to increase the economic growth of Goiás, generating migratory flows and an 
intense process of urban concentration , however, it did not solve  what is more socially 
urgent: the social inequality and employment. For the research, methodological work 
is based on the understanding of the industry as part of a universal process with 
differential expression in the region and place, for which bibliographical, documentary 
and statistics sources were raised and treated cartographically with further analysis. 
 
Keywords: Spatiality; Industry in Goiás; Productive Capital Reorganization; Work 
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Apresentação 

 

Todo trabalho acadêmico, desde um artigo opinião, uma dissertação ou uma 

tese, parte de uma ideia, de uma preocupação. O professor Milton Santos, em uma 

de suas muitas andanças pelo mundo e pelo Brasil, proferiu certa vez quase que um 

veredito, ou uma obrigação sobre isso. Segundo ele, o geógrafo precisa estar sempre 

alerta, preocupado, observador; estar sempre incomodado com alguma coisa. Sem 

isso, ele pode se acomodar. Desse modo, produzir conhecimento requer inquietação. 

 Parece uma coisa banal, mas, partindo dele, um dos maiores pensadores 

brasileiros do século XX e um dos nossos maiores geógrafos, o convite para a reflexão 

se situa assim: aos olhos do senso comum o seu veredito é realmente banal, pois, 

pelo momento de evolução que atingiu a sociedade contemporânea não há como 

qualquer cidadão não ter alguma coisa para se preocupar. 

 Mas, a principal diferença sobre a qual nos alerta o referido autor é que o 

geógrafo necessariamente tem que sair deste senso comum, ou seja, não apenas ver 

o mundo, mas compreendê-lo, (essência e aparência), não apenas criticar, mas ser 

propositivo, em outras palavras, ele convoca o geógrafo a se assumir como sujeito 

ativo da história. Isso não é pouca coisa. Pelos seus ensinamentos e pelo 

ensinamento de centenas de outros intelectuais, chegamos a muitas conclusões que, 

mesmo não sendo definitivas, conduzem-nos à melhor compreensão do nosso papel 

em relação à Ciência Geográfica.  

 Continuando sua análise, o autor ressalta que dentre as categorias geográficas 

se destaca a do “espaço geográfico’’ pela complexidade que o termo encerra. Do 

abstracionismo a uma práxis, para ele, e para nós, o espaço geográfico se constrói 

histórica e socialmente. É dele a frase: “A história não se escreve fora do espaço e 

não há sociedade a- espacial. O espaço em si mesmo é social” (SANTOS, 1996, p. 

18). Esse pressuposto é corroborado por inúmeros autores. 

 Este entendimento nos encaminha para a escolha do método de análise. Não 

de forma estanque, única, mas enfatizando a predominância da visão histórica em sua 

totalidade, buscando o entendimento do espaço como construção humana. Sendo 

uma construção humana, ele traz em seu bojo as intencionalidades reafirmadas nas 

relações sociais de produção.  

Ressaltamos que esta tese não tem como fio condutor apenas a obra 

“miltoniana”, contudo, boa parte dela está fundamentada nos preceitos defendidos 
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pelo referido autor. Feitas estas justas observações ao autor brasileiro é lícito registrar 

aqui o papel dos seus predecessores, contemporâneos e legatários, pois senão 

estaríamos contrariando a própria teoria do movimento e da pluralidade do 

pensamento.  

A obra do autor é, ao mesmo tempo, admirada e contraposta ou mesmo 

objurgada em vários momentos. E assim será com todas as futuras obras. Para não 

corrermos o risco de esquecimento de nomes importantes, contemporâneos de Milton 

Santos, arriscamo-nos apenas a dizer que o movimento de renovação da Geografia 

nos anos setenta do século passado, e que teve nele um de seus signatários, tornou-

se um marco. Outros autores deste movimento serão citados ao longo do texto. 

Podemos dizer que as pesquisas atuais, de alguma maneira, são compelidas a 

dialogarem com os pressupostos advindos desse movimento e com os aportes 

teórico-metodológicos que, a partir dali, deram à geografia brasileira um lugar de 

destaque na produção mundial dessa disciplina. 

 Longe de uma comparação com o referido autor, a nossa pretensão com esse 

estudo é apresentar ao público uma pesquisa sobre o estado de Goiás pelo viés da 

industrialização. Como metodologia observamos que este tema até agora tem sido 

abordado apenas parcial e pontualmente. Dos estudos do Distrito Agroindustrial de 

Anápolis (DAIA), em Anápolis, da região sudeste do estado com Deus (2003), ou 

através de políticas de industrialização via Distritos Industriais com Cunha (2009) ou 

dos estudos de Arrais (2004, 2012), Estevam (2004), Lima (2003) entre outros, há, 

sem dúvida, importantes contribuições. Contudo, há muito que pesquisar ainda. 

Existe, portanto, um novo conjunto de preocupações. 

Ao falarmos de Goiás contemporâneo estamos fazendo referência a um 

território urbanizado, de uma urbanização acelerada e desigual, além disso, estamos 

fazendo referência a um território de localização estratégica e também colocando em 

evidência alguns corredores de afluxos migratórios de populações da região norte do 

país, do nordeste brasileiro, do norte de Minas Gerais etc. 

Há que se pontuar também um conjunto de políticas públicas envolvendo o 

sistema modal e os incentivos à produção de grãos, minérios, carne bovina. E isso 

tudo permite interrogar sobre qual é o papel da indústria neste desenho espacial, como 

ela se localiza, diversifica-se, organiza-se. 

A produção acadêmica a que nos reportamos no Programa de Pós Graduação 

do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA), da Universidade Federal de Goiás 
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(UFG), após levantamento das dissertações e teses produzidas a partir de 1997, 

levou-nos a constatar que a temática indústria foi abordada de forma dispersa e os 

estudos de caso também. 

 Estudos sobre o DAIA foram contemplados com os trabalhos de Santos (2000), 

Silva (2009), Cunha (2009), abordando principalmente as políticas de industrialização 

e a relação com o local. As indústrias em Catalão aparecem nos trabalhos de Silva 

(2002a) Lima (2003) Costa (2002) e Silva (2005). Essas pesquisas versam sobre a 

indústria automobilística, mineradora, de moda íntima e sobre as estratégias 

espaciais, tendo como pano de fundo o processo de industrialização no município. 

Outras pesquisas destacam a agroindústria, como a de Campos (1999), Silva (2002b), 

entre outros. Entre os trabalhos sobre políticas públicas e planejamento se destaca o 

de Borges (2007). 

Todo esse levantamento certifica que os geógrafos de Goiás estão 

preocupados em interpretar as mudanças do território goiano. O IESA tem sido 

essencial nesse pleito, assim como outras unidades universitárias, como a 

Universidade Estadual de Goiás (UEG), a UFG/Regional Catalão, o programa de Pós-

graduação em Geografia de Jataí – GO, o instituto de Geografia da Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e outros. Contudo, há muito ainda a se fazer. 

Esperamos, com o presente trabalho, dar uma pequena contribuição nesta importante 

tarefa. 

 

 Os Rumos da Pesquisa 

 

Quando apresentamos o pré-projeto ao programa a nossa vontade era, de 

maneira geral, dar conta de entender panoramicamente a interferência da 

industrialização em Goiás a partir de 1990. Naquela oportunidade, o trabalho com 

Geografia Econômica, urbanização e outras disciplinas similares na condição de 

professor do Campus da UFG na cidade de Catalão, bem como a pesquisa de 

mestrado que havíamos feito, davam-nos a informação de que o processo de 

industrialização de Goiás, neste período, tinha – e tem – força no sentido de 

metamorfosear o espaço e os lugares goianos. 

O contato com as disciplinas e com o processo de orientação nos levou, na 

qualificação, a ambicionar tecer legendas espaciais sobre a industrialização de Goiás. 

Tivemos o convite pelos membros da banca para fazermos um corte num tipo de 
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indústria: a indústria têxtil. A partir deste corte, teríamos um exemplo para demonstrar 

as várias mudanças que a indústria acarreta no espaço. 

Todavia, à medida que a pesquisa foi sendo desenvolvida a ideia inicial de 

esboçar uma interpretação panorâmica foi ganhando peso. A enorme quantidade de 

dados, bem como as leituras de dissertações e teses que tratavam do tema de 

maneira esparsa, a nosso ver, mereciam uma formulação sintética. 

Temas como a reordenação produtiva do capital e seu rebatimento no mundo 

do trabalho, a desconcentração industrial, a guerra dos lugares, o incentivo do Estado, 

as estratégias locacionais do capital industrial, a articulação do trabalho – e outros – 

respaldaram a necessidade de enxergar a metáfora proposta: “uma nova marcha para 

o Oeste”. Ou seja, a industrialização invadiria o Sertão, o mundo do Cerrado. Isso 

permitiu traçar uma hipótese de tese e de comprová-la. 

 

 A problematização 

 

Consideramos indústria neste trabalho o “conjunto de atividades produtivas que 

se caracterizam pela transformação de matérias-primas em produtos ou mercadorias” 

(SANDRONI, 2008, p. 257). Assim sendo, a indústria abarca as atividades produtivas 

do artesanato às modernas fábricas de produtos eletrônicos atuais.   

Consideramos também que o uso do território ajuda a revelar o processo de 

formação territorial, carregado de sentido histórico. Nesta perspectiva, devemos 

pensar que a constituição dos territórios ocorre de maneira amparada pelas relações 

sociais de produção organizadas em diferentes períodos.  

Isso significa entender que a diferencialidade dos territórios por meio dos 

lugares é, ao longo do tempo, resultado de um processo de divisão territorial do 

trabalho. A divisão atinge os países de forma desigual e combinada, entre estas 

formas estão as distintas etapas da industrialização como uma marca central. 

Podemos complementar que as vinculações e tensões entre os diferentes 

territórios e o mercado mundial da a este características específicas. Isso mostra a 

totalidade presente no território, em que as ações passadas, as ações presentes e as 

múltiplas escalas dos fenômenos sociais não podem ser entendidas isoladamente.  

No Brasil, o processo de industrialização se intensificou durante o século XX, 

apresentando particularidades em relação à escala dos países que já haviam 

amadurecido esse processo. Por conseguinte, o processo de industrialização no Brasil 
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adquire feições próprias, reveladoras de uma morfologia diferenciada de sua formação 

territorial, destacando a centralidade da região sudeste do país. 

A capacidade de mobilidade do capital, atributo parcialmente explicado pelas 

inovações nos sistemas financeiros, e a expansão do meio técnico-científico-

informacional permitiram redefinir os critérios de escolha dos lugares, submetendo até 

mesmo os Estados nacionais às exigências da “fluidez”.  

Atualmente, os lugares se lançam na busca pela modernização, como é o caso 

do território goiano, disputando investimentos que equipem o território com novos 

objetos, preparando-se para receber um possível investimento, organizando a 

demanda política. Isso culmina na chamada “guerra dos lugares”. 

De acordo com o pressuposto de que a interpretação do território goiano 

necessariamente exige considerar o novo padrão industrial que se territorializou em 

Goiás, consideramos também que a força da indústria em Goiás ajuda a recolocar o 

território goiano na divisão regional do trabalho. E ainda é responsável por criar 

diferenças nos lugares em que a indústria se implantou  

Diante disso, problematizamos o seguinte: quais são as causas, os efeitos e as 

contradições geradas pela espacialidade da industrialização em Goiás a partir da 

década de 1990? 

 

 A metodologia 

 

Do mesmo modo que aconteceu com a definição temática, ocorreu com a 

metodologia. A pretensão inicial era, após o levantamento das fontes bibliográficas - 

feito mediante a exploração do portal Scielo – e das fontes secundárias de dados 

oficiais - entre os quais se situam os do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), Instituto Mauro Borges (IMB), Instituto de Pesquisa Aplicada (IPEA), Ministério 

do Trabalho e do Emprego(MTE), Secretaria da Indústria do Estado de Goiás, FIEG e 

outras fontes –trabalhar os dados, cartografá-los em diferentes formas, juntando com 

entrevistas de representação de intelectuais que estudam o assunto, entrevistas com 

autoridades políticas e com trabalhadores de sindicatos, especialmente de Catalão. 

Vários contatos e acertos foram feitos para a realização dessa proposta. Mas, 

à medida que a pesquisa foi sendo construída, com a dificuldade de tabular a 

quantidade de informações e também com a exigência prévia do Conselho de Ética, 

optamos por priorizar dados das fontes enunciadas e da Relação Anual de 
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Informações Sociais (RAIS). No quarto capítulo essa fonte será esmiuçada de maneira 

detalhada. 

Além disso, optamos por juntar alguns documentos importantes, usar 

fotografias e representar os dados de maneira a servir à pesquisa de informações.  Os 

dados foram espacializados e segmentados nos diferentes capítulos, conforme o 

tratamento teórico. 

Explicitamos que, a partir de leituras de geógrafos goianos e de outros lugares 

do Brasil, trabalhamos com a ideia de periodizar as fases da industrialização brasileira 

e de Goiás. Isso permitiu ver a “dependência” do setor industrial brasileiro do Estado 

e o seu desenvolvimento desigual no território. 

 

 A tese 

 

A partir da década de 1990, com o fim institucional do regime autoritário, ocorre 

o que propomos em nossa tese: “a outra marcha para o oeste”. A ideia central dessa 

metáfora reside no pressuposto de que o Estado brasileiro, em meio às mudanças 

ocorridas no Leste europeu, à inserção das novas tecnologias e ao modelo de 

acumulação “flexível”, buscava a sua inserção no mundo globalizado. 

Para que isso ocorresse era necessário haver um aumento na pauta da 

exportação e na produtividade, assim como maiores fluxos, incluindo, também, uma 

maior capacidade de gerenciamento do setor produtivo, de sua relação com o 

mercado internacional, inclusive, diminuindo o peso do Estado na economia. 

Isso iria resultar em novos usos de tecnologias, diminuição de trabalhadores na 

esfera da produção e sua reorganização em termos de referências de remuneração. 

O território goiano participa diretamente desse processo influenciado pelo 

reordenamento produtivo do capital com efeitos no ambiente e no trabalho. 

Observamos que a intervenção direta do Estado local por meio de programas 

oficiais, com a aquiescência e incentivo da esfera nacional e a redefinição de novas 

alianças com a burguesia nacional, são processos importantes desse contexto. 

Ao propormos a tese de que, a partir desse período, reordena-se a função do 

território goiano, “a nova marcha para o Oeste” ocorre com a industrialização de Goiás. 

Esse processo confere ao território goiano outro lugar na divisão regional do trabalho 

no país por meio de um ritmo produtivo mais acelerado. 
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Constatamos que a industrialização se funde com as esferas da agropecuária 

e tem rebatimento no trabalho e na esfera urbana. Evidenciamos, ainda, que as 

escolhas estratégicas para a localização da indústria acompanham a logística do 

espaço herdado, assim como agem por meio dos incentivos de programas do Estado, 

sofrendo, também, a influência de São Paulo e de todo o sudeste do país, como 

exemplifica a cidade de Catalão. 

Desse processo resulta uma nova configuração territorial e novos conteúdos 

sociais dos lugares em Goiás, mantendo o controle da elite sobre o território. Desdobra 

desse processo uma profunda urbanização, costurando uma nova relação 

cidade/campo em Goiás. 

 Vê-se o que chamam esvaziamento do campo e, junto, o crescimento das 

cidades. Todo esse processo interfere no papel das regiões goianas e das cidades 

em que as indústrias se implantaram. Uma nova diferencialidade espacial é, assim, 

implementada. 

Essas mudanças, como mostram as teses de doutoramento de Castilho (2014) 

e de Maia (2014), têm como amparo uma ideologia baseada na modernização. 

Podemos concluir que a ideologia da modernização, necessária à integração de Goiás 

na economia globalizada, repercutiu inclusive na decisão dos governantes de Goiás, 

especialmente na esfera estadual. 

O resultado do processo de modernização em que a indústria é uma 

protagonista permite enxergar que o modelo de desenvolvimento a partir do 

crescimento econômico não conseguiu resolver os problemas sociais. As 

desigualdades sociais, o empobrecimento e a violência passam a figurar no território 

goiano atual como desafios que, no modelo econômico instituído, parecem não ter 

nada a ver com o modelo ideológico. 

 

A organização dos capítulos 

 

A tese foi organizada em quatro (4) capítulos: o primeiro versa sobre A 

INDÚSTRIA E A FORMAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA. Neste capítulo, tratamos 

de interpretar a relação da implantação da indústria no Brasil, seus períodos, a 

formação do Brasil e a sua espacialização. Verificamos também o modelo de indústria 

e de industrialização a partir de teorias concernentes. 
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No segundo capítulo - A TERRITORIALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA EM GOIÁS - 

balizados em uma análise histórico-espacial, interpretamos os pontos principais da 

industrialização em Goiás. Tratamos de apresentar uma periodização a partir de um 

diálogo com geógrafos goianos. E, por fim, apresentamos a “nova marcha para o 

Oeste” como centro de nossa tese, por meio da industrialização a partir da década de 

1990. 

No terceiro capítulo - OS IMPACTOS TERRITORIAIS DA 

INDUSTRIALIZAÇÃO EM GOIÁS: o caso de Catalão, antes e depois – 

recuperamos vários trabalhos feitos sobre Catalão. Tratamos de mostrar o município 

e a cidade de Catalão como exemplos da nova industrialização de Goiás, mostrando 

os seus efeitos territoriais. A dimensão estratégica e logística do município, a relação 

com o sistema viário e ferroviário, o dado da localização e a relação com São Paulo, 

Brasília e Goiânia foram critérios avaliados. 

Por fim, no capítulo - O REBATIMENTO DO TRABALHO E A FÁBRICA 

DISPERSA: o exemplo de Catalão – foi abordado um pressuposto importante da 

teoria marxista: não há mobilidade do capital sem mexer na morfologia e no conteúdo 

do trabalho. Por meio de um diálogo com autores da denominada Geografia do 

Trabalho tentamos mostrar as mudanças no mundo do trabalho. Características como 

dispersão, fragmentação e outras foram consideradas. Por fim, tratamos a dimensão 

política do trabalho: a organização política e social do trabalhador.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO I 

INDÚSTRIA E A FORMAÇÃO TERRITORIAL BRASILEIRA 
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A industrialização de Goiás, assim como os outros componentes da formação 

do território goiano, não pode ser analisada fora da formação social brasileira. Ao 

pensar a formação do território goiano mediada pela formação da sociedade brasileira, 

surgem algumas interrogações como: qual tem sido o lugar de Goiás na divisão 

regional do trabalho? No caso específico da indústria, a pergunta pode ser: qual tem 

sido o papel da industrialização de Goiás na divisão territorial do trabalho do país? 

Diante disso, o objetivo do presente capítulo é refletir sobre esse processo. 

Consideramos, de acordo com Santos (1978), que a forma advém da formação. E 

esta deve ser periodizada. Assim, pensar o papel da indústria na formação territorial 

brasileira não é tarefa simples. Muitos pesquisadores se dedicaram a compreender o 

processo de industrialização no país, cada qual com construções teóricas distintas e 

com diferentes recortes.  

Por outro lado, relacionar o processo de industrialização à formação territorial 

vai nos exigir habilidade teórico-metodológica que permita uma leitura articulada dos 

dois processos. O território está relacionado ao uso dos recursos materiais, mas 

também às ações, ou seja, ao trabalho e à política. Esta característica já permite 

percebermos algumas interfaces, uma vez que a indústria é um processo dinâmico, 

com fortes transformações sociais e econômicas nas sociedades.  

Um dado importante a ser destacado é que em cada momento histórico os usos 

e as ações se modificam. A industrialização se modificou ao longo do tempo, 

imprimindo feições diferenciadas às paisagens, revelando mudanças também na 

formação dos territórios. Assim, segundo Spósito e Santos (2012, p. 140), 

 

A literatura a respeito da industrialização brasileira é vasta e repleta 
de controvérsias, principalmente no que se refere aos principais 
fatores geradores de tal processo, à origem histórica do capital 
industrial e os seus principais agentes responsáveis. Há certo 
consenso, no entanto, que é somente a partir da segunda metade do 
século XIX, depois da libertação das amarras da coroa portuguesa, do 
fim dos privilégios da Inglaterra nas trocas comerciais com o país, da 
abolição da escravidão, entre outros, que o Brasil pôde conhecer o 
primeiro momento de industrialização. 
 

Além destes autores, Silva (1985), Sônia (1995), Cano (2007) Luca (2001), 

entre outros, relacionam a industrialização brasileira à atividade cafeeira na região 

sudeste do Brasil, o que para eles caracteriza, desde o início, as desigualdades 

regionais. A partir desta premissa podemos afirmar que o trabalho escravo e, 



32 

 

posteriormente, os imigrantes europeus formaram a acumulação primitiva do 

capitalismo industrial no Brasil. Sobre isso, Silva (1985, p. 79) assinala: 

 

Para analisar corretamente a importância da indústria nascente no 
Brasil, é necessário relacioná-la com as transformações econômicas 
e sociais por que passa o país e, em particular, a região das grandes 
plantações de café, isto é, a região formada fundamentalmente pelos 
Estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, e, principalmente, o Estado 
de São Paulo. 
 

Sendo assim, inicialmente, é preciso esclarecermos algumas indagações. O 

que entendemos por indústria ou industrialização? Depois de respondermos a essa 

pergunta, buscaremos tecer algumas considerações sobre a formação territorial, para, 

num terceiro momento, falarmos da formação territorial brasileira. 

Uma noção elementar de indústria atribui a esta um significado de “conjunto de 

atividades produtivas que se caracterizam pela transformação de matérias-primas em 

produtos ou mercadorias” (SANDRONI, 2008, p. 257). Dessa maneira, o termo 

indústria abarca desde o artesanato até as modernas fábricas de produtos eletrônicos.  

Numa perspectiva histórica ainda seria possível distinguirmos a indústria 

moderna, que surge com a Revolução Industrial, a partir de longo processo que inclui 

o artesanato e a manufatura, da indústria contemporânea. Esta última é caracterizada 

pela produção em massa e pela intensa mecanização e automação do processo 

produtivo.  

Devido à sua importância para o desenvolvimento da sociedade capitalista, 

deter-nos-emos, de forma específica, à indústria moderna e sua evolução. Sobre isso, 

Bottomore (1993, p. 193) argumenta que “Marx distingue a indústria moderna ou 

sistema fabril ou sistema da maquinaria das formas anteriores de produção capitalista, 

a cooperação e a manufatura”. Ou seja, a indústria moderna se apresenta como uma 

particularidade histórica, que se sobrepõe às formas até então vigentes de 

organização industrial.  

A transformação resultante da evolução da “cooperação simples” que, na 

manufatura, foi possível devido à aglomeração, em uma única fábrica, de máquinas 

semelhantes, realizando operações conjugadas para o trabalho simultâneo no 

“sistema automático de maquinaria”, revoluciona a produção industrial, com 

rebatimentos territoriais intensos.  
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Bottomore (1993) descreve esse processo em sua relação com a divisão 

técnica do trabalho. Os resultados alcançados com as mudanças contribuíram 

diretamente para a Revolução Industrial. 

 

A transformação das ferramentas operadas manualmente em 
instrumentos de uma máquina reduz o trabalhador a uma simples 
fonte de energia, e, com a expansão da produção, os limites da força 
humana exigem a substituição dos músculos humanos pela força 
motriz mecânica. No sistema fabril, todas as máquinas são 
impulsionadas por uma única “força motriz”, a máquina a vapor. 
(BOTTOMORE, 1993, p. 193, grifos do autor).  
 

O aumento da produtividade exigiu transformações na organização social 

vigente. E os novos meios de comunicação e transportes testemunhavam uma nova 

fase de crescimento econômico liderado pela indústria moderna, sobretudo, no 

continente europeu.  

No aspecto do trabalho, foi possível liquidar com a autonomia do artesão, que 

dominava todas as etapas do processo produtivo, e ampliar a divisão social do 

trabalho e a proletarização. A agricultura também sofreu um processo de 

transformação mediante a introdução de máquinas e inovações técnicas nos cultivos, 

o que repercutiu diretamente nas comunidades camponesas e no crescimento das 

cidades. 

 A indústria moderna permitiu a dominação do modo de produção capitalista na 

economia, o qual subordinou a produção doméstica artesanal e manufatureira, da 

cidade e do campo, monopolizando o mercado para si. Esses aspectos adquirem 

características mundiais que partem de um centro divisor - Europa -, que subordina 

boa parte das nações (BOTTOMORE, 1993). 

De modo geral, essas são algumas características da indústria ou da 

industrialização moderna. Ainda poderíamos citar mais duas etapas fundamentais de 

sua evolução. A primeira, por volta do início do século XX, que estabelece a produção 

em série, resultado da aplicação da administração científica de origem taylorista no 

processo produtivo, a partir de uma rígida separação entre as etapas de concepção, 

gerenciamento e operação, permitindo novamente ganhos significativos de 

produtividade. Esta etapa é fundamental para a efetivação do padrão de consumo em 

massa, de orientação fordista.  

A segunda etapa ocorre aproximadamente na década 1970, com a automação 

dos processos produtivos (robótica, sistemas numéricos computadorizados, 
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informatização etc.). Essa fase impulsiona a reestruturação do padrão fordista-

taylorista e a descentralização dos processos, associando ganhos de produtividade à 

chamada “flexibilização da produção”. Por conseguinte, cada etapa corresponde a 

uma alteração na organização espacial da sociedade, ao que Santos (1994) 

denominou de meio técnico científico e informacional. Portanto, é possível 

percebermos uma relação intrínseca entre a industrialização e a formação territorial. 

Mas, o que entendemos por território e formação territorial? Para Andrade (1995, p. 

19): 

 

O conceito de território não deve ser confundido com o de espaço ou 
lugar, estando muito ligado à ideia de domínio ou de gestão de 
determinada áreas, Assim, deve-se ligar sempre a ideia de território à 
ideia de poder, quer se faça referência ao poder público, estatal, quer 
ao poder das grandes empresas que estendem os seus tentáculos por 
grandes áreas territoriais, ignorando as fronteiras políticas. 
 

Já Santos e Silveira (2001) argumentam que a categoria território, por si só, 

não se constitui em objeto de análise na Geografia. O território usado é que seria 

revelador de uma perspectiva histórica das formas de intercâmbio e de relações entre 

os homens e a natureza.  

Para esses autores, ao definir território “[...] deveremos levar em conta a 

interdependência e a inseparabilidade entre a materialidade, que inclui a natureza, e 

o seu uso, que inclui a ação humana, isto é, o trabalho e a política”. (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001, p. 247).  

Nesta perspectiva, o território revela ações passadas e presentes:  

 

[...] a combinação entre as ações presentes e as ações passadas, às 
quais as primeiras trazem vida, confere um sentido ao que preexiste. 
Tal encontro modifica a ação e o objeto sobre o qual ela se exerce, e 
por isso uma não pode ser entendida sem a outra. (SANTOS; 
SILVEIRA, 2001, p. 247-248).  
 

Portanto, para os autores, o uso do território revela a formação territorial, que é 

cumulativa, carregada de sentido histórico. Nesta abordagem, devemos considerar 

que a constituição dos territórios se dá amparada nas relações sociais de trabalho, 

que assumem distintas feições em diferentes períodos. Isso quer dizer que é preciso 

considerarmos a diferencialidade que os territórios adquirem ao longo do tempo, 

resultado de um processo de divisão territorial do trabalho que atinge os países de 
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forma desigual e combinada, neste processo se incluem as distintas etapas da 

industrialização.  

As vinculações e tensões dos diferentes territórios com o mercado mundial lhes 

dão características específicas. Isso mostra a totalidade presente no território, em que 

as ações passadas, as ações presentes e as múltiplas escalas dos fenômenos não 

podem ser entendidas isoladamente, desvinculadas umas das outras.  

Assim, percebemos que a indústria não se desenvolve fora do espaço ou do 

território. Ao contrário, ao se apropriar de recursos, transformar as paisagens, criar os 

arranjos produtivos, as atividades industriais se apropriam do espaço, ou seja, criam 

territórios, conforme aponta Raffestin (1993).  

No Brasil, o processo de industrialização se intensificou durante o século XX, 

apresentando particularidades em relação à escala dos países que já haviam 

amadurecido esse processo. Portanto, ora se aproximando do fenômeno em nível 

mundial, ora se distanciando, o processo de industrialização no Brasil adquire feições 

próprias, reveladoras de uma morfologia diferenciada de sua formação territorial.  

Neste contexto, Santos e Silveira (2001) e Moreira (2012) definem, cada qual, 

uma proposta de periodização para a formação territorial do país, produto e produtora 

do processos de industrialização. Os primeiros apontam a sucessão dos meios 

geográficos, identificando três períodos de evolução do território nacional. O “meio 

natural”, determinando as ações de acordo com tempo da natureza. Os sucessivos 

“meios técnicos”, que se organizam com a mecanização do território e dos 

movimentos, impulsionam um processo de integração nacional. E o “meio técnico-

científico-informacional”, com a crescente integração entre ciência e tecnologia, eleva 

o processo de reprodução e acumulação do capital à escala do planeta. 

 Moreira (2012), no mesmo sentido, propõe duas principais características para 

a evolução da divisão territorial do trabalho brasileira. A primeira organiza o território 

a partir de uma lógica encenada em “economias regionais nacionalmente 

organizadas”. A segunda se funda em “uma economia nacional, regionalmente 

organizada”. Vejamos como tais propostas dialogam com o processo de 

industrialização e nos auxiliam a compreender a relação entre indústria e formação 

territorial no Brasil.  

De acordo com as propostas apresentadas anteriormente, as primeiras etapas 

do processo de industrialização do país contribuem para a formação de distintos 

meios técnicos, definindo economias regionais nacionalmente organizadas. Este 
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período compreende a década de 1880 até 1950, momento em que se inicia outra 

etapa. Muitos autores que analisam o processo de industrialização brasileiro adotam 

o ano de 1930 como seu marco inicial. Contudo, o referido ano não tem validade para 

definir o momento da industrialização brasileira como um processo mais amplo. 

Esse período reflete a rearticulação política da elite brasileira para traçar novos 

caminhos frente ao esgotamento do modelo econômico exportador, profundamente 

dependente do mercado externo (TAVARES, 1978; IANNI, 1996). Ou seja, o que 

estava em questão era um quadro internacional do desenvolvimento do capitalismo 

mundial acossado pelas guerras. 

Nesse sentido, Tavares (1978) argumenta que o próprio setor agrário-

exportador contribuiu para o desenvolvimento de um processo de urbanização que fez 

emergir as indústrias de bens de consumo não duráveis (tecidos, calçados, vestuário, 

móveis etc.) no país, as chamadas indústrias tradicionais. Moreira (2012) defende que 

é na década de 1880 que a indústria moderna, de perfil da revolução industrial 

europeia, implanta-se no Brasil.  

 Inicialmente, as indústrias sugiram para atender demandas necessariamente 

rurais. O fim do trabalho escravo, a constituição da República, a substituição do 

trabalho dos negros pelo trabalho dos imigrantes europeus em várias atividades 

econômicas, e outros aspectos, contribuíram nesse processo. A demanda por 

produtos comercializáveis, nas cidades e no campo, exigiu mais produtividade das 

atividades industriais, assim como sua proliferação pelo território nacional.  

Desse modo, a indústria moderna brasileira até fins do século XIX estava 

relativamente presente nas principais regiões exportadoras. Cano (1985) destaca que 

neste período ela se encontrava, de certo modo, descentralizada. Para o autor, “os 

complexos regionais eram pouco integrados, tendo cada região sua própria 

economia”. (CANO, 1985, p. 63) 

As indústrias que se desenvolveram nas diversas regiões (Nordeste, Sul, Minas 

Gerais, Guanabara e São Paulo) tinham uma dinâmica própria, com poucas relações 

internas, atendendo a uma demanda exclusivamente regional da economia 

exportadora. Puderam sobreviver sem maiores preocupações com a competição, 

protegidas pela barreira da distância. 

Esta é a fase marcada por diversos meios técnicos e se caracteriza por uma 

mecanização seletiva do território. Sob a influência de uma economia primário-
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exportadora, observa-se, segundo Santos e Silveira (2001), o Brasil como um 

“arquipélago” da mecanização incompleta. 

 Regiões que se definem e se organizam mais pelas suas relações com o 

exterior do que com o próprio país são características espaciais marcantes da época. 

Moreira (2012), por sua vez, também chama a atenção para uma formação territorial 

pautada em um espaço disperso e indiferenciado industrialmente. Ou seja, faz 

referência à presença industrial em boa parte das regiões produtivas do país e sua 

pouca diferenciação estrutural. Eram, em grande medida, as indústrias de consumo 

não durável.  

É a partir de 1930 que o processo de industrialização se intensifica, tendo como 

modelo de desenvolvimento a substituição de importações. Tal estratégia se 

caracteriza por “[...] um processo de desenvolvimento interno que tem lugar e se 

orienta sob o impulso de restrições externas e se manifesta, primordialmente, através 

de uma ampliação e diversificação da capacidade produtiva industrial”. (TAVARES, 

1978, p. 41). Portanto, não é algo tão simples, como se resultasse somente da ação 

governamental no sentido de impor barreiras à pauta de importações. Pelo contrário, 

é exatamente o estrangulamento do setor externo que exige a redefinição das 

relações de dependência e a dinamização das forças produtivas do país, 

impulsionando a industrialização. 

Tavares (1978) argumenta que esse processo se apresenta de forma 

contraditória ao longo do tempo, uma vez que a própria modificação estrutural da 

economia exige a retomada da capacidade de importação por necessidade imposta 

pelo crescimento econômico.  

Em suma, observamos uma profunda tensão entre as demandas que 

apontavam a necessidade de se desenvolver industrialmente o país e a dependência 

estrutural que caracterizou os países coloniais. A iniciativa estatal foi fundamental para 

impulsionar esse processo, criando empresas de base para sustentar o crescimento 

econômico, permitindo a diversificação das forças produtivas.  

Esse é o modelo econômico adotado pelo Brasil e pelos países da América 

Latina por influência da Comissão Econômica da América Latina e o Caribe (CEPAL). 

Seu objetivo era superar os entraves estruturais das economias dependentes, 

decorrentes das sucessivas crises enfrentadas pelo mercado mundial. A grande crise 

de 1929 é um divisor de águas nesse processo, atingindo os setores agrário-

exportadores, intensificando os conflitos e os debates políticos sobre o 
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desenvolvimento. Abre-se a perspectiva histórica para se intensificar o processo de 

industrialização. (IANNI, 1996) 

Tavares (1978) aponta três períodos característicos da política de substituição 

de importações no Brasil. O primeiro contempla o início da crise de 1929 até o fim da 

Segunda Guerra Mundial; nele se dá a substituição dos bens não duráveis, 

intermediários e de capital. O segundo período transcorre de 1945 a 1955, evoluindo 

em condições de menores limitações da capacidade de importação.  

No segundo período, o processo de substituição avança, contemplando os 

bens de consumo duráveis e também os bens intermediários e de capital. O terceiro 

período se dá a partir da segunda metade da década de 1950, momento em que as 

condições externas voltam a ser restritivas. Neste período, o país consegue manter 

sua expansão industrial, mas à custa do desequilíbrio na balança de pagamentos e 

da forte associação com o capital estrangeiro.  

Cano (1985), por sua vez, adota dois períodos para explicar o processo de 

industrialização no Brasil. Para o autor, o recorte temporal de 1930 a 1955, período 

que muitas vezes é atribuído ao processo de substituição de importações, vai 

caracterizar o que ele chama de “industrialização restringida”. 

  

Restringida porque, de um lado, da mesma forma que na conceituação 
de “substituição de importações”, a reprodução ampliada de seu 
capital produtivo depende ainda do setor exportador, que gera as 
divisas necessárias às importações dos bens de produção. 
Restringida também, porque, não possuindo expressivo 
compartimento produtor de bens de produção, “não marcha sobre 
seus próprios pés”, isto é, não tem condições de autonomia para sua 
reprodução. (CANO, 1985, p.76, grifos do autor)  
 

Esta fase é identificada por Santos e Silveira (2001) como a da mecanização 

do território (ferrovias, portos, telégrafo). Segundo os autores, por efeito de uma 

industrialização acelerada pelo modelo de substituição de importações, foi possível 

falar de um meio técnico de circulação mecanizada, responsável pela gestação da 

Região Concentrada1 (regiões Sudeste e Sul do país). Moreira (2012) também 

argumenta que entre os anos de 1920 a 1950 prevalece no Brasil um espaço 

concentrado e indiferenciado industrialmente. É o período em que se acentua a 

                                                           
1 Santos e Silveira (2001) definem Região Concentrada como sendo constituída pelos Estados do Rio 
de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. 
Nesta porção do território nacional o desenvolvimento industrial ocorre de forma mais efetiva e 
articulada.  
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concentração industrial, sobretudo, no Estado de São Paulo, porém, as outras regiões 

ainda conservam relativa presença industrial. 

Nesse sentido, Cano (1985) defende que as relações sociais e econômicas 

diferenciadas em São Paulo permitem um desenvolvimento maior das atividades 

industriais, justificando sua concentração. O dinamismo da economia cafeeira é 

responsável por uma acumulação interna maior na região Sudeste. Esse processo 

permitiu a intensificação da divisão técnica do trabalho, resultado de maiores 

investimentos industriais. O Estado brasileiro captura esse dinamismo tornando-o a 

base do desenvolvimento nacional. Estes dados nos permitem diagnosticar uma 

participação distinta das regiões na formação territorial do país. 

Com isso, concordamos com Moreira (2003, p. 10), que defende que: “[...] é 

mais acertada uma teoria que vincule o nascimento da indústria, assim como do 

sistema bancário e de todo o terciário, a uma acumulação primitiva interna”. Isso quer 

dizer que é um processo espacial diferenciado regionalmente, fundamentado nas 

relações de produção e trabalho que se desenvolvem nas regiões. Ou seja, é possível 

associar a concentração industrial em São Paulo, até 1950, a um processo de 

acumulação interna mais intensa nessa região, muitas vezes incentivado e 

impulsionado pelos capitais acumulados na economia cafeeira. Após a crise de 1929, 

o processo de descolamento dos capitais da agricultura-exportadora do café para a 

industrialização é bastante relatado.  

Luca (2001), analisando o tema, aponta para a necessidade da expansão dos 

cafeicultores paulistas para o interior provocando, com isso, grandes mudanças não 

apenas na forma de produzir e comercializar o café, mas acelerando o processo de 

urbanização. Segundo a autora:  

 

Nas áreas tributárias do café, novas cidades surgiram enquanto 
antigas vilas conheceram um crescimento sem precedentes. A 
chegada dos trilhos da ferrovia, que não poucas vezes determinou o 
curso da urbanização, tornou-se sinônimo de progresso. Muitos 
cafeicultores, que também negociavam o produto e investiam capitais 
em estradas de ferro, passaram a residir nas cidades, que receberam 
melhoramentos urbanos como energia elétrica, iluminação, rede de 
águas e esgotos, transportes, telefones e telégrafos. Ruas eram 
calçadas, praças ajardinadas, monumentos erguidos, escolas, tetros 
e jornais fundados. (LUCA, 2001, p. 18). 
 

Em suma, “a economia cafeeira engendrou condições necessárias ao início do 

processo de industrialização: capitais disponíveis, mecanização do beneficiamento, 
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eficiente malha ferroviária, formação de um mercado livre de trabalho” (LUCA, 2001, 

p. 18). Estas observações apontam não apenas para a industrialização em si, mas 

para os desdobramentos advindos deste processo.  

A tabela a seguir é uma amostra do crescimento da indústria, mesmo que 

apenas quantitativamente e admitindo a baixa tecnologia da época, o que justifica o 

número elevado de trabalhadores. Pela tabela percebemos a ideia do crescimento do 

número de empresas e operários no espaço de pouco mais de vinte anos. 

 

Tabela 1. Indústria no estado de São Paulo e Distrito Federal* – 1907 a 1929 

Ano Empresas (DF) Empresas (SP) Operários (DF) Operários (SP) 

1907 662 326 34.850 24.186 

1920 1542 4145 56.517 83.998 

1929 1937 6923 93.525 148.376 

*Rio de Janeiro 
Fonte: SILVA, 1985.  
Organizado pelo autor. 

 

Cano (1985) ainda estabelece outro recorte temporal - de 1956 a 1970 -, que 

faz referência a uma mudança estrutural no perfil da indústria brasileira. O padrão de 

acumulação se altera “quando se instala no país, de forma mais significativa, setores 

da indústria pesada” (CANO, 1985, p. 76). Com o termo “indústria pesada” o autor 

quer se referir às empresas produtoras de bens de consumo durável, que ele relaciona 

como as do Grupo III2.  

Essa indústria promove maior dinamismo na economia nacional, apesar de 

estar profundamente vinculada a capitais alienígenas, grupos estrangeiros que se 

instalaram com incentivos do Programa de Metas do governo Juscelino Kubitschek. 

Este momento é marcado por uma intensificação do desenvolvimento de um 

                                                           
2 Para melhor interpretação da evolução industrial do Brasil, assim como para um melhor 
aproveitamento dos dados disponíveis, Cano agrega os ramos produtivos industriais em três grupos: 
Grupo I – indústrias predominantemente produtoras de bens de consumo não durável (mobiliário, 
farmacêutica, perfumaria, têxtil, vestuário, produtos alimentares, bebidas, fumo e editorial e gráfica); 
Grupo II – indústrias predominantemente produtoras de bens intermediários (minerais não metálicos, 
metalúrgica, madeira, papel e papelão, borracha, couros e pelos, química e matérias plásticas); Grupo 
III – indústrias predominantemente produtoras de bens de capital e de consumo durável (mecânica, 
material elétrico e de comunicações, material de transporte e indústrias diversas. Mais detalhes ver  
Cano (1985, p. 75). 
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capitalismo associado no Brasil, subordinado ao capital internacional, o que redefine 

as relações de dependência com o mercado externo (IANNI, 1996). 

Assim, a partir da década de 1950 o principal sujeito impulsionador do processo 

de industrialização é o Estado, articulado ao capital estrangeiro. Busca-se a 

diversificação da indústria do país a partir da implantação do setor de produtos 

duráveis. Ainda no contexto dos sucessivos meios técnicos, Santos e Silveira (2001) 

dizem que nesta etapa são criadas as condições para desencadear um processo de 

“integração nacional”.  

A construção de rodovias e a expansão das ferrovias, articuladas à uma nova 

indústria, permitem a integração territorial e do mercado, com forte hegemonia 

paulista. Moreira (2012), por sua vez, refere-se a esta fase como configuradora de um 

espaço industrialmente concentrado e diferenciado. Ou seja, a indústria se encontra 

extremamente concentra no Sudeste e ao mesmo tempo se diferencia das outras 

regiões, subordinando-as de acordo com suas demandas.  

Moreira (2012, p. 252), ao continuar sua análise, apresenta elementos 

relevantes, responsáveis por uma transformação significativa no conjunto da formação 

territorial brasileira: 

 

[...] os ramos novos que entram no Brasil vão diretamente instalar-se 
em São Paulo, criando-se assim uma diferenciação tanto territorial 
quanto estrutural-qualitativa. E (conforma-se) a arrumação da divisão 
regional do Brasil em regiões polarizadas, típicas da fase de 
hegemonia do capital industrial. 
 

Esta polarização apontada pelo autor transforma as relações regionais. 

Favorecido por uma maior presença de infraestruturas e meios de transferência - 

transportes, comunicação e transmissão de energia - esse processo contribuiu no 

estabelecimento da hierarquia entre as regiões do país, segundo o grau de 

concentração e de desenvolvimento do setor de bens duráveis.  

Neste contexto, dois momentos são característicos: 

 

1) A indústria, concentrada, polarizada e diferenciada, ainda é um dado estrutural nas 

economias das regiões brasileiras; 

2) Os ramos tradicionais das indústrias se estagnam nas regiões hegemonizadas 

pelo mercado industrial do Sudeste, localizando-se basicamente neste. 
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Em síntese, o autor aponta, para esse período: 

1) uma redivisão do trabalho a partir do surto industrial do Sudeste; 

2) um aumento da participação do Sudeste na renda industrial do Brasil, 

acompanhada de sua diminuição da participação na renda agrícola; 

3) no sentido contrário, o Nordeste e o Sul aumentaram sua participação na renda 

agrícola do país e diminuíram-na na renda industrial; 

4) o Centro-Oeste acompanhou este processo de modo diferenciado, pela via da 

agroindustrialização; e, finalmente, o Norte não foi aparentemente afetado, dado seu 

isolamento dos eixos de circulação3.  

Diante da polarização territorial da indústria, verificada entre os anos de 1950 

e 1970, radicaliza-se uma diferenciação estrutural do território brasileiro. A região 

Sudeste concentra, de forma excessiva, as atividades industriais, ocasionando um 

processo de saturação. A quarta fase, de 1970 em diante, marca os desdobramentos 

dessa crise. Moreira (2012) fala de um processo de desconcentração-centralização, 

que pode ser relacionado aos efeitos da proliferação do “meio-técnico-científico-

informacional”, conforme conceituação de Santos e Silveira (2001).  

A crise provocada pela saturação da concentração das atividades industriais 

no Sudeste leva a um efeito reverso de desconcentração. Seu objetivo será o de 

dinamizar a economia em outros pontos do território nacional. Como aponta Moreira 

(2012), ocorre um processo de desconcentração-centralização, ou seja, alguns ramos 

industriais são deslocados para outras regiões, como forma de ampliar as interações 

espaciais, mas os setores de ponta da indústria nacional, assim como as sedes de 

empresas e de instituições financeiras ainda permanecem em São Paulo, permitindo 

a centralização das decisões.  

Segundo Moreira (2012, p. 257), os Planos Nacionais de Desenvolvimento 

(PNDs), aplicados pelos sucessivos governos militares, são fundamentais nesse 

processo. O mecanismo forma-se a partir da: 

 

[...] instalação de indústrias de bens intermediários, em geral na forma 
de polos mínero-industriais, usinas hidrelétricas de grande porte e 
rede de meios de transferência, em geral localizados em pontos da 
fronteira nacional ao longo da periferia regional de São Paulo, 
acompanhada de uma expansão combinada da fronteira agrícola e de 
maior difusão dos meios de transferência, de modo a atender a 
demanda de circulação de transportes, comunicação e energia entre 

                                                           
3 Mais detalhes ver Moreira (2012, p. 255).  
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regiões e polos assim instalados e favorecer o florescimento industrial 
para além do Sudeste.  
 

Santos e Silveira (2001) também contribuem com esse debate ao falarem da 

consolidação e expansão do “meio técnico-científico-informacional” no país. 

Predominante a partir da década de 1970, esse meio geográfico imprime uma nova 

racionalidade aos lugares. Marcado pela excessiva interação entre ciência e 

tecnologia, pelo avanço das telecomunicações, o meio técnico-científico-informacional 

vai permitir a universalização do processo de industrialização. 

 A desregulamentação dos mercados e a financeirização da economia em nível 

mundial vão possibilitar às empresas multinacionais se sobreporem às fronteiras dos 

territórios dos Estados nacionais. O território brasileiro é profundamente abalado por 

esse processo. O capital internacional, que se territorializou no país a partir do 

processo de industrialização pesada, vai exigir a abertura do país para os fluxos 

econômicos mundiais, ampliando sua capacidade de movimento. 

 A maior fluidez do território também permitirá aumentar o poder de mobilidade 

das empresas. Verifica-se, cada vez mais, o uso seletivo do território, com forte 

especialização produtiva regional. O meio técnico-científico-informacional, atual 

estágio da formação territorial brasileira, sob a hegemonia da indústria multinacional, 

é a face geográfica do processo de globalização.  

A tensão entre desconcentração-centralização apontada por Moreira (2012) e 

por Santos e Silveira (2001) evidencia-se no agravamento das diferenças regionais, 

com o aumento da importância política e econômica da Região Concentrada, sob a 

liderança de São Paulo, que passa a ser o centro gestor da economia do país.  

A ocupação de áreas periféricas com produções modernas se dá mediante um 

critério de seletividade espacial. É a hegemonia da ideologia liberal no ordenamento 

territorial, que se pauta no uso seletivo do território. A densidade técnica e a fluidez 

agem de forma a garantir a produtividade dos lugares.  

Observamos, dessa forma, uma íntima relação entre o processo de 

industrialização no Brasil e sua formação territorial. Para se compreender o atual 

período é preciso considerar o processo de globalização do mercado e mundialização 

do capital. Nele prevalece o uso corporativo do território. É com esses novos dados 

que devemos compreender a desconcentração industrial e a guerra dos lugares, 

assunto a ser tratado a seguir.  
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1.1 Desconcentração industrial e a guerra dos lugares 

 

A desconcentração industrial tem sido tema bastante debatido nas últimas 

décadas. Ao estabelecer a reestruturação produtiva, que altera o padrão de 

organização industrial baseado nos preceitos fordistas, o capitalismo impõe às 

empresas novas demandas em sua localização. Muitos autores se reportam a esse 

contexto como uma tendência que leva a um movimento de desconcentração e 

centralização. Forçadas a buscarem novos princípios de organização, as empresas 

se lançam em estratégias de subcontratação, também migram unidades subsidiárias 

para países e regiões que proporcionem vantagens competitivas. 

 A “guerra dos lugares”, termo cunhado pelo geógrafo Milton Santos, insere-se 

nessa dinâmica, levando países, estados e cidades a disputarem novos investimentos 

industriais. Esse processo tem atingido os setores empresariais, com fortes 

repercussões no parque industrial brasileiro.  

Existem princípios que possam explicar a localização industrial, ou a sua 

desconcentração? Para Estall e Buchanan (1976) e Benko (1996), uma das tarefas 

principais da Geografia Econômica é tornar inteligível e mais clara a lógica que 

permeia a distribuição espacial das atividades industriais. Apesar da localização não 

interferir diretamente no processo produtivo industrial, ou seja, na compra de matérias- 

primas, na contratação da mão de obra, na fabricação de mercadorias e na 

comercialização dos produtos, a escolha de lugares adequados para realizar tais 

operações pode interferir diretamente nos custos da produção, sobretudo, nos custos 

de transferência. Assim, defendem os autores, a escolha do lugar é um aspecto 

fundamental para o sucesso das empresas.  

Boa parte dos motivos da desconcentração industrial pode ser relacionada a 

estratégias empresariais que visam a superação de crises econômicas, crises 

provocadas pela “tendência decrescente da taxa de lucros”, como bem formulou Marx 

(2010). A migração para países e regiões, muitas vezes com pouca tradição industrial, 

pode significar a possibilidade de novos arranjos, relações de trabalho flexíveis, lucros 

extras proporcionados por incentivos fiscais, economias proporcionadas por lugares 

acessíveis e descongestionados, e outros.  

A própria produção de novos espaços pode significar oportunidades 

inteiramente novas à acumulação do capital, oferecendo às empresas capitalistas 

possibilidade de reinvestimentos e produção pautada em princípios flexíveis 
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(HARVEY, 1996).  Reservada a devida importância do espaço e da localização à 

compreensão da dinâmica das atividades industriais, deter-nos-emos agora aos 

elementos que auxiliam na análise da concentração industrial.  

Esse desvio teórico é importante, uma vez que existe uma relação intrínseca 

entre concentração e desconcentração. Outro elemento que não se pode negligenciar 

é o fato de que a centralização de decisões, a hierarquia organizacional e o papel de 

comando reservado às grandes empresas ainda estão fortemente presentes no 

mundo capitalista. 

 Esse aspecto também deve ser relacionado aos lugares, pois os centros de 

decisão empresarial estão cada vez mais vinculados àquelas localidades onde se 

encontram presentes as sedes coorporativas, industriais e financeiras. No Brasil, São 

Paulo é destacado centro gestor das atividades empresariais, com forte poder de 

influência em todo o território nacional.  

Estall e Buchaman (1976) defendem que a localização geográfica afeta 

diretamente os custos de transferência e, até certo ponto, pode influenciar também os 

custos de beneficiamento. Tradicionalmente, as matérias-primas, as fontes de energia 

e os mercados atuaram decisivamente na localização industrial. Os avanços nos 

transportes e as novas possibilidades no fornecimento de energia, sobretudo, energia 

elétrica, diminuíram relativamente o papel dessas variáveis. 

 Os autores argumentam que algumas atividades como extração mineral e 

processamento de produtos agrícolas ainda possuem papel coercitivo na localização 

industrial. Tais atividades trabalham com matérias-primas que perdem grande peso 

ou volume no beneficiamento ou que possuem alto grau de perecibilidade. Estes 

fatores influenciam diretamente nos custos de transporte, tornando economicamente 

inviável seu deslocamento para perto dos mercados.  

Andrade (1975), numa perspectiva que trata a geografia enquanto ciência que 

estuda a organização do espaço terrestre, resultado da ação de fatores naturais e 

humanos agindo conjuntamente, também faz importantes considerações sobre a 

distribuição das atividades industriais. Ao constatar diferenças marcantes entre países 

industrializados e países produtores de artigos primários, o autor argumenta que o 

desenvolvimento industrial cria polos, com forte influência sobre regiões e países. Eles 

atraem para si os elementos essenciais ao seu desenvolvimento, contribuem para o 

surgimento de uma série de serviços e se articulam através de uma vasta hinterlândia, 

para onde distribuem boa parte de sua produção.  
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Para Andrade (1975), nesta perspectiva, a indústria apresenta resistência a se 

dispersar, sendo possível identificar áreas de maior ou menor concentração dentro de 

cada país. O Ruhr, na Alemanha, a região Nova York-Washington, nos Estados 

Unidos e o eixo Rio-São Paulo, no Brasil, seriam exemplos de tal concentração 

geográfica das atividades industriais.  

Esta concentração, ao estabelecer áreas de influência, atua de forma decisiva 

no perfil econômico regional, influenciando na decisão de localização de outras 

empresas, geralmente capturadas pela dinâmica produtiva dominante. Benko (1996) 

também procura compreender características importantes da distribuição geográfica 

das atividades industriais.  

Entre os fatores de localização se destacam: a força de trabalho, as 

universidades e institutos de pesquisa, o atrativo da paisagem, a infraestrutura de 

transporte, os serviços e o clima político e dos negócios, e as economias de 

aglomeração. Em relação à abordagem anterior, o autor acrescenta novos elementos, 

que permitem ampliar o arsenal explicativo e captar as novas tendências das 

atividades produtivas.  

Cada elemento destacado por Benko (1996) atua de forma a garantir vantagens 

econômicas e políticas às empresas. A oferta de força de trabalho, por exemplo, é 

essencial tanto para a realização da produção, em suas etapas de concepção e/ou 

execução, como para regulação salarial.  

A presença de universidades e institutos de pesquisa também proporciona 

trocas positivas entre o público universitário e os pesquisadores e engenheiros do 

setor privado. A paisagem tem se constituído elemento muito importante, sobretudo 

no que se refere a alojamento, acessibilidade e prestação de serviços culturais e 

educacionais.   

Apesar dos avanços dos transportes terem contribuído para uma redução dos 

custos de transferência e as empresas de ponta não serem fortemente dependentes 

de tal setor, localidades servidas por rodovias e aeroportos acessíveis vivenciam 

rápida industrialização. 

 A oferta de serviços sempre foi um elemento chave no ambiente industrial, 

atualmente sua especialização tem sido essencial nos setores de informação, 

financeiros e de marketing. Por outro lado, um bom clima político e de negócios, 

cultivado por algumas cidades e regiões, também é valorizado pelas empresas.  
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As economias de aglomeração são tratadas com certa frequência pelos 

pesquisadores. Elas são o resultado da própria industrialização e oferecem condições 

para um ambiente propício à inovação. Em relação ao mercado de trabalho nas 

aglomerações, Benko (1996, p. 135) argumenta que: 

 

A rotação da mão de obra torna-se fácil e se exprime por forte 
mobilidade interfirmas intra-regionais. O grande número de empresas 
presentes num espaço limitado faz reduzir em proporção os custos 
fixos da infraestrutura. Nos novos complexos de produção se instala 
nova existência social, com novos modos de vida, de formação, de 
ritmo, com divisão do trabalho acentuada. O nascimento dessa nova 
comunidade humana, ligada a uma reprodução social, contribui 
diretamente para a redução do custo de produção na zona e assim 
atrai de novo as empresas.  
 

Essa variedade de elementos é recrutada com frequência para explicar as 

localizações industriais. A teoria do “ciclo de vida do produto” e as influências do “meio 

inovador” ainda são citadas por Benko (1996). Pode-se acrescentar também o papel 

da “inércia geográfica”, termo usado por Estall e Buchaman (1976) para se referirem 

à capacidade de atração das antigas áreas industriais. 

 Dessa forma, o arsenal explicativo auxilia a compreender, em partes, o que 

vários autores chamam de concentração industrial. Acredita-se que é possível 

associar vários desses elementos para justificar a formação da “região concentrada”, 

termo utilizado por Santos e Silveira (2001), para se referir à região de maior 

desenvolvimento industrial no Brasil, que possui forte capacidade de polarização das 

atividades econômicas no país.  

Contudo, o que entendemos por desconcentração industrial? Em que medida 

é possível relacioná-la à “guerra dos lugares”? Até o momento nos preocupamos em 

alinhavar algumas considerações a respeito dos fatores de localização. Como vimos, 

a revolução e a melhoria nos transportes e no fornecimento da força motriz libertou 

várias empresas do papel coercitivo das matérias primas e das fontes de energia.  

Algumas empresas optaram por se instalarem nos centros urbanos, sobretudo 

os que proporcionam economias de escala, benefícios que podem reduzir custos e 

oferecer outras facilidades. Uma maior divisão técnica do trabalho, o desenvolvimento 

e ampliação dos serviços, a emergência de localidades especializadas, a proliferação 

de instituições de pesquisa e a oferta excessiva e flexível de mão de obra são algumas 

das vantagens das aglomerações citadas por Estall e Buchaman (1976).  
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Entretanto, segundo os mesmos autores, o contrário também ocorre. O 

excesso de aglomeração pode se tornar deseconomia e elevar os custos das 

empresas. “Em certo estádio, ter-se-ão atingido economias máximas de escala, 

podendo uma ulterior expansão resultar antieconomias que contrabalancem ou mais 

do que compensem as economias.” (ESTALL; BUCHAMAN, 1976, p. 111).  

Tais desvantagens são enumeradas pelos autores como sendo: a concorrência 

industrial, que muitas vezes pode elevar os preços de matérias primas, da mão de 

obra, dos terrenos e dos fatores de produção em geral; a concentração excessiva da 

mão de obra, que eleva o nível de organização sindical, resultando em maior pressão 

política (greves) no sentido do aumento dos salários e melhorias das condições de 

trabalho; acréscimo dispendioso nos custos da prestação de serviços urbanos, que 

eleva o valor dos impostos; aumento dos congestionamentos, sobretudo, nos 

transportes. 

 Poderíamos acrescentar nesta lista: a degradação do meio ambiente, 

principalmente do sítio urbano, que promove forte impacto nas condições de vida da 

população; a intensificação dos problemas sociais, decorrentes do desemprego e da 

excessiva concentração de renda, que marginalizam grande parte da classe 

trabalhadora, entre outros.  

Portanto, o capitalismo evolui, convivendo com uma constante tensão entre 

“concentração e desconcentração”, “centralização e descentralização”, conforme 

aponta Harvey (1996 2013). Dessa forma, essa contradição é acompanhada por 

reestruturações espaciais e temporais, que se iniciam no processo produtivo, mas se 

expandem para o conjunto da sociedade. Esta tensão nunca é isenta de problemas 

sociais.  

Observamos, nesse processo, um fenômeno denominado por Harvey (1996) 

como “criação destrutiva” ou “destruição criativa”. Novos espaços são criados para 

atender um processo de expansão das atividades capitalistas e áreas antigas são 

reconstruídas para atender novas demandas do ciclo de reprodução do capital. Esses 

fenômenos são marcados por despossessões e desapropriações, sobretudo, de 

trabalhadores e populações empobrecidas. 

Pensamos que o processo de desconcentração industrial se situa neste 

contexto. Por um lado, observamos a criação de espaços que garantem a estabilidade 

das novas localizações industriais, por outro, a necessidade de expansão dos 

mercados, a aceleração do tempo de giro do capital, o desenvolvimento de novos 
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produtos, a flexibilização dos processos levam ao movimento de “compressão do 

espaço-tempo”. 

 Esta última característica age na ampliação dos horizontes e das 

possibilidades de localização das empresas. A eficiência dos transportes e as 

possibilidades oferecidas pelas comunicações ampliam desse modo, a capacidade de 

tomada de decisão, bem como a capacidade de escolher novas localizações. As 

empresas encontram em novos espaços a solução temporária para a aplicação de 

seu capital acumulado, ou seja, para a apropriação da mais-valia.  

Digamos que este seria um aspecto geral do processo de desconcentração 

industrial, inerente ao capitalismo, devido à tensão entre “centralização e 

descentralização”, “concentração e desconcentração”. Entretanto, é necessário situá-

lo no tempo e no espaço, assim como apontar sua relação intrínseca com a “guerra 

dos lugares”.  

Consideramos que duas contribuições são importantes e auxiliam nesta 

empreitada. Primeiro, a formulação de Harvey (1996) em relação à “acumulação 

flexível”, que aponta transformações importantes na dinâmica do sistema capitalista a 

partir da década de 1970. Segundo, a elaboração conceitual de Santos (1996) sobre 

o “meio técnico-científico-informacional”, que assinala uma nova realidade da 

organização espacial da sociedade, com característica universalizantes.  

A “acumulação flexível”, da forma como Harvey (1996) a conceitua, faz 

referência às mudanças provocadas pela crise no regime de acumulação fordista-

keynesiano nos países de maior desenvolvimento capitalista. Seus efeitos tiveram 

características totalizantes, apesar de atingirem os países de forma desigual e 

combinada. 

 Seus aspectos gerais podem ser apontados como: a flexibilidade dos 

processos de trabalho, dos mercados de trabalho, de produtos e padrões de consumo; 

mudanças nos padrões de desenvolvimento desigual entre regiões geográficas e 

transformações nos mercados e serviços financeiros; a alteração das estratégias 

organizacionais no sentido da desregulamentação, que põe fim ao regime de 

regulação fordista-keynesiano e adota o neoliberalismo como principal objetivo a ser 

perseguido por instituições públicas e privadas.   

Em resumo, Harvey (1996) chama a atenção para uma profunda transformação 

da organização industrial de estilo fordista, baseada na produção em massa e nas 
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economias de escala, responsável pela formação de grandes aglomerações 

industriais. Sistemas flexíveis de produção surgiram como resposta à crise.  

As empresas capitalistas, a partir da reorganização e automação de seus 

processos produtivos, criaram condições de estabelecerem uma organização em 

rede, através da subcontratação, redefinindo os padrões de contratação e 

regulamentação da exploração da força de trabalho. Contratos de trabalho temporário 

em tempo parcial e terceirizado substituíram, em grande medida, os contratos de 

trabalho estáveis, típicos do regime fordista.  

Métodos tradicionais de organização do trabalho ressurgiram, como o trabalho 

domiciliar, artesanal, familiar/patriarcal e paternalista. Por outro lado, o mercado de 

trabalho informal também proliferou associado a “economias subterrâneas” e práticas 

de trabalho “análogas à escravidão”. Toda essa dinâmica é acompanhada de uma 

expansão crescente do trabalho no setor de serviços.  

Ainda em relação à organização industrial, Harvey (1996) ressalta que as 

economias de escala foram substituídas por uma produção variada de bens em 

pequenos lotes, evidenciando a dominação das economias de escopo. O tempo de 

giro do capital foi reduzido drasticamente pela incorporação de novas tecnologias na 

produção, como a automação, a robotização e as novas formas organizacionais 

típicas do toyotismo (just-in-time, kanban, trabalho em equipe etc.). Da mesma forma, 

o tempo de giro no consumo foi diminuído a partir da redução do ciclo de vida útil dos 

produtos.  

As transformações no sistema capitalista também tiveram repercussão 

espacial. Chesnais (1998) fala da mundialização do capital, processo que revela uma 

associação estratégica entre capital industrial e capital financeiro. No contexto da 

acumulação flexível se torna impossível distingui-los.  

A instabilidade econômica levou boa parte do setor empresarial a reduzir 

investimentos de longo prazo, a buscar formas de acelerar o tempo de giro do capital, 

fazendo da liquidez palavra de ordem nas bolsas de valores e outros setores 

financeiros. A reestruturação do sistema bancário e as possibilidades oferecidas pelas 

telecomunicações permitiram o deslocamento do capital industrial para aplicações 

mais vantajosas e em regiões de rápido crescimento, capazes de proporcionar retorno 

acelerado dos investimentos.  

Dessa forma, financeirização e desregulamentação fazem parte de uma 

articulação que direciona os objetivos corporativos a acentuarem o poder de 
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mobilidade do capital. Harvey (1996, p. 184) aponta, então, duas características 

interessantes desse novo período:  

 

Em primeiro lugar, se quisermos procurar alguma coisa 
verdadeiramente peculiar (em oposição ao capitalismo de sempre) na 
atual situação, deveremos concentrar o nosso olhar nos aspectos 
financeiros da organização capitalista, e no papel do crédito. Em 
segundo, se deve haver alguma estabilidade de médio prazo no atual 
regime de acumulação, é nos domínios das novas rodadas e formas 
de reparo temporal e espacial que é mais provável encontrar 
elementos. 
 

A conceituação de Harvey (1996) dialoga com o que Santos (1996) define como 

“meio técnico-científico-informacional”. Preocupado em entender os diferentes 

arranjos espaciais a partir da ação intencional e transformadora do trabalho, ou seja, 

a partir do resultado das relações entre a sociedade e a natureza, o autor distingue 

três meios geográficos capazes de identificar características qualitativas da 

organização espacial: o “meio-natural”, o “meio técnico”, e o “meio técnico-científico-

informacional”.  

Não nos deteremos à explicação detalhada de cada periodização, pois o que 

interessa é entender a última definição e relacioná-la, posteriormente, à 

desconcentração industrial e à “guerra dos lugares”. Contudo, a título de orientação 

teórico-metodológica, é importante observarmos que o autor considera meio técnico 

a partir de incorporação da maquinaria ao território, o que confere outra dimensão às 

respectivas geografias.  

Com isso, Santos (1996, p. 187) define o “meio técnico-científico-informacional” 

como: 

 

[...] o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais 
proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e 
se servem de uma técnica informacional da qual lhes vem o alto 
coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas 
modalidades e às diversas etapas da produção. 
 

Período emergente após a Segunda Guerra Mundial, mas que atinge plenitude 

na década de 1970, o “meio técnico-científico-informacional” se consolida em um 

momento marcado pela profunda interação entre ciência e técnica. Sua constituição é 

um desdobramento da divisão social do trabalho, portanto, uma formação orquestrada 

pelo mercado.  
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Seu novo conteúdo é a interação entre ciência e técnica, que produz novos 

objetos que, incorporados aos territórios, transformam a geografia dos lugares. Devido 

a sua extrema intencionalidade, ou seja, intenção no ato de sua produção, os novos 

objetos podem ser considerados informacionais, pois atendem principalmente aos 

interesses hegemônicos.  

Dessa forma, a própria produção, utilização e funcionamento do espaço se 

subordinam a esse novo paradigma, que leva à unificação dos lugares e também à 

globalização dos mercados. Nas palavras de Santos (1996, p. 191). 

 

Os espaços assim requalificados atendem, sobretudo, aos interesses 
dos atores hegemônicos da economia, da cultura e da política e são 
incorporados plenamente às novas correntes mundiais. O meio 
técnico-científico-informacional é a cara geográfica da globalização. 
 

O meio técnico-científico-informacional tende a ser universal, pois, mesmo nos 

lugares em que se manifesta de forma rarefeita, ele assegura, através do conteúdo 

científico e informacional dos objetos técnicos, o funcionamento dos processos 

orquestrados pelos atores hegemônicos. Uma das consequências imediatas é o 

aumento da circulação, seja de produtos, mercadorias, pessoas, serviços, dinheiro 

e/ou informação.  

Os lugares mais longínquos são chamados a contribuir com a mercado 

mundial, criando uma solidariedade espacial, que também pode ser chamada de 

“solidariedade organizacional”, pois atende aos interesses das grandes corporações 

capitalistas.  

O uso seletivo do território também se torna uma realidade, resultado de uma 

especialização produtiva que busca os diferenciais de produtividade de cada lugar. 

Esse processo amplia a necessidade de intercâmbio, uma vez que o ciclo de 

reprodução do capital passa a se realizar em espaços ainda mais vastos.  

O crescente número de novos valores de troca leva, novamente, à mais 

especialização, processo esse que demanda mais circulação. O imperativo da fluidez 

é uma nova característica do território, dotando-o de caráter competitivo, voltado para 

atender às necessidades crescentes de redução do tempo de giro do capital.  

Essas são algumas características da atual organização espaço-temporal da 

sociedade.  As duas contribuições, a de Harvey (1996) e a de Santos (1996), permitem 

verificar as tendências atuais da organização das sociedades capitalistas e as novas 

características presentes no espaço geográfico que anunciam um novo período. A 
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produção industrial é influenciada por ambos os processos. Aliás, esta é uma 

realidade forjada pela transformação permanente da divisão social e territorial do 

trabalho.  

Existe uma relação intrínseca entre a acumulação flexível e a consolidação do 

meio técnico-científico e informacional. As empresas que se lançaram em novas 

estratégias de localização, de organização do processo produtivo, de acesso aos 

mercados de trabalho, de aceleração do tempo de giro do capital etc., encontraram 

em um novo meio geográfico, com ampla capacidade de fluidez, as condições ideais 

que precisavam.  

A figura a seguir mostra um cenário interessante. Países como Estados Unidos, 

Japão e Alemanha, em 2000, constituíam-se nas principais economias industriais do 

mundo. Quando observamos os períodos de 2008 e 2009, verificamos uma queda na 

participação desses países. Ao nos focarmos no conjunto dos dez países 

selecionados, constatamos que China, Correia do Sul, Brasil e Índia aumentaram 

relativamente sua participação, com destaque para a China, que ultrapassou a 

Alemanha e o Japão no período selecionado. No mínimo esses dados nos permitem 

fazer uma relação do comportamento da indústria no mundo com as novas tendências 

apontadas por Harvey (1996, 2011) e Santos (1996). Neste cenário, a Ásia se efetiva 

como a principal planta industrial mundial. O Brasil, apesar de mostrar crescimento na 

década, foi ultrapassado pela Índia em 2009, não conseguindo manter suas taxas de 

crescimento.  

 

 

Figura 1. Participação de cada economia na produção industrial no mundo (em %) 
Fonte: Chade (2014)  
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A desconcentração industrial agora ganha outro conteúdo. Ela envolve a 

escolha dos lugares de acordo com sua especialização produtiva e de acordo com 

sua produtividade espacial. A primeira envolve o papel atribuído aos lugares pela 

divisão internacional do trabalho. A segunda diz respeito à capacidade técnica 

(infraestrutura e acessibilidade) e organizacional (normativa, fiscal, tradição laboral e 

outras) dos lugares de garantir rentabilidade aos investimentos (SANTOS 1996). As 

escolhas se tornaram mais rigorosas e pequenas vantagens corporativas podem 

significar uma ampliação nas margens de lucro.   

Santos (1996) argumenta que o contexto atual é marcado por um duplo 

momento na dinâmica da distribuição das atividades produtivas. “Ao lado da busca 

pelas empresas dos melhores sítios para sua instalação, há, também, pelos próprios 

lugares, uma procura às vezes escancarada de novas implantações e um cuidado por 

reter aqueles já presentes.” (SANTOS, 1996, p. 198) 

A capacidade de mobilidade do capital, atributo parcialmente explicado pelas 

inovações nos sistemas financeiros e expansão do meio técnico-científico-

informacional, permitiu redefinir os critérios de escolha dos lugares, submetendo até 

mesmo os Estados nacionais às exigências da fluidez. Hoje, os lugares se lançam na 

busca pela modernização, disputando investimentos que equipem o território com 

novos objetos, preparando-se para receber um possível investimento. Esta é uma das 

características apontadas pelo autor como “guerra dos lugares”.  

Santos e Silveira (2001, p. 256) argumentam que o que prevalece desse novo 

período são as forças privativas, que buscam impor seus interesses ao território.  

 

Como em cada país é diversa a lista de empresas que ali se 
desenvolvem ou vêm se instalar, os resultados obtidos são igualmente 
diversos. Cada uma dessas empresas é levada a ter uma lógica 
internacional fundada nas regras de competitividade derivadas do 
respectivo produto. É também a partir de tais regras que essas 
empresas buscam, em cada território nacional, a localização que 
melhor lhes convêm. Essa localização pode já estar “pronta”, se todas 
as condições requeridas ali se encontram presentes, ou pode ser 
preparada, acrescentando-se a lugares escolhidos os requisitos 
exigidos para que a operação empresarial seja rentável. É assim que 
se devem ler as atuais localizações de empresas, tanto no plano 
nacional quanto no plano global, pois tais firmas não hesitam em trocar 
de sítio quando aquele em que se encontram deixa de oferecer 
vantagens para o exercício de sua própria competitividade.  
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Neste contexto, a desconcentração industrial e a atual guerra dos lugares 

resultam de uma transformação dos sistemas produtivos, que exigem maior grau de 

flexibilidade frente à realidade global e competitiva dos mercados, assim como das 

novas condições de fluidez dos territórios, que possibilitam às empresas maior poder 

de escolha e de mobilidade. Nas palavras de Santos e Silveira (2001), o que prevalece 

atualmente é a orientação privativa e corporativa no uso do território.  

Sobre a desconcentração industrial ou mundialização do capital Chesnais 

(1998) considera que, apesar da ambiguidade do termo, não é todo o planeta que 

interessa ao capital e sim partes dele onde possa ser reproduzido e ampliado. Daí a 

não ubiquidade dos investimentos pelo mundo estabelecendo a guerra dos lugares. 

No Brasil este processo é chamado de guerra fiscal.  

Os investimentos nestes países podem ser especulativos ou investidos na 

produção. Isso explicaria a migração destes para países com pouca ou quase 

nenhuma tradição industrial. Partindo deste pressuposto podemos inferir que a 

desconcentração industrial se deu a partir do conflito de interesses e da saturação do 

centro do sistema produtivo mundial com a possibilidade de ampliação na periferia do 

mesmo. 

 No pós-guerra (década de 1950) a disputa estabelecida entre os dois sistemas 

econômicos hegemônicos, capitaneados por Estados Unidos da América e pela União 

das Repúblicas Soviéticas, foi responsável por diversas mudanças no mundo. Este 

período, denominado “Guerra Fria”, trazia na sua essência a disputa das duas 

superpotências vitoriosas no conflito. De um lado, o capitalismo norte americano e, de 

outro, o socialismo soviético em busca de adesões pelo mundo para fortalecimento 

dos mesmos. Os principais alvos desta disputa eram os países europeus e asiáticos 

arruinados pelo conflito e países periféricos do sistema. 

Os norte-americanos criaram o Plano Marshall, que tinha como pressupostos 

básicos: a ajuda financeira para reconstruir material e economicamente os países 

capitalistas que participaram diretamente da guerra, a reorganização da economia 

internacional por meio da recuperação dos países capitalistas aliados através das 

relações comerciais, e, finalmente, o freio ao avanço do socialismo soviético 

principalmente no leste europeu. Os soviéticos obviamente buscavam a expansão de 

seu império em pontos estratégicos no mundo e a disseminação de sua ideologia. 

Esta disputa foi intensificada e refletiu em várias partes do mundo com guerras e 

revoluções, como em Cuba, Coréia, Vietnã entre outras e em alguns países africanos. 
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Sobre a localização industrial e oportunidades ou benefícios oferecidos, a 

economista Kon (1999) adverte que a definição desta passa por duas etapas distintas 

e que são observados os aspectos da macro e microlocalização em que “[...] a 

empresa industrial privada com fins lucrativos determinará sua localização industrial 

com vistas à máxima rentabilidade do capital a ser investido.” (KON, 1999, p. 158) A 

exceção fica por conta das indústrias de mineração, pois estas, pela rigidez locacional 

(Scliar,) ainda se submetem ao determinismo geográfico a elas impostas. 

A referida autora esclarece os principais fatores de localização industrial 

apontados nos dias de hoje: a) os fatores macro, como transportes eficientes, alcance 

de mercado, mão de obra, custos operacionais, disponibilidade de energia e água 

entre outros; e b) os fatores micro, como tipo de relevo e do solo, vias de acesso e 

comunicação, qualidade dos serviços públicos, legislação compatível. Juntos estes 

fatores formam o arcabouço perfeito para a reprodução do capital. Percebemos, por 

estes apontamentos, que na verdade o investimento privado é menor que o público e 

que no propósito de trazer uma indústria para seu território os governantes acabam 

por beneficiarem diretamente as empresas privadas. 

Segundo a mesma autora: 

 

O papel na intervenção governamental nesta macrolocalização é 
definido por razões de caráter social (condição de emprego regional), 
por posições políticas estratégicas (ocupação de regiões de fronteiras 
ou de vazios demográficos) ou outros objetivos de desenvolvimento 
regional. (KON, 1999, p.159). 

 

Ou ainda: 

 
A teoria da localização da firma tem sido desenvolvida no contexto da 
um mercado livre, e, em anos mais recentes, sua preocupação se 
voltou para as questões do desenvolvimento regional. Neste sentido, 
a localização de uma fábrica tem sido também um “projeto” 
governamental, além de um risco exclusivo das empresas privadas. 
Essas preocupações, da parte do setor público, estão ligadas aos 
efeitos multiplicativos ou externos sobre o desenvolvimento regional e 
nacional, advindos da localização industrial. (KON, 1999, p. 157). 
 

Conforme estas afirmações, as empresas industriais buscam facilidades de 

expansão através das oportunidades oferecidas pelo Estado por meio de políticas 

públicas, como incentivos fiscais e financeiros nos três níveis, federal, estadual e 

municipal. Estes aportes se tornam bastante atraentes, visto que as empresas 

interessadas, além de receberem o terreno para a implantação e financiamentos de 
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longo prazo a juros subsidiados, aproveitam a infraestrutura previamente instalada. 

Estratégica e ideologicamente se aproveitando do crescimento do desemprego 

estrutural os governantes se aproveitam para, em nome do emprego e renda e, 

consequentemente, do desenvolvimento e do progresso, justificar o investimento 

público nas empresas privadas. Então, a localização industrial, hoje, independe de 

fatores que anteriormente limitavam a migração das empresas e passa a ser não 

apenas geográfica, creditando parte disso à evolução tecnológica, economicamente 

viável e politicamente conveniente. 

Neste capítulo situamos a relação entre a formação do território brasileiro e a 

industrialização. Tentamos mostrar os componentes históricos indissolúveis do 

espaço. Foi possível enxergar, também, as diferenças regionais do país e o modo 

como a industrialização brasileira ajudou a criar um território desigual e combinado. 

Por fim, vimos, a partir da perspectiva de diferentes geógrafos contemporâneos, as 

transformações teóricas para se visualizar a indústria atual. 

Por meio desse amparo histórico e teórico, poderemos, agora, refletir sobre a 

industrialização de Goiás. Notadamente, veremos também o processo de formação e 

evolução industrial em Goiás. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

CAPÍTULO II 

A TERRITORIALIZAÇÃO DA INDÚSTRIA EM GOIÁS 
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Durante um razoável período uma questão tomou conta da cena de geógrafos 

que estudam o território goiano. Em dissertações de mestrado e mesas de debates a 

questão apareceu com força: Goiás é, atualmente, um território comandado pela 

agropecuária ou pela indústria? Como se dá o processo de fusão entre essas duas 

atividades? 

Diante disso, o presente capítulo foi desenvolvido não no sentido de responder 

a esta questão, mas de apresentar os focos centrais da territorialização da indústria 

em Goiás. Partimos de um pressuposto: a interpretação do território goiano 

necessariamente exige considerar o novo padrão industrial que se territorializou em 

Goiás. 

Outro pressuposto também guiará o conteúdo do trabalho: a força da indústria 

em Goiás ajuda a recolocar o território goiano na divisão regional do trabalho. E ainda 

é responsável por criar diferenças nos lugares em que a indústria se implantou e 

outros cuja economia diretamente não passou pela indústria.  

Convêm esclarecermos também que o termo “indústria” encerra diferentes 

tipos, modalidades, localizações. Contudo, podemos sintetizar que se trata de um 

sistema produtivo vinculado à organização do capital. Sendo assim, ao se reproduzir, 

altera a forma e o conteúdo do trabalho, a disposição das classes sociais, da renda, 

da relação com a natureza. 

É perceptível que a indústria se tornou, de modo geral, principalmente após a 

segunda guerra mundial (1939-1945), o ícone do desenvolvimento, ou seja, a principal 

forma de resolução ou abrandamento dos problemas estruturais do modo de produção 

capitalista como o aumento da produção, da produtividade, do mercado, do emprego 

e do bem estar social. No Brasil, este processo se tornou mais evidente no final da 

década de 1980 e no início de 1990. Estabeleceu-se um novo paradigma para a 

economia. 

Vemos que o tema da tese é local, mas com abrangência mundial, visto que a 

produção é quase que totalmente voltada para o mercado mundial, no que é 

comumente chamado de globalização. Segundo Sene (2004, p. 21), o termo tem 

origem inglesa (globalization) e foi disseminado ao longo da década de 1980 

primeiramente pelas escolas de administração de empresas – as business schools- 

fazendo parte, portanto, da linguagem de administradores.  

Chesnais (1998) chama este processo de mundialização do capital por 

entender que o termo é mais abrangente e define melhor o atual estágio da expansão 
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do sistema capitalista de produção. Santos (1996) chama de “globalitarismo’’ ou a 

perversidade do domínio do mercado mundial por grandes empresas no processo 

denominado de meio técnico científico e informacional.  

Já Harvey (2012, p. 37), por sua vez, entende que este movimento já existe há 

muito tempo – pelo menos desde 1492, senão antes – não se configurando, portanto, 

como um movimento novo com características inovadoras. Daí o uso do termo 

mundialização. Para arrematar o raciocínio este tema é sintetizado por Gomes (2008, 

p. 354), que afirma que “no caso do Brasil, o objetivo pretendido foi incorporar o campo 

à lógica do capital financeiro-oficial e privado internacional” sendo, portanto, o 

resultado da Nova Divisão Internacional do Trabalho (NDIT). Neste caso, o autor se 

refere ao campo moderno com uso intensivo de técnicas e tecnologia tendo uma 

relação direta com a industrialização. 

Muitas vezes as próprias empresas são transnacionais ou possuem 

investimentos nas empresas nacionais. Esta também chamada reestruturação 

produtiva do capital, conforme analisado anteriormente, inicia-se pela 

desconcentração industrial, ou seja, pela saturação no centro do sistema produtivo 

para a periferia e no Brasil de forma similar. Dos centros pioneiros das regiões sudeste 

e sul para a interior.  

Esse processo desenvolveu a chamada desconcentração concentrada visto 

que as empresas se deslocam para o interior do país aproveitando os incentivos 

fiscais e financeiros oferecidos pelo Estado (instância espacial jurídica, política e 

administrativa), sem nenhum planejamento estratégico, aproveitando apenas o 

momento de reproduzir e ampliar seu capital.  

Daí a utilização de termos como “guerra fiscal”, “guerra dos lugares” 

“desconcentração concentrada da indústria” e outros similares, o que denota a força 

do Estado no processo de regionalização e da ideologização. É o que chamaremos 

de territorialização do capital via empresas industriais com total aquiescência do poder 

oficial.  

Entendemos que a modernização do sistema produtivo não pode ser 

considerada como sinônimo de desenvolvimento, pois este é muito mais abrangente. 

Poderíamos caracterizar a modernização como a tecnificação do espaço e, o 

desenvolvimento, como a resolução dos problemas sociais e ambientais. Como estes 

processos caminham separadamente não devemos tratá-los como sinônimos. Este é 

um tema complexo, mas muito pertinente, pois o discurso da modernização industrial 
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e do desenvolvimento é uma forma comumente usada para fins eleitorais e como 

afirmação do modo de produção capitalista no espaço. 

 Um levantamento dos programas assistenciais do Estado nos dá uma pista da 

complexidade para a adoção dos termos como sinônimos. A territorialização 

capitalista no estado de Goiás comparecerá por meio de ação das empresas 

industriais em vários pontos do território com total apoio do poder público em todas as 

esferas: federal, estadual e municipal. 

 É o tripé Estado/indústria/produção espacial o tema central da nossa pesquisa, 

tendo como recorte temporal (1990-2000) e espacial o estado de Goiás. Daí 

chamarmos de “outra marcha para o oeste”, pois entendemos que é um movimento 

caracterizado pela intencionalidade do Estado e do capital de implantar em várias 

partes do seu território grandes empresas com o discurso da empregabilidade e do 

progresso. 

 

2.1  O estado de Goiás: as marchas de ocupação 

 

Existem várias teorias que visam à compreensão do processo de ocupação do 

território goiano. Dentre elas, a de Chaul (2000), que avalia que a ocupação se deu a 

partir da sucessão de várias “marchas para o oeste’’. Outros as consideram como 

ciclos e subciclos econômicos, num suceder de tempos e produções espaciais 

diferenciadas que remontam aos tempos da colônia.  

Nesta linha de raciocínio podem ser identificadas muitas ocorrências que, sem 

a rigidez ou precisão de datas, são consideradas por vários autores como decisivas 

no processo de formação do espaço. A proposta desta sessão do trabalho é 

caracterizar a mais recente destas marchas: a industrialização. 

Lima (2003), em sua dissertação de mestrado, apontava que o primeiro 

processo de ocupação do território goiano atual remonta às incursões em busca do 

ouro para a coroa portuguesa nas primeiras décadas do século XVIII feitas pelos 

bandeirantes.  Por ser uma atividade demorada e feita manualmente requeria grande 

quantidade de pessoas, fundando, assim, diversos lugarejos ou arraiais ligados aos 

garimpos de ouro, e, destes, muitos se tornaram cidades posteriormente: Santa Cruz 

(1729), Pirenópolis (1731), Crixás (1734), Cavalcante (1740), Mara Rosa (1742), Pilar 

de Goiás (1741) e Vila Boa (meados do século XVIII) são alguns exemplos (LIMA, 

2003). 
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Em algumas dessas cidades a atividade garimpeira do ouro é inexistente e hoje 

é apenas um referencial histórico da ocupação do território goiano. Outros lugarejos 

que surgiram neste período, com a decadência desta atividade, foram perdendo a 

importância e desaparecendo posteriormente, como Anta, Curriola, Amaro Leite, Água 

Quente, Santa Rita, Ouro Fino, Muquém, entre outros. (GOMES; NETO, 1993).  Ainda 

segundo Souza e Carneiro (1996, p. 15): “O período minerador ocupou posição 

dominante na economia colonial por três quartos de século. O século XVIII foi o mais 

importante e sua primeira metade seu apogeu, sendo que a agricultura retomará seu 

ritmo dinâmico no final deste mesmo.” 

Posterior ou concomitante ao ciclo do ouro também merece destaque o garimpo 

de pedras preciosas, como diamante, esmeralda, cristal de rocha entre outros. A partir 

dessa atividade foram criadas cidades importantes no território goiano, como 

Cristalina, Baliza Santa Terezinha, Campos Verdes, Iporá, Aragarças entre outras. 

Como no período do ouro, o garimpo também contribuiu para criação e 

desaparecimento de vários lugarejos e cidades.  

As fazendas para a criação de animais e as lavouras substituíram as atividades 

garimpeiras, produzindo alimentos a baixo custo, primeiramente para o consumo local 

e, posteriormente, para a venda de excedentes, mesmo porque as redes de circulação 

eram precárias ou quase inexistentes. É o período das tropas e boiadas e do carro de 

boi, que praticamente inviabilizavam o comércio. 

As estradas de ferro implantadas no início do século XX foram a grande 

novidade da época. Traziam mercadorias produzidas nas fábricas, principalmente da 

região sudeste, para serem distribuídas pelos vendeiros e mascates. Segundo Borges 

(1990), a ferrovia era o principal meio de transporte da época e o mais importante fator 

de integração entre os lugares. 

Por meio delas foi possível Goiás partir para uma nova fase de expansão 

capitalista, ou seja, a redivisão regional do trabalho em que a região Sudeste, 

especialmente, São Paulo, industrializava-se, enquanto a periferia, aqui incluindo a 

região Centro-Oeste, era tida como uma nova fronteira agrícola.  

Nesse processo, ocorreu o que o autor chama de modernização conservadora, 

que pouco alterou as estruturas agrárias existentes. A estrada de ferro em Goiás 

provocou grandes transformações na estrutura regional, na economia agrária, nas 

relações comerciais e no processo de urbanização, pois várias cidades foram criadas, 

outras incrementadas a partir da chegada da ferrovia. Ainda segundo este autor:  
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[...] foi um dos fatores mais expressivos na aceleração do processo de 
mudanças em todos os níveis da sociedade goiana, o que significa 
uma maior inserção do Estado, ou mais especificamente, da economia 
de algumas de suas regiões, nas relações capitalistas de produção. 
(BORGES, 1990, p. 88). 

 

Ou ainda:  

 

Com a implantação da Estrada de Ferro, vários núcleos populacionais 
apareceram e dentro de poucos anos adquiriram características de 
centros urbanos. As cidades goianas servidas pela linha se 
reurbanizaram e passaram a contar com as modernas invenções do 
mundo capitalista como a energia elétrica, o cinema, o telefone e o 
telégrafo, etc. (BORGES, 1990, p. 102). 

 

As cidades como Ipameri e Catalão, na região sul do estado na fronteira com 

Minas Gerais, foram as primeiras a sentirem os impactos desta modernização, pois já 

existiam enquanto núcleos urbanos, portanto, mais susceptíveis às transformações. 

As cidades de Anhanguera (1953), Cumari (1947), Ouvidor (1953), na mesma região, 

foram as primeiras a serem fundadas a partir da implantação da ferrovia, enquanto 

Urutaí (1947), Pires do Rio (1930) e Vianópolis (1948) foram criadas à medida que a 

ferrovia avançava no sentido da nova capital, Goiânia, ou seja, além da ferrovia ser 

responsável pela criação de cidades foi também responsável pelo incremento de 

outras (LIMA, 2003). 

A estrada de ferro foi tão importante nesta marcha de ocupação que a porção 

territorial servida por ela ficou conhecida como “região da estrada de ferro”, dada à 

importância que a mesma exercia nestas localidades. Mas, com a desativação de 

alguns ramais e o fim do transporte de passageiros, em meados da década de 1970, 

algumas destas cidades perderam importância em termos econômicos, estagnando-

se e tendo que se adequar à nova realidade, sobrevivendo hoje de outras atividades, 

principalmente da agropecuária.  

Em face aos problemas apresentados pelas rodovias, principalmente o custo 

do transporte, as ferrovias ainda continuam em operação, mesmo em menor escala, 

especialmente no transporte de cargas de diferentes produtos industriais do DAIA em 

Anápolis ou minérios do polo minerador Catalão/Ouvidor.  

A ferrovia Norte-Sul, que liga Belém (PA) a Senador Canedo (GO), numa 

extensão de 1391 km, além da possibilidade do governo estadual de viabilizar o ramal 
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Leste-Oeste na região sudoeste do estado, aponta para a redescoberta das ferrovias 

e redefinição de sua importância na rede de transportes no país (LIMA, 2003). 

A década de 1930 foi particularmente significativa no que diz respeito às 

mudanças de rumo da economia brasileira. A crise mundial de 1929 atingiu 

sobremaneira as economias dependentes industrialmente, como o Brasil. A ascensão 

de Getúlio Vargas ao poder foi marcante e muito significativa. Como país 

agroexportador e com baixa taxa de industrialização até então o Brasil era quase que 

totalmente dependente da produção externa de bens industrializados. Segundo 

Mendonça (1986, p. 15), foi a partir da década de 1930 que: 

 

[...] se produziu uma primeira ruptura no que diz respeito ao avanço da 
acumulação capitalista no país, no sentido da implantação de um 
núcleo básico de indústrias de bens de produção, bem como no da 
redefinição do papel do Estado em matéria econômica, visando tornar 
o polo urbano-industrial o eixo dinâmico da economia.  

 

 A ideia de Vargas era criar no Brasil condições para implantação de um tipo 

de industrialização capaz não apenas de suprir as necessidades internas em 

momentos de crise, mas de competir internacionalmente, rompendo, assim, com o 

modelo agroexportador que mostrou, durante a crise de 1929, sua debilidade. Daí 

lançar as bases para a industrialização ao mesmo tempo em que buscava a ocupação 

do território brasileiro em seus “vazios demográficos”, como o norte e o centro oeste. 

Mas persistiam muitas resistências. 

A burguesia comercial importadora da época em princípio não via com bons 

olhos este movimento no sentido de industrializar o país. Isto estaria contrariando seus 

negócios e consequentemente seus lucros. Mas Vargas, muito determinado, iniciou o 

processo de industrialização para substituir as importações para enfrentar a crise 

mundial desencadeada em 1929, que se prolongou até depois da Segunda Guerra 

Mundial. 

A partir de sua intervenção foi criada uma vasta rede de infraestrutura e de 

incentivos fiscais, mas que ficaram restritos à região Sul e Sudeste do Brasil, 

constituindo, segundo vários autores, as disparidades regionais ou uma divisão 

territorial do trabalho em que haveria regiões industrializadas e regiões agrícolas 

(COSTA, 1988). 
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Coube a Goiás a segunda opção. A indústria se torna sinônimo de 

desenvolvimento estabelecendo um novo paradigma na economia brasileira. Dentre 

os grandes projetos nacionais, a “Marcha para o Oeste” teve um grande significado 

para o estado de Goiás.  

Sendo um programa oficial criado pelo governo brasileiro durante o Estado 

Novo, trouxe em seu bojo a ideologia de seu idealizador, Getúlio Vargas: um 

desenvolvimento genuinamente nacional. Nesta marcha colocada em prática a partir 

do final da década de 1930 ficou estabelecida uma política nacionalista no sentido de 

colonizar o Centro-Oeste até a Amazônia. Em Goiás, a ideia era gerar povoamento 

sob o pretexto de evitar a ocupação estrangeira e garantir suas riquezas. A 

propaganda oficial divulgava o estado como sendo um paraíso à espera da 

“civilização”, no sentido de “trazer o progresso” para superar o atraso ou simplesmente 

divulgar Goiás como pertencendo ao Brasil. A Marcha tinha, portanto, a clara intenção 

de incorporar um verdadeiro sentido de brasilidade. 

A “Marcha para o Oeste”, uma alusão ao que ocorrera na América do Norte 

durante o período de colonização, trouxe algumas consequências, como o 

crescimento da população, o aumento da produção agrícola e a criação de várias 

cidades. Goiânia, um de seus resultados espaciais, fundada um pouco antes, em 

1933, tornou-se o símbolo da modernidade. Segundo Souza e Carneiro (1996, p. 69): 

 

A Marcha para o Oeste foi uma política posta à frente pelo Estado 
Novo a partir de 1938, com intuito de promover, dentre outras coisas, 
a ocupação dos vazios demográficos, com absorção dos excedentes 
populacionais que faziam pressão no centro-sul do país, para áreas 
que produziriam matéria primas e gêneros alimentícios a baixo custo, 
para subsidiar a implantação da industrialização no centro-sul. A 
“Marcha para o Oeste’’ foi viabilizada, num primeiro momento, pelos 
projetos de colonização nos estados de Mato grosso, Paraná e Goiás. 
 

Ainda segundo as autoras, a criação das colônias agrícolas (CANGs) no âmbito 

desta marcha visava, num primeiro momento, uma melhor distribuição da população, 

até então quase na sua totalidade localizada no litoral, estabelecendo uma política 

demográfica mais ‘‘racional’’. E, num segundo, aumentar a produção agrícola para 

garantir alimentos à região sudeste, que se industrializava.  

Neste contexto, o estado de Goiás passou a se integrar ao país como 

fornecedor de alimentos, matérias primas, além de se tornar um potencial mercado 

consumidor. Contudo, a morte de Vargas, em 1954, provocou uma inversão não no 
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sentido, mas na forma de promover o desenvolvimento na economia brasileira que 

começava a tomar outros rumos. A política nacionalista de Vargas dava lugar ao 

desenvolvimentismo de Juscelino Kubistchek e seu Plano de Metas, em 1956, pois 

esta política visava não apenas continuar o processo de industrialização do país, mas 

criar outra forma diferente de desenvolvimento. Segundo Brum (1991, p. 103): 

 

Abandona-se o projeto nacionalista de Vargas e orienta-se a política 
econômica com vistas à expansão acelerada da indústria de bens de 
consumo duráveis – automóveis e eletrodomésticos, principalmente. 
Atendendo aos interesses da burguesia cosmopolita implementa-se 
um modelo econômico que busca atrair os investimentos de empresas 
estrangeiras para o país. 
 

Sinteticamente, seu plano consistia em promover o crescimento nas áreas de 

energia, transportes, indústria de base, educação. A meta síntese era a transferência 

da capital federal para o centro-oeste, o que possibilitaria a ligação do norte ao sul do 

país pelas rodovias Belém-Brasília, ao norte, e Brasília - Belo Horizonte, ao sul. Com 

a adoção do rodoviarismo como transporte preferencial, a abertura de indústrias 

estrangeiras no país se tornava iminente, sendo confirmada posteriormente, 

marcando um novo período da industrialização brasileira.  

No período mais agudo da Guerra Fria no mundo, o Brasil, como país aliado, 

portanto contrário ao comunismo soviético, abria as portas ao capital internacional, 

principalmente o norte-americano. É também deste período o processo de 

multinacionalização da economia. Grandes projetos e possibilidades de financiamento 

externo deixaram o país à mercê do capital internacional.   

As empresas estrangeiras com capital acumulado e com necessidade de 

expansão se dirigiram para locais de farta fonte de matéria prima, mão de obra barata 

e potencial mercado consumidor. O Brasil, como periferia do sistema, tornou-se o 

berço de subsidiárias estrangeiras das mais diferentes empresas e atividades 

industriais. Ainda segundo Brum (1991, p. 105): 

 

O Brasil é um dos países selecionados pelos grupos econômicos 
internacionais para a realização de investimentos. Há, portanto, 
sintonia entre os propósitos desenvolvimentistas do governo brasileiro 
(JK), voltados para a expansão industrial, particularmente da indústria 
de bens duráveis, e os interesses dos grandes grupos econômicos 
internacionais, desejosos de encontrar guarida e perspectivas 
vantajosas para seus investimentos através da instalação de 
subsidiárias.  
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Ou seja, o interesse em industrializar e modernizar o país estava em 

consonância com os projetos e necessidades do capitalismo internacional.  Para atrair 

investimentos estrangeiros, além de investimentos estatais em infraestrutura, o 

governo brasileiro criou condições especiais, como enumera Luca (2001, p. 72): 

 

[...] possibilidade de importação de máquinas e equipamentos sem 
taxas, restrições ou complicações burocráticas; concessão de 
facilidades cambiais para remessas de lucros ao exterior; 
financiamentos, isenção de impostos durante longos períodos e 
reserva de mercado para as empresas que aqui se instalassem.  
 

Estava aberto o caminho para a efetivação do seu Plano de Metas. Com a 

inauguração de Brasília, a capital federal do Brasil em pleno centro-oeste, o país 

mostrava a força do Estado brasileiro à época. Neste contexto, o empenho para o 

crescimento do estado de Goiás, ao construir em trinta anos duas capitais do porte de 

Goiânia e Brasília, dava um salto. As rodovias da era JK traziam a esperança do 

desenvolvimento modernizador tão apregoado no pós-segunda guerra. (ARRAIS, 

2007). 

A partir de 1964, a história política brasileira passou a ser comandada pelos 

militares que tomaram o poder em nome da lei e da ordem. Salvar o país do 

comunismo e gerar a integração nacional para o desenvolvimento integrado com o 

discurso de resolver problemas sociais, ou seja, o afastamento das ideias reformistas 

em voga no Brasil e no mundo, sacudiu o panorama político e econômico do país. A 

ascensão ao poder de forças comprometidas com interesses alienígenas e da 

burguesia nacional, instaurando no Brasil o que Brum (1991) chamou de “regime 

autoritário burocrático modernizante’’, significava um novo período na montagem da 

estrutura territorial brasileira rebatendo em Goiás. 

 As características mais marcantes deste período, que durou até 1989, foi a 

violência contra os direitos humanos, mascarados pelos investimentos em empresas 

públicas e privadas, de modo que, aparentemente, o país estava passando por um 

processo de grande desenvolvimento. Sobre isso, Luca (2001, p. 88) esclarece que: 

 

[...] o final dos anos 1960 foi um período marcado por significativa 
expansão do comércio mundial e pela disponibilidade de capitais a 
juros baixos. O governo militar contraiu vultosos empréstimos para 
realizar projetos faraônicos, como a Transamazônica, a ponte ligando 
as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, a hidrelétrica de Itaipu, entre 
outros. A ideia de Brasil potência foi alardeada pelos meios de 
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comunicação de massa e intensificaram-se os apelos de patriotismo, 
com os slogans ‘‘Brasil, ame-o ou deixe-o”; “Ninguém segura esse 
país”. A bandeira, o verde e o amarelo invadiram o cotidiano dos 
brasileiros. 

 
O discurso do desenvolvimento se tornou a bandeira do regime enquanto, na 

verdade, a dívida externa só aumentava e o processo de concentração de riquezas 

se acentuava com força, contribuindo, dessa forma, com o grau de diferenciação de 

classes. 

A partir da nova república, principalmente na década de 1990, com o fim formal 

do regime autoritário, começa a ocorrer o que propomos metaforicamente de “a outra 

marcha para o oeste” ao tratarmos o viés da indústria no estado de Goiás. Essa ideia 

central da nossa pesquisa se esposa no seguinte pressuposto: o Estado brasileiro 

buscava a inserção do país no mundo globalizado, que exigia intensos fluxos, maiores 

capacidades de gerenciamentos, o uso de tecnologias e a diminuição de 

trabalhadores na esfera da produção. Goiás participou diretamente desse processo 

tabelando com o reordenamento produtivo do capital e com a intervenção direta do 

Estado local por meio de programas oficiais, com a aquiescência e incentivos da 

esfera nacional. 

Ao propormos uma tese de que, a partir desse período, começa uma nova 

marcha para o Oeste, constatamos que a industrialização de Goiás, como se 

observará a partir dos dados à frente, cria outro ritmo produtivo e social no território 

goiano. Podemos dizer que, embora a industrialização vá se fundindo com as esferas 

da agropecuária, ela não ocorre de maneira total no território goiano. As escolhas 

estratégicas de sua localização, acompanhadas pela logística do espaço herdado, 

sofrem ainda a influência de São Paulo e de todo o sudeste do país, como mostra a 

cidade de Catalão, exemplo comprobatório de nossa tese. 

Além disso, verificamos que o rebatimento dessa industrialização dá à Goiás 

um novo lugar na economia nacional, fazendo elos com a escala internacional por 

meio do modelo de exportação. Resulta desse processo uma nova configuração 

territorial e novos conteúdos sociais dos lugares, mantendo o controle da elite sobre 

o território, uma nova elite. O mesmo ocorre com a organização do trabalho e com a 

luta de classes, que se redesenha em função dos efeitos da indústria no mundo do 

trabalho. 

Consideramos ainda que o processo de urbanização do território goiano, um 

dos mais rápidos do país, neste período, mostra a força da indústria intercedendo, 
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inclusive, no campo. O esvaziamento do campo e o crescimento das cidades, por 

certo, refazem o papel das regiões goianas e das cidades em que as indústrias se 

implantaram. Uma nova diferencialidade espacial foi constituída no território goiano, 

contudo, os efeitos da indústria abrangeram todas as regiões, principalmente, por 

meio do processo migratório interno e inter-regional constituído. 

Cada um desses movimentos ou marchas trazem em seu bojo seus propósitos 

- ou ideologias - específicos da época num suceder de fatos e ações em consonância 

com as políticas territoriais em nível não só nacional como internacional. Observando 

estes movimentos de ocupação podemos inferir que o Estado exerceu e ainda exerce 

um papel importante neste processo, ou seja, da coroa portuguesa, passando pelo 

império, pela república, pelos governos militares e o período de redemocratização pós 

1990 encontramos a ação do Estado. 

Segundo Estevam (2004), nesse momento a política de industrialização 

brasileira resvalou em Goiás por dois motivos: pela demanda de alimentos e pela 

demanda de mercado consumidor de produtos industrializados. No primeiro caso era 

preciso incentivar a produção de alimentos, para a qual as terras férteis do Mato 

Grosso goiano eram propícias. 

 Para esse objetivo foi criado um pacote de incentivo à produção agrícola em 

Goiás, tendo como carro chefe a Colônia Agrícola Nacional, sediada na cidade de 

Ceres.  

No segundo caso, a estratégia foi incentivar a urbanização em Goiás e, em 

consequência, mudar o comportamento do povo goiano estimulando a compra de 

produtos manufaturados.  

Neste caso, a construção de Goiânia é o pontapé inicial. Para Estevam (2004), 

neste contexto, o papel de Goiás na Divisão Regional do Trabalho é de mercado 

consumidor de produtos industrializados e fornecedor de produtos primários. Na visão 

de estudiosos como Calaça (2004) Mendonça (2005) e Chaveiro (2005), as alterações 

políticas e econômicas que ocorreram em Goiás nesse período nada mais foram do 

que estratégias do Estado Burguês, que, para o desenvolvimento da indústria no 

Brasil, dependia diretamente da produção de alimentos.  

É congruente entre pesquisadores do assunto a ideia de que é a partir da 

década de 1950 que o Estado passou a desempenhar um papel mais decisivo na 

industrialização brasileira, atuando desde a infraestrutura ao financiamento da 
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produção. Suzigan (1988) aponta para quatro pontos decisivos, em que, segundo ele, 

consistiu o ciclo expansivo da indústria brasileira.  

O primeiro está relacionado à articulação entre capital privado nacional, capital 

estrangeiro e Estado. Nesse momento, década de 1950, define-se uma estratégia 

geral para a expansão da indústria, reunindo diversificados especialistas que traçaram 

planos e metas que, a partir de então, orientariam a industrialização brasileira.  

Em segundo lugar, destaca-se a política fiscal e monetária do governo nacional, 

que adotou medidas protecionistas ao mercado interno, o que facilitou o crescimento 

da indústria de bens não duráveis. O terceiro é o financiamento direto da produção 

industrial através do BNDE (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico), que 

entra em operação em 1952.  

Inicialmente, a atuação do banco era direcionada à indústria de base e à 

infraestrutura, depois, já na década de 1960, o banco passou a financiar investimentos 

privados em todos os setores da produção, com destaque ao setor automobilístico.  

Por fim, em quarto lugar, o estado amplia sua participação na indústria de base 

(siderurgia, mineração e petroquímica) e infraestrutura (transporte e energia), para 

garantir a futura expansão industrial do país. 

Neste contexto, Goiás é atingido diretamente pelas políticas territoriais, 

principalmente porque é considerado como um território estratégico para a expansão 

da indústria. Está vinculado ao projeto estatal de desenvolvimento geral da economia 

brasileira, atrelado às necessidades da economia nacional (urbano-industrial), que, 

por sua vez, é orientada pela expansão do capital externo no país. 

Portanto, o processo de territorialização em Goiás pelo viés industrial foi o 

resultado destas marchas. É bem verdade que estes movimentos lograram êxitos, 

mas em sua grande parte tiveram beneficiários específicos, como os grandes 

proprietários de terra por meio da concentração fundiária. A indústria automobilística 

e de insumos agrícolas e os exportadores primários também foram beneficiados, o 

que confirma a opção pelo crescimento econômico, como afirma Brum (1991), em 

detrimento do desenvolvimento social (PEREIRA, 1972; SANTOS, 1999). 

 Foi, portanto, uma opção da classe social dominante. Isto denota uma 

ideologia geográfica para cada momento histórico apresentado. Portanto, não se trata 

de um fato natural. Estes períodos serão caracterizados no sentido de compreender 

a sua historicidade e entender as novas espacialidades em Goiás.  
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O papel da indústria na formação territorial do país como parâmetro para o 

processo que vem ocorrendo em Goiás e o novo mapa da indústria no Brasil e em 

Goiás se entrelaçaram, como se verá na periodização. Observamos, também, os seus 

efeitos no território. 

 

2.2  Por uma periodização da indústria em Goiás 

 

A dinâmica espacial da indústria em Goiás pode ser analisada pelo âmbito da 

geografia econômica. Estamos certos que a leitura espacial, considerando, sobretudo, 

os marcos históricos, vai demonstrar como o território goiano foi integrado ao sistema 

de produção capitalista. Isso possibilitará evidenciar, juntamente com outros 

parâmetros de desenvolvimento, as contribuições para a composição do cenário da 

indústria em Goiás atualmente. 

Para tanto, Arrais (2013) elencou cinco princípios necessários para se 

compreender a economia goiana. O autor considera que esses são imprescindíveis 

para se desenvolver uma ideia a respeito da indústria goiana atual. Segundo o autor, 

é necessário primeiramente considerar a incorporação do território goiano ao sistema 

de produção capitalista.  

As demandas nacionais relacionadas ao setor agropastoril também devem ser 

consideradas, já que a inserção de programas fez também com que houvesse uma 

perda da biodiversidade no Cerrado, fruto do uso indiscriminado das fontes naturais. 

Como foi colocado anteriormente, uma das características centrais da indústria atual 

é o seu entrelaçamento com todos os demais setores produtivos. 

As mudanças conjunturais no estado também contribuíram para a mudança no 

desempenho do padrão primário da economia baseado na exportação de grãos, 

minérios e carnes. O quarto princípio relacionado pelo autor considera que a leitura 

econômica goiana não deve estar presa a modelos estanques que analisam o território 

de forma desarticulada. E o quinto elemento elencado pelo autor frisa o papel do 

Estado na capitalização do território, seja pelo subsídio dado em forma de 

infraestrutura ou pelo incentivo dado por meio de programas e financiamentos aos 

produtores, o que desencadeou uma mudança no perfil econômico dos municípios. E 

uma diferença entre lugares. 

Além desses elementos que devem ser elencados para se elaborar um 

conhecimento sobre a indústria em Goiás e que trazem rebatimentos no território, é 
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necessário entender que o desenvolvimento de um dado território o transforma de 

forma diferenciada ou desigual. Isso no Brasil é mais evidente. Cano (2012 p.02) 

assim conceitua o processo de desenvolvimento:  

 

Desenvolvimento é o resultado de um longo processo de crescimento 
econômico, com elevado aumento da produtividade média, sem o qual 
o excedente não cresce o bastante para acelerar a taxa de 
investimento e diversificar a estrutura produtiva e do emprego. Esse 
processo intensifica a industrialização e urbanização para transformar 
de maneira progressista as estruturas sociais e políticas do país. 
Ademais, também se alterarão e modernizarão hábitos e costumes da 
sociedade. 

 
Nesse contexto de desenvolvimento, a indústria em Goiás está ligada também 

ao processo de desenvolvimento regional, uma vez que a chamada “descentralização 

industrial” colaborou para o processo de desenvolvimento da economia goiana. 

Segundo Becker (2003 p.61-62): 

 

Quer queiramos ou não, estratégias bem-sucedidas de 
desenvolvimento regional estão, normalmente, associadas, nos 
tempos recentes, a vigorosas estratégias de (re) estruturantes de 
desenvolvimento regional (vontades coletivas regionais), executadas 
pelas organizações e instituições das comunidades regionais, ou seja, 
estratégias formuladas e executadas por sujeitos coletivos regionais. 
Em função disso, devemos entender o desenvolvimento regional como 
um processo de transformações econômicas, sociais e políticas, cuja 
dinâmica é originada de dentro para fora e por iniciativa própria desses 
sujeitos (inovadores tecnológicos e criadores ideológicos) coletivos 
regionais, manifesta nas mudanças estruturais ou qualitativas que um 
processo de desenvolvimento regional a partir de alterações 
endógenas. 

 
O ponto principal da análise entra em comum acordo com o que o economista 

Furtado (1983) considera nesse contexto. O autor coloca que a teoria do 

desenvolvimento trata de explicar “as causas e o mecanismo do aumento persistente 

da produtividade do fator trabalho e suas repercussões na organização da produção 

e na forma como distribui e utiliza o produto social” (FURTADO, 1983, p. 5). Ou seja, 

os fatores estruturais que compõem a economia estão ligados também ao processo 

de acumulação do capital. 

Ao abordar a industrialização dessa maneira, podemos falar que, desde a 

revolução industrial até o momento presente, a indústria é um meio de consolidar a 
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acumulação capitalista criando o que Harvey (2011) chama de desenvolvimento 

geográfico desigual. 

Como foi analisada, a desconcentração industrial contemporânea resulta de um 

reordenamento produtivo do capital em escala internacional, com eco no território 

brasileiro, impactando o mundo do trabalho, os sujeitos, a cultura, o ambiente e a 

existência. 

Todo esse processo refaz as disputas territoriais nas regiões e nos lugares 

imprimindo-lhes uma adoção do crivo industrial e do modelo de acumulação 

financeirizada, em que a urbanização é extrato e testemunha desse reordenamento 

marcado por uma desigualdade regional e social. 

Convém entender que alguns pontos são relevantes para o entendimento da 

reestruturação produtiva do capital, como: 

1) A crise estrutural do capitalismo pós-segunda guerra mundial, motivada 

pela queda da acumulação, que obrigou a uma reformulação no modelo 

de produção;  

2) Inovação tecnológica e inovação organizacional e nova relação capital 

trabalho; 

3) A nova dinâmica espacial da indústria, e; 

4) A mundialização do capital e o poder das grandes corporações.  

Esses pontos contribuem para o entendimento da descentralização da indústria 

brasileira, bem como dos fatores que propulsionaram a indústria em Goiás.  Para isso, 

basta observarmos a figura 2, que traz parte dos estabelecimentos fundados antes de 

1969 e após 1995. 

É notório o crescimento do número destes estabelecimentos não apenas no 

litoral das regiões sul e sudeste, mas notadamente para o interior destas, atingindo 

locais até então inimagináveis no interior do país. Em Goiás, o adensamento das 

unidades industriais passa a ocorrer a partir do final da década de 1980, com grandes 

investimentos em infraestrutura por parte do Estado, além de investimentos privados 

e com vigorosos incentivos fiscais.  

Primeiramente, vieram as empresas mineradoras que se instalaram em locais 

de grande ocorrência de minérios sendo guiadas pelo que Scliar (1996) chama de 

rigidez locacional. Estas não têm a flexibilidade operacional de outras indústrias. São 

instaladas nos locais de ocorrência do minério. 
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Figura 2. Mapa do Brasil - Parte dos estabelecimentos fundados antes de 1969 e após 1995. 
Fonte: THÉRY, Hervé; DE MELLO, Neli. Atlas do Brasil – Disparidades e dinâmicas do território (2005). 
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Para compreender o mapa, devemos perceber que o processo de 

industrialização no Brasil, até meados da década de 1970, segundo Santos (2005), é 

resultado do desenvolvimento do meio técnico-científico-informacional que se deu em 

uma região concentrada, que abrange, 

 

a grosso modo, os Estados do Sul (Paraná, Santa Catarina, Rio 
Grande do Sul), além de São Paulo e Rio de Janeiro, e parcelas 
consideráveis do Mato Grosso do Sul, Goiás e Espírito Santo. Trata-
se de uma área contínua, onde uma divisão do trabalho mais intensa 
que no resto do país garante a presença conjunto das variáveis mais 
modernas uma modernização generalizada ao passo que, no restante 
do país, a modernização é seletiva mesmo naquelas manchas ou 
pontos cada vez mais extensos e numerosos onde estão sempre 
presentes grandes capitais, tecnologia de ponta e modelos elaborados 
de organização. A região concentrada coincide com a área contínua 
de manifestação do meio técnico-científico, cuja lógica corresponde às 
necessidades do presente estágio de desenvolvimento do país. 
(SANTOS, 2005, p. 42-43). 
 

Já o movimento de desconcentração regional da indústria a partir da década 

de 1990 pode ser considerado a partir das seguintes variáveis apontadas por Diniz e 

Crocco (1996, p. 81): 

 

a) os efeitos dos aumentos dos custos e da reversão da polarização 
das áreas metropolitanas do Rio de Janeiro e de São Paulo; b) o 
desenvolvimento da infra-estrutura e seus efeitos na unificação do 
mercado e na criação de economias de urbanização em várias outras 
cidades ou regiões; c) o papel da política econômica em termos de 
investimentos estatal produtivo direto e os incentivos fiscais regionais; 
d) o papel dos recursos naturais, através do impacto das fronteiras 
agrícola e mineral. 
 

O processo de desconcentração da indústria no Brasil se deu de forma gradual 

e as ações para incentivar a interiorização do país, bem como a modernização da 

agricultura e a criação de programas de incentivos fiscais e de fomento foram 

protagonistas nesse processo. 

Dentro desse aspecto, além da literatura referente à economia regional, temos 

também como princípio para a análise da indústria em Goiás compreender que esse 

segmento da economia se desenvolveu, sobretudo, mediante as interferências 

endógenas e exógenas no território. 

Esse processo foi responsável por inserir o estado no eixo de expansão do 

capital, a fim de articular as regiões produtivas dentro do novo ritmo de produção 

capitalista que o país buscava. 
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2.3  A Primeira Fase da Indústria Goiana 

 

A economia goiana até o século XX era baseada fundamentalmente pela 

agricultura de subsistência e pela pecuária extensiva. Entre aproximadamente 1930 e 

1945 a economia goiana passa a ser dinamizada com novos componentes. Segundo 

Estevam (2004), o centro-oeste começa a atrair trabalhadores, principalmente de 

Minas Gerais, tendo em vista a facilidade na obtenção de terras.  

Outro fator interessante para se compreender a dinâmica econômica da época 

está relacionado à ampliação da estrada de ferro. Segundo Borges (1990), grandes 

firmas se instalaram nos municípios situados ao longo da ferrovia, que ligava o 

Triângulo Mineiro a Anápolis. No caso específico da economia goiana, a ferrovia 

permitiu aumentar a produção de grãos na região, já que ela facilitava o escoamento 

da produção. 

Arrais (2013) comenta que, em 1935, ano em que a ferrovia chegou a Anápolis, 

a cidade passou a se consolidar como um importante polo comercial, ainda que com 

uma indústria de transformação atrasada. A construção de Goiânia (1933 – 1942) e a 

instalação da primeira CANG, em 1941, na cidade de Ceres, reforçaram ainda o surto 

migratório para a região central de Goiás.  

 Dayrel (1974) mostra que a produção agrícola na CANG e o efetivo de pecuária 

aumentaram de forma significativa a produção agropecuária no Estado. A produção 

industrial na CANG, que era voltada para o beneficiamento da produção agrícola, na 

década de 1950 representou cerca de 38% da produção agrícola do Estado, como 

pode ser observado na tabela 2: 

 

Tabela 2. Produção Industrial da CANG em 1953 

Produto Quantidade produzida 

Açúcar Cristal 72.000 kg 

Açúcar Mascavo 100.000 kg 

Algodão Beneficiado 6.301 arrobas 

Farinha de milho e mandioca 2.000.000 kg 

Óleos vegetais 700.000 kg 

Rapadura 844.000 kg 

Tijolos 4.496.000 unidades 

Telhas francesas e coloniais 548.000 unidades 

Fonte: Dayrel (1974). 
Organizado pelo autor. 
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Ao interpretar os dados da tabela, enxergamos que Goiás foi um dos estados 

em que mais foram evidentes os projetos nacionais de incorporação e ampliação da 

fronteira agrícola no período aludido. Consideramos o fato da economia estar baseada 

na agricultura de subsistência e na pecuária extensiva.  

Observamos que o processo de urbanização influenciou a região, sobretudo a 

partir da década de 1950, com a construção de Brasília e com a ligação ferroviária 

que chega à Goiânia (IPEA, 2002). O consolidado mercado de serviços e consumo no 

Mato Grosso de Goiás, aliado ao crescimento de Brasília, juntamente com a 

modernização da agropecuária tiveram efeitos sobre o crescimento urbano e 

permitiram que o Centro-Oeste se transformasse em uma região dinâmica.  

O perfil industrial, a partir de 1950, passou a refletir mudanças na produção já 

que houve uma significativa mudança na base técnica da produção, o que consistiu 

na modernização da agricultura em Goiás. Para muitos autores, esse processo se 

tornou a matriz das transformações espaciais do território goiano contemporâneo. 

Cabe ressaltar que, além das transformações técnicas, as mudanças também 

ocorreram nas formas de trabalho, na forma de concentração fundiária, 

desmatamentos para abrir novas culturas e pastagens, etc. Sobre esse novo cenário, 

Mendonça (2005) coloca que essa modernização enquanto uma representação social 

elaborou discursos a fim de retirar os sertanejos do campo “e, para tanto, não havia 

dúvida quanto à necessidade de introduzir as novas técnicas e o modo de vida urbano 

e industrial” (MENDONÇA, 2005, p. 151). 

 Arrais (2013, p. 47), ao analisar a importância desse componente, coloca que: 

 

A mudança no campo ocorreu concomitantemente ao processo de 
urbanização, pois o acesso à base técnica dependeu não apenas de 
crédito, mas de um padrão fundiário concentrador. Essa mudança 
excluiu, por definição, o pequeno produtor, uma vez que a 
modernização pressupõe homogeneidade de técnica, de relações 
contratuais de trabalho e de cultivos – enfim, um só modo de produzir 
por parte de apenas um grupo de atores sociais, com apoio irrestrito 
do Estado, já que são considerados os bastiões da modernização. 
Opera-se no campo, portanto, uma drástica substituição de 
densidades. 
 

O fato das políticas governamentais estarem voltadas para o crescimento 

agrícola do Cerrado e objetivarem a produção de commodities para exportação, 
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mostra como a produção industrial goiana sempre esteve diretamente relacionada à 

produção agrícola do Estado4.  

Dessa forma, o adjetivo dado ao Estado de Goiás como “celeiro agrícola do 

país” fez jus às alterações no uso e ocupação do solo no centro-oeste a partir de 1960. 

As novas técnicas para cultivo de grãos e criação de gado implementadas, a 

disponibilidade de capitais, de recursos técnicos, de tecnologia e de apoio na 

construção de infraestruturas foram fatores que favoreceram a entrada direta do 

Estado de Goiás no eixo de produção capitalista (MENDONÇA, 2005). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
4 Os dados de exportações de Goiás pela Estrada de Ferro Goyaz em 1915 e 1916 mostram que 
produtos como arroz, milho, fumo, toucinho, couros e borracha eram destaque nas exportações, 
sobretudo para São Paulo de Minas Gerais (A INFORMAÇÃO GOIANA, 1917). 
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Figura 3. Estado de Goiás: número de estabelecimentos industriais em 1960 
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As classes de gênero da indústria mais representativas no Estado de Goiás em 

1960 eram as indústrias de transformação, com destaque para os produtos 

alimentares e minerais não metálicos (IBGE, 1960). Estas estavam concentradas na 

zona do Mato Grosso de Goiás, com 703 estabelecimentos, na zona de Ipameri 

(sudeste), com 240 estabelecimentos; na zona do Rio Verde (sudoeste), com 188 

estabelecimentos e na zona da Meia Ponte (sul), com 156 estabelecimentos. A 

produção dos municípios pode ser visualizada na tabela 3. 

 

Tabela 3. Total de estabelecimentos por gênero da indústria em município 
selecionados – Goiás, 1960. 

Zona Município Total* 
Minerais 

não 
Metálicos 

Madeira Mobiliário 
Produtos 

Alimentares 

Mato 

Grosso de 

Goiás 

Goiânia 150 31 18 13 39 

Anápolis 128 14 4 15 53 

Ceres 41 4 5 3 27 

Rio Verde 

(sudoeste) 

Jataí 81 14 16 4 - 

Rio Verde 45 4 4 1 25 

Santa 

Helena 
23 1 6 3 12 

Ipameri 

(sudeste) 

Catalão 53 14 4 5 24 

Pires do Rio 29 5 3 2 13 

Orizona 20 3 9 1 5 

Meia 

Ponte 

(sul) 

Itumbiara 38 6 2 2 21 

Morrinhos 19 3 1 1 7 

Goiatuba 17 4 3 3 7 

* Total de estabelecimentos 
Fonte: Censo Industrial: Estado de Goiás, 1960 (IBGE) 
 
 

A industrialização em Goiás, mesmo que principiante, teve início nas décadas 

de 1950 e 1960 (ARRAIS, 2013). E ainda segundo Arrais (2013, p. 51), a distribuição 

espacial da indústria no período prova a relação entre urbanização e industrialização, 

já que, segundo o autor, ela estimulou as seguintes demandas: 

1) Para a cadeia da indústria da construção civil, especialmente a metalurgia; 

2) Para a cadeia da indústria da alimentação, para atender à demanda da população 

que tendia a ampliar; 
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3) Para a cadeia do vestuário, para abastecer o mercado urbano no varejo local e 

regional.  

A distribuição desigual dos investimentos no território goiano já era visível em 

1950 e 1960 e a adoção de técnicas diferenciadas fez com que tanto as relações 

sociais de produção como a própria produção evidenciassem ainda mais as distinções 

no território.  

O centro-oeste brasileiro foi alvo de programas de ocupação econômica, como 

o Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados 

(PRODECER)5 e o Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO)6, 

dentre outros como o Fundo Constitucional do Centro-Oeste (FCO).  Esses incentivos 

refletiram na produção industrial do estado. Segundo os Censos Industriais (IBGE, 

1960; 1970), se comparados os dados de 1960 e 1970 referentes ao número de 

unidades de indústrias da transformação, veremos que o aumento em 10 anos foi de 

aproximadamente 270%.  

No entanto, as mudanças foram ainda mais visíveis a partir do II Plano Nacional 

de desenvolvimento (PND), entre 1975 e 1979. Isso porque a modernização da 

agricultura foi prioridade nesse plano, incentivando a produção de agrotóxicos, 

fertilizantes, além de produtos usados na correção do solo. 

Os programas de incentivos fiscais e de crédito e a adição de agrotóxicos e 

implementos agrícolas deram mais oportunidades às grandes agroindústrias. Isso 

significa que a territorialização de indústrias em Goiás foi intensificada nesse período, 

pois incentivou a instalação de empresas rurais, bem como a implantação de 

agroindústrias no Estado.  

                                                           
5 Segundo Mendonça (2005), o programa foi instituído em 1974 e objetivava atender à demanda 
mundial de alimentos (soja) por meio da agricultura moderna. Previa a criação de grandes unidades 
agrícolas de caráter empresarial. Iniciado em Minas Gerais, particularmente em Iraí de Minas, alcança 
o centro-oeste em 1987. Com abrangência mais restrita e seletiva, o PRODECER selecionou 
produtores jovens e com alto grau de escolaridade, visando assegurar o sucesso das inovações 
tecnológicas no campo, tendo preferência por agricultores sulistas. 
6Segundo Mendonça (2005), o programa foi instituído em 1975 e visava a ocupação racional e 
indiscriminada do Cerrado implantando as técnicas modernas na agricultura, além da implementação 
de eixos rodoviários, redes de energia elétrica, armazéns e toda a infraestrutura necessária ao 
desenvolvimento do capital. Atuava em várias frentes, destacando-se: o desenvolvimento tecnológico; 
a extensão rural; o crédito rural; e o incentivo ao cooperativismo, para facilitar a disseminação das 
inovações tecnológicas, o beneficiamento e a comercialização da produção. Incorporou 3 milhões de 
hectares de áreas de Cerrado à produção agropecuária. Cerca de 1.878 projetos foram atendidos 
através do POLOCENTRO, cujas áreas médias se situavam em torno de 630 há, sendo altamente 
excludente e concentrador de terras e rendas. 
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Segundo Mendonça (2005), essas ações fizeram com que se gerasse uma 

crise na agricultura já que os pequenos e médios camponeses que ainda tentavam 

produzir foram eliminados. As grandes empresas tinham mais acesso aos benefícios 

agora disponíveis bem como ao maior controle da distribuição e produção, gerando 

uma concorrência desleal com os camponeses. 

Além dos programas e incentivos outros fatores foram essenciais para produzir 

uma dinâmica que acarretaria transformações seja na produção ou nas relações de 

trabalho. Além das extensões da ferrovia, a pavimentação de rodovias foi importante 

nesse processo, uma vez que a infraestrutura também compõe o processo de 

modernização do território e reflete na produção industrial, haja vista a facilidade de 

escoamento da produção. A tabela a seguir nos dá uma ideia da evolução do número 

de estabelecimentos industriais no estado de Goiás. Levando-se em conta a evolução 

técnica é observável que esta expressividade dos números confirma nossa premissa 

de que o paradigma industrial está presente no país, mas também em estados 

“agrários” como Goiás. Em menos de meio século o cenário é completamente 

transformado. 

 

Tabela 4. Número de estabelecimentos por gêneros selecionados – Goiás, 1966, 
1974, 1979, 1981, 1996, 2005 e 2010. 
 

Classes e gêneros 
de indústria 

Ano 

1966 1974 1979 1981 1996 2005 2010 

Produtos minerais 12 41 42 65 - - - 

Minerais não 
metálicos 

234 161 341 428 1013 850 971 

Metalúrgica 53 59 104 113 700 742 839 

Mecânica 3 4 22 59 136 175 204 

Material de transporte 29 15 33 44 97 112 149 

Madeira 128 65 117 169 458 286 316 

Mobiliário 68 37 71 118 774 576 545 

Borracha 7 18 23 21 33 48 70 

Couros e peles e 
produtos similares 

20 9 19 14 149 141 130 

Química 15 14 43 40 157 200 345 

Têxtil 3 18 12 13 48 98 110 
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Classes e gêneros 

de indústria 

Ano 

1966 1974 1979 1981 1996 2005 2010 

Vestuário, calçados 
e artefatos de 

tecidos. 

61 42 73 119 3.358 3.693 4.581 

Produtos 
alimentares 

200 417 553 716 3.470 3.043 2.847 

Editorial e gráfica 15 50 84 93 296 409 611 

Fonte: IBGE, Pesquisa Industrial Anual. Secretaria da Fazenda do Estado de Goiás.  
Organizado pelo autor. 

 

Segundo dados do IPEA(2002), os principais fatos ocorridos e que sintetizam 

o centro-oeste até a década de 1980 são: a) a migração se constituiu em elemento 

importante para a ocupação regional, desde as décadas de 1950 e 1960, atraída pela 

nova capital federal e pelos projetos de colonização; b) a infraestrutura implantada 

nesse período e a expansão populacional estimularam transformações na estrutura 

produtiva, preparando o Centro-Oeste para a modernização agropecuária dos anos 

1970 e 1980, desdobrada em um complexo agroindustrial  grãos-carnes. 

Como ficou demonstrado, essas transformações ocorridas alteraram as 

relações de trabalho e de produção, e isso se consolidou nas cidades onde essas 

transformações foram mais evidentes. Segundo Santos (1988, p. 90), a partir da 

década de 1970, 

 

[...] novos fatores surgem, tornando mais complexo o fenômeno de 
urbanização. Temos uma modernização e ampliação dos transportes 
e das comunicações; uma expansão capitalista no campo e nas e mais 
atividades; um movimento de migrações muito forte; uma nova divisão 
do trabalho social e territorial, que se sobrepõe à divisão do trabalho 
social e territorial anterior, etc. Tudo isto tem como resultado, uma 
aceleração do processo de urbanização. 
 

Ao final da década de 1980, a urbanização passou a influenciar ainda mais a 

economia, sobretudo, a economia goiana. O movimento migratório do campo para a 

cidade se deu pelo fato de grande parte da população rural buscar nas cidades novas 

oportunidades. Já boa parte da população rural não se adequou ao novo sistema 

advindo com a modernização no campo, que poupava mão de obra, sobretudo para 

as culturas de soja, commodity que mais representou as mudanças na política agrícola 

do estado de Goiás e do Brasil. 
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O setor público, bem como o aumento no setor de serviços, que passou a gerar 

mais emprego e renda dada a oferta nos setores da saúde, educação e comércio 

varejista, e a concentração de equipamentos nas cidades, mudaram o perfil de 

composição do PIB do Estado de Goiás. As figuras 4 e 5 nos mostram que, com a 

industrialização, o setor terciário vai ser incrementado de forma rápida e difusa. Isto 

também confirma uma de nossas premissas de que a indústria por si só não resolve 

a questão do emprego, por exemplo. Ela é, sim, um agente importante na atração 

populacional e de serviços, o que irá culminar com o maior número de empregos e 

consequentemente maior percentagem na arrecadação e impostos. 

 

 

Figura 4. Porcentagem do PIB por setor de atividade em Goiás, 1980, 1984 e 1988. 
Fonte: Arrais (2013, p. 54) 
 
 

Como se vê, os serviços, por atenderem aos setores da indústria e da 

agropecuária e por serem o pano de suporte de ambos, com o novo dinamismo criado 

pela modernização, cresceram bastante.  
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Figura 5.  GOIÁS: Estrutura do PIB por setores 2007,2009 e 2011  
Fonte: Instituto Mauro Borges/Segplan – GO/Gerência de Contas Regionais e Indicadores. 2014. 
Organizado pelo autor. 

 
 

Com a economia ainda ligada ao setor agropecuário, o que se percebeu no 

período, apesar da crise anunciada nos anos de 1980, foi que a média de crescimento 

econômico, analisado por meio do PIB, mostrava Goiás acima da média nacional. 

Ficou demonstrada também a diversificação produtiva do Estado, principalmente a 

partir da década de 1990, favorecendo maiores participações da indústria no PIB 

regional. Segundo Hespanhol (2000, p.21): 

 

A partir dos anos 1980, o processo de modernização da agricultura do 
Centro-Oeste, comandado pela soja, passou a se dar de forma mais 
cadenciada em virtude da menor disponibilidade de crédito rural e da 
eliminação dos subsídios do setor, como decorrência da intensa crise 
econômica que assolou o país. 
[...] A redução de volume de crédito oficial disponível e a incidência da 
correção monetária sobre os financiamentos agrícolas a partir dos 
anos 1980, foram, em parte, pela maior efetividade da Política de 
Garantia de Preços Mínimos (PGPM), sobretudo a partir de 1981, 
quando foi introduzida a indexação dos preços de garantia, o que 
neutralizou os efeitos negativos exercidos pela inflação sobre os 
preços mínimos previamente estabelecidos. 
 

Nesse contexto, alguns segmentos tiveram uma contração de crescimento, 

reflexo dessa crise ocorrida no país. No entanto, no Estado de Goiás, tais impactos 
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pouco foram sentidos, uma vez que, de acordo com Silva (2007), o setor agropecuário 

tinha grande representação na composição do PIB.  

Esse baixo impacto no PIB goiano está relacionado também à criação de 

programas de incentivo para o desenvolvimento industrial, como é o caso da criação, 

em 1984, do Fundo de Participação e Fomento à Industrialização do Estado de Goiás 

(FOMENTAR). Esse programa tinha como objetivo dar incentivos às indústrias em 

forma de benefícios fiscais, o que atraiu indústrias de segmentos diferenciados, como 

a Mitsubishi e a John Deere para Catalão e as indústrias farmacêuticas Têuto, 

Greenfharma, Neoquímica e Equiplex para Anápolis, além do surgimento de outros 

empreendimentos na área de processamento de alimentos. De acordo com Arrais 

(2007, p. 182): 

 

A política de incentivos fiscais ressurge no plano político brasileiro com 
muita força a partir de meados da década de1990, resultado do 
enfraquecimento do poder de investimento em infraestrutura e em 
grandes projetos estatais nas regiões deprimidas economicamente. O 
setor automotivo foi um dos ramos industriais beneficiados pela guerra 
fiscal. Empresas como Volkswagen. Renault, Honda, Toyota, 
Mitsubishi, e Hyundai, as duas últimas em Goiás, além de várias 
empresas do segmento agroindustrial e farmacêutico beneficiara- se 
da redução expressiva de impostos.  

O autor completa, citando Oliveira (2000), que a partir daí os estados, incluindo 

Goiás, optaram por aumentar os benefícios às empresas, como doação de terrenos, 

créditos, infraestruturas, etc. Acrescentamos que estes benefícios passam a serem 

disputados pelos municípios reativando, em escala local, a guerra fiscal ou dos 

lugares. Basta observarmos a tabela 5 e a figura 6 para nos certificarmos da disputa 

por estas empresas em seu território. São os Distritos Industriais que se estabelecem 

em áreas públicas. 
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Tabela 5. Estado de Goiás: distritos industriais, sob gestão da Goiásindustrial – 2010 

Distrito Área 

(ha) 

Número 

de 

empresas 

Distância do 
distrito à 

Goiânia (km) 

Obras de Infraestrutura 

Distrito 
Agroindustrial de 
Abadiânia – DAIAB 

22,74 02 85 EIA/RIMA aprovado - licença 
ambiental, registrado em cartório, 
rede de distribuição elétrica. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Anápolis – DAIA  

(Polo 
farmoquímico) 

949,75 125 53 Pavimentação asfáltica com 
drenagem, sistema de água e 
ETA, sistema de esgoto e ETE, 
rede de energia elétrica, rede 
telefônica, sede administrativa, 
urbanização, posto de correio, 
posto bancário, AGENFA, plano 
de Gestão Ambiental, registrado 
em cartório, posto da polícia 
rodoviária, condomínio 
tecnológico e ciclovia. 
 

Distrito 
Agroindustrial de  
Anicuns 

----- ----- 74 Não possui infraestrutura 

Distrito Agroindustrial de 
Ap. de Goiânia – DAIAG 

(Polo Tecnológico e 
– 
Metalúrgico)  

117,58 40 18 Pavimentação asfáltica com meio 
fio, sistema de água (Captação, 
rede, reservatório e ETA), rede de 
energia elétrica – REDE DE R.D.U. 
em AT. E BT, rede telefônica, sede 
Administrativa, rede de água 
pluvial, EIA / RIMA aprovado - 
licença ambiental, registrado em 
Cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Bela Vista de Goiás 
– DAIBV 

32,67 01 45 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia, elétrica (R.D.U. C/ 
TRAVESSIA NA GO-060, EM AT.), 
sede Administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental, 
cerca de arame liso, registrado em 
Cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Cabeceiras 

----- ----- 343 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Caldas Novas  

38,72 03 165 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, Condomínio 
Comercial. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Catalão – DIMIC 

244,82 25 258 Pavimentação asfáltica com 
drenagem superficial, sistema de 
água (poço profundo), ETA, 
captação e distribuição, rede de 
energia elétrica, rede telefônica, 
sede administrativa, sistema de 
tratamento de esgoto - ETE, EIA / 
RIMA aprovado – licença 
ambiental, registrado em Cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Ceres – DAIC 

19,36 ----- 173 Pavimentação asfáltica. 
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Distrito Área 

(ha) 

Número 

de 

empresas 

Distância do 
distrito à 

Goiânia (km) 

Obras de Infraestrutura 

Distrito 
Agroindustrial de 
Goianésia – 
DAIAGO 

31,68 04 168 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, sede 
administrativa, rede de água 
pluvial, EIA / RIMA aprovado – 
licença prévia, sistema de água 
(poço profundo), rede telefônica, 
condomínio Industrial, linha de 
ônibus. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Goianira – DAG  

(Polo calçadista) 

41,44 26 22 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, sede 
administrativa, rede de Esgoto – 
ETE, rede de água, reservatório, 
poço artesiano, rede de água 
pluvial, polo calçadista composto 
de 16 galpões industriais. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Goiás 

44,16 ----- 131 Pavimentação asfáltica 

Distrito 
Agroindustrial de 
Goiatuba – DIAGO 

96,80 ----- 173 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, sede 
administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental. 

- Dist. Agroind. de 
Inhumas – DAI 

45,68 01 42 Pavimentação asfáltica, EIA / 
RIMA aprovado – licença 
ambiental, registrado em cartório, 
rede de energia elétrica, rede 
telefônica e sede administrativa 

Distrito 
Agroindustrial de 
Itapuranga – DIAI  

14,52 ----- 153 Pavimentação asfáltica 

Distrito 
Agroindustrial de 
Itumbiara – 
DIAGRI  

107,00 13 203 Pavimentação asfáltica, sistema de 
água (captação, adução, 
tratamento e distribuição), rede de 
esgoto para efluente tratado, rede 
de energia elétrica, rede telefônica, 
sede administrativa, registrado em 
cartório, EIA / RIMA aprovado – 
licença ambiental. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Jussara – DAIJU 

nd ----- 213 Pavimentação asfáltica e rede de 
energia elétrica 

Distrito 
Agroindustrial de 
Luziânia – DIAL 

106,21 05 186 Pavimentação asfáltica, sistema 
de água (poço profundo), rede de 
energia elétrica, Rede telefônica, 
sede administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental, 
registrado em cartório 

Distrito 
Agroindustrial de 
Mineiros – I - 
DAIM. 

64,60 07 414 Pavimentação asfáltica, trevo de 
acesso, sistema de água (poço 
profundo) / água tratada pela 
prefeitura municipal, rede de 
energia elétrica, rede telefônica, 
sede administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental, 
registrado em cartório. 
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Distrito Área 

(ha) 

Número 

de 

empresas 

Distância do 
distrito à 

Goiânia (km) 

Obras de Infraestrutura 

Distrito 
Agroindustrial de 
Mineiros – II – 
DAIM. 

52,97 ----- 414 Pavimentação asfáltica, trevo de 
acesso, sistema de água (poço 
profundo - água tratada pela 
prefeitura), rede de energia 
elétrica, rede telefônica, sede 
administrativa e EIA/RIMA. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Morrinhos – DIAM 

146,66 06 123 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, sede 
administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental, 
registrado em cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Orizona – DAIO 

40,06 08 129 Pavimentação asfáltica, 
EIA/RIMA – licença ambiental, 
cerca de arame liso. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Paraúna 

----- ----- 143 Não possui infraestrutura 

Distrito 
Agroindustrial de 
Piracanjuba  

16,69 01 87 Condomínio industrial e galpão 
industrial 800,00 m2 

Distrito 
Agroindustrial de 
Pontalina – DAP   

8,33 04 104 Pavimentação asfáltica, sistema 
de água (poço profundo), rede de 
energia elétrica, rede telefônica, 
sede administrativa e condomínio 
industrial tipo A. 
 

Distrito 
Agroindustrial de 
Porangatu – DIAP 

48,40 04 395 Pavimentação asfáltica, Sistema 
de água (poço profundo), rede de 
energia elétrica (R.D.U), EIA / 
RIMA aprovado – licença 
ambiental e registrado em cartório.  

Distrito 
Agroindustrial de 
Rio Verde – DARV 
I 

244,82 06 216 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica (R.D.U), sede 
administrativa, EIA / RIMA 
aprovado – licença ambiental e 
registrado em cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Rio Verde – DARV 
II  

41,16 14 216 Pavimentação asfáltica com 
drenagem superficial, Sistema de 
água (poço profundo), sistema de 
esgoto (ETE compacto), rede de 
energia elétrica, galeria de água 
pluvial, rede telefônica, EIA / 
RIMA aprovado – licença 
ambiental e registrado em 
cartório. 
 

Distrito 
Agroindustrial de 
Rubiataba 

----- ----- 213 Rede de energia elétrica (R.D.U) 

Distrito 
Agroindustrial de 
São Miguel do 
Araguaia – 
DAISMA  

107,00 - 469 Pavimentação asfáltica 
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Distrito Área 

(ha) 

Número 

de 

empresas 

Distância do 
distrito à 

Goiânia (km) 

Obras de Infraestrutura 

Distrito 
Agroindustrial de 
Senador Canedo  

(Polo 
Confeccionista) 

17,63 08 16 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, condomínio 
industrial tipo A e registrado em 
cartório. 

Distrito 
Agroindustrial de 
Uruaçu – DAUR 

25,85 05 264 Pavimentação asfáltica, rede de 
energia elétrica, sistema de água 
(poço profundo) e EIA/RIMA. 

Fonte: GOIASINDUSTRIAL – Companhia de Distritos Industriais de Goiás - Posição: Julho/2010. 
Elaboração: SEPLAN-GO / SEPIN / Gerência de Estatística Socioeconômica – 2010. 
EIA – Estudos de Impacto Ambiental. 
RIMA – Relatório Impacto Ambiental. 
R.D.U. – Redes de Distribuição Urbana 
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Figura 6. Distritos industriais sob gestão da Goiásindustrial, 2010. 
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Na expectativa da instalação de algum tipo de indústria, em praticamente todas 

as regiões do estado os municípios destinam uma área pública a este fim. Aliás, 

apenas 0,96% das cidades goianas não possuem atividades industriais, o que não 

caracteriza um estado totalmente industrializado, mas aponta uma tendência para a 

consecução de projetos industriais (tabela 5). 

 

2.4  A indústria em Goiás Pós-incentivos fiscais 

 

A indústria em Goiás se mostrou mais fortificada a partir da década de 1990, 

isso porque, como já enunciado, os incentivos dados por meio de programas dos 

governos federal, estadual e municipal provocaram tais mudanças na estrutura 

produtiva do estado.  

Desse modo, a partir principalmente do ano 2000, o estado de Goiás passou a 

competir ainda mais na disputa para atração de indústrias. A criação do Programa de 

Desenvolvimento Industrial de Goiás (PRODUZIR) foi responsável, segundo Castro 

(2007, p. 5-6), por importantes avanços.  

Primeiro, pelo fato da incorporação de um conjunto de mecanismos de 

seletividade regional e setorial tendo como foco o estímulo à verticalização e 

agregação de valor à produção primária goiana, além da redução das desigualdades 

regionais. E, pelo programa, contemplar, um projeto de planejamento mais amplo de 

governo, o plano “Goiás Século XXI”, de 1999, “onde se procura articular o programa 

de incentivos fiscais a um conjunto de políticas públicas organizadas em torno de um 

macro objetivo de desenvolvimento sustentável” (CASTRO, 2007, p. 6). 

Além dos benefícios concedidos pelo PRODUZIR, Goiás passou a promover 

concessões fiscais e redução das alíquotas de Imposto sobre Circulação de 

Mercadorias e Serviços (ICMS) para ampliar a atração e a competitividade entre os 

novos segmentos industriais em Goiás. Destacam-se ainda as outras “versões” do 

Produzir como: Microproduzir (incentivo às microempresas); Teleproduzir (incentivo à 

implantação de call-centers); Centroproduzir (incentivo à instalação de centrais únicas 

de distribuição); Logproduzir (incentivo às empresas operadoras de logística) e; 

Comexproduzir (Incentivo às operações de comércio exterior). 

Segundo Garson (2009), as concessões fiscais, além de ampliarem a 

arrecadação de impostos, são uma ferramenta política de cunho estratégico que visa 

atrair investidores para os municípios. Em 1995, por exemplo, houve a criação do 
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Regime Automotivo, esse programa incentivava a instalação de indústrias nas novas 

áreas de expansão do país, fugindo do eixo São Paulo – Minas Gerais e havia um 

apoio por parte dos órgãos de planejamento que podiam conceder isenção ou redução 

de impostos de importação. Nas indústrias de processamento de alimentos se destaca 

a instalação da Perdigão, Cargil, ADM, Dreyfus e Bunge.  

A atividade sucroenergética também tem sido importante na composição da 

economia goiana. Na década de 1990, o número de indústrias desse tipo era apenas 

10 em todo Estado, atualmente há cerca de 37 usinas em operação no Estado de 

Goiás, conforme dados da SEPLAN (2010). A atividade industrial na área da 

mineração também merece destaque já que com a chegada de empresas como a 

Yamana Gold (em Pilar de Goiás, Alto Horizonte, Crixás e Guarinos), o grupo 

Votorantim (em Niquelândia) e o grupo Anglo American (em Catalão, Barro Alto, 

Niquelândia e Ouvidor) (figura 7) foram instalados complexos minerais que inseriram 

Goiás como destaque na produção mineral nacional.7 

 

                                                           
7 Todas essas instalações industriais no Estado a partir da década de 1990 podem ser 
equivocadamente relacionadas a aumentos no número de empregos no Estado. No entanto, conforme 
já atestado por Arriel (2010), desde 1990 as alterações significativas nos estoques de emprego em 
Goiás foram geradas pelo setor de serviços, tendo a indústria pouca participação no emprego nas 
últimas décadas. 
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Figura 7. Estado de Goiás: Localização das empresas de mineração selecionadas, 

2014. 
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As principais atividades industriais do Estado de Goiás em 2007 estão assim 

distribuídas, conforme o quadro 1. 

 

Quadro 1. Localização das principais atividades industriais de Goiás em 2007 

Atividades Industriais Municípios 

Fabricação de produtos alimentícios 
Goiânia; Rio Verde; Luziânia; Itumbiara; 
Jataí 

Fabricação de veículos automotores, 
reboques e carrocerias. 

Anápolis; Catalão 

Fabricação de produtos químicos 
Anápolis; Catalão; Luziânia; Aparecida de 
Goiânia 

Fabricação de bebidas Anápolis; Goiânia; Trindade; Alexânia 

Extração de minerais metálicos Niquelândia; Alto Horizonte; Crixás 

Fabricação de produtos farmoquímicos e 
Farmacêuticos 

Anápolis; Goiânia 

Fabricação de produtos de metal, exceto 
máquinas e equipamentos 

Anápolis; Goiânia; Rio Verde; Aparecida de 
Goiânia 

Metalurgia Niquelândia 

Fabricação de produtos de borracha e de 
material plástico 

Anápolis; Goiânia; Aparecida de Goiânia 

Fabricação de coque, de produtos 
derivados do petróleo e de 
biocombustíveis 

Turvelândia; Inhumas; Anicuns, Itapaci; 
Carmo do Rio Verde. 

Fabricação de produtos de minerais não-
metálicos 

Anápolis; Goiânia; Aparecida de Goiânia; 
Cezarina 

Confecção de artigos do vestuário e 
acessórios 

Goiânia; Anápolis; Jaraguá, Aparecida de 
Goiânia 

Preparação de couros e fabricação de 
artefatos de couro, artigos para viagem 
e calçados  

Goiânia; Trindade; São Luis de Montes 
Belos; Hidrolândia; Porangatu. 

Extração de minerais não metálicos Catalão; Ouvidor; Minaçu. 

Fabricação de máquinas e equipamentos Goiânia; Catalão 

Fabricação de celulose, papel e produtos 
de papel. 

Anápolis; Rio Verde; Aparecida de Goiânia; 
Senador Canedo. 

Fonte: Arriel (2010) 
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De acordo com a síntese de Arriel (2010), as principais atividades industriais 

de Goiás ocorrem em Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Catalão, Luziânia e 

Rio Verde, municípios que despontam na localização de atividades industriais.  Castro 

(2007) coloca que a expansão da agroindústria em Goiás favoreceu a diversificação 

da produção bem como a localização das indústrias. 

A distribuição espacial das indústrias em Goiás está relacionada às condições 

de realização de produção, de circulação e de consumo do que é produzido no estado. 

Esses fatores estão diretamente ligados às redes de circulação. A pavimentação e a 

duplicação de rodovias são essenciais para o escoamento da produção e a ampliação 

das redes de comunicação permite que as indústrias estejam cada vez mais 

articuladas ao mercado global. 

Foi nesse contexto que se pôde observar a forte tendência da desconcentração 

das indústrias no estado. A desconcentração na Região Metropolitana de Goiânia é 

um exemplo que podemos observar na figura 8. 

 

 

Figura 8. Participação da Região Metropolitana e do interior no faturamento industrial 
em Goiás – 1999 e 2007 
Fonte: Arriel, 2010. 

 
Isso reflete em uma nova distribuição espacial da indústria no território goiano. 

Segundo dados da SEPLAN (2007), as atividades industriais se encontram 

diversificadas, seja no tipo de indústria, seja na localidade delas. Temos a participação 
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no faturamento industrial do estado, por exemplo: Turvelândia na fabricação de coque 

e de biocombustíveis; Cezarina, na fabricação de minerais não metálicos; São Luís 

de Montes Belos, na fabricação de artefatos de couro, dentre outros municípios que 

diversificaram na atividade industrial, como Aparecida de Goiânia, com indústrias de 

produtos químicos e com fábrica de celulose e papel e Catalão, com a fabricação de 

produtos químicos e veículos automotores.  

O programa FOMENTAR, criado em 1984 e substituído posteriormente pelo 

PRODUZIR em 2000, foram considerados marcos na indústria goiana, pois, além dos 

incentivos fiscais, foram implantados também planos de desenvolvimento regional. 

Um relatório produzido pelo Instituto Mauro Borges (IMB) mostra que, dos 

investimentos nos primeiros três anos do PRODUZIR, apenas a Metade Sul8 do 

estado de Goiás usufruiu dos incentivos, sendo ainda concentrados por Goiânia e 

Anápolis.  

A partir de 2003 esses valores passam a se distribuir, tendo a Metade Sul 77% 

e a Metade Norte 23% dos investimentos fixos, além de se distribuírem nas 

microrregiões do estado. Segundo o relatório:  

 

Outra constatação [...] é que, além de ter menor participação na busca 
dos recursos do Produzir, a Metade Norte tem uma relação 
Investimento Fixo e Empregos maior (R$ 375.506) que a sul (R$ 
223.374). Um dos motivos para isso é que a Metade Norte tem muitos 
empreendimentos na área de extração mineral que tem demanda por 
investimentos mais vultosos e é bastante mecanizado o que, por 
óbvio, não gera empregos diretos como outras atividades econômicas. 
Nessa direção e comparando-se com a relação para o Estado como 
um todo (R$ 248.971 entre 2000 e setembro de 2011), percebe-se que 
nas microrregiões onde a média é maior que a do Estado ocorre, 
normalmente, investimentos ligados à atividade de extração de 
minérios, como na de Catalão, Porangatu e São Miguel do Araguaia, 
bem como na Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã, estas na 
região do nordeste goiano que acusa índices menores de 
desenvolvimento e crescimento no Estado. (IMB, 2012, p. 17) 
 

As indústrias farmacêuticas, por exemplo, instaladas no Polo de Anápolis a 

partir da década de 1990, exemplificam essa diversificação com a instalação das 

grandes indústrias do ramo, como a Têuto, Greenfharma, Neoquímica e Equiplex. 

                                                           
8 Segundo os autores do relatório, o critério para determinar se um município pertence à Metade Norte 
ou Sul foi o paralelo de 16S. Se a sede do município estiver acima do paralelo 16° pertence a Metade 
Norte, caso contrário pertencerá à Metade Sul. 
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Esse fato aponta que o DAIA, inaugurado ainda em 1976, funcionou também como 

um catalisador de diferentes atividades industriais.  

Outra atividade que muito bem representa a produção industrial em Goiás se 

localiza em Catalão. O município desponta na fabricação de veículos automotores, 

fato que se deve, também, aos programas de incentivos fiscais implementados em 

território goiano. A instalação das indústrias em 1997 e 1998 é marcada pela nova 

territorialização da indústria automobilística no Brasil (SANTANA, 2011). Tal dinâmica 

é bem retratada por Santana e Mendonça (2007 p. 7-8, grifos dos autores):  

 

A Mitsubichi Motors Company se instalou em Catalão em 1997 com 
um investimento, até o ano de 2006, de aproximadamente R$ 450 
milhões de reais. Todo esse dinheiro se originou do Fundo 
Constitucional do Centro-Oeste (FCO), de linhas especiais de 
financiamento do governo estadual e de recursos próprios. 
Juntamente com suas principais empresas terceirizadas localizadas 
em Catalão: Weldmatic, RCM, MVC, Pronutrie Guardiã, a Mitsubishi 
contrata aproximadamente 1500 (mil e quinhentos) trabalhadores no 
ano de 2006. A Weldmaticé responsável pela soldagem das 
carrocerias dos modelos Pajero TR4, L200 Sport e Pajero Sport. A 
RCM é responsável pela manutenção e limpeza da fábrica. A MVC é 
responsável pela produção de peças plásticas como para-choques, 
molduras de farol e outras. A Pronutri se encarrega da alimentação 
dos trabalhadores. E a Guardiã, por sua vez, é responsável pela 
segurança e vigilância das dependências da empresa. 
 

A localização estratégica de Catalão é um ponto forte para a atração de 

indústrias, e ainda conta com infraestrutura disponível para o escoamento da 

produção. A extração mineral no município é feita por três empresas: a Anglo 

American (Mineração Catalão Ltda.), a Copebrás S.A. e a Fosfértil S.A. 
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Figura 9. Estado de Goiás: Número de estabelecimentos industriais, 2010. 
 

Entendemos também a necessidade de compreender que as redes não foram 

dadas, ou seja, não são frutos da dinâmica territorial atual. Essas redes, conforme 

coloca Arrais (2013), “são históricas e controladas por atores sociais que as acionam 
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segundo lógicas geopolíticas”. Por isso, entendemos que o bom desenvolvimento da 

indústria goiana se deve à consolidação do estado como Polo Logístico. 

O padrão radial das rodovias que partem da capital, Goiânia, que interliga as 

principais rodovias federais e estaduais, mostra a concentração na parte central do 

estado. Mas outras rodovias também contribuem para compor o desenho da rede 

rodoviária goiana, como a BR-060, que liga Brasília a Cuiabá-MT, a BR-050, que 

escoa a produção do Sudoeste goiano para o Triângulo Mineiro, por Catalão, a BR-

040, que de Brasília passa por Cristalina dando acesso a Belo Horizonte-MG. A BR-

020, que parte de Brasília com destino à Bahia e a BR-452, que passa por Itumbiara 

e dá destino ao sudeste do país, além, claro, do Porto Seco em Anápolis e os 

aeroportos que contribuem para a composição da rede. 

A BR-153 é a principal rodovia que permite a circulação de pessoas e 

mercadorias no estado, além da circulação de informação. Ela funciona como uma 

calha que drena grande parte da produção goiana e tocantinense para o sudeste 

brasileiro e para outros portos, como para o Porto Seco de Anápolis.  

A ferrovia Norte-Sul também contribui para a rede logística do Estado. Isso 

porque a ferrovia permite a integração com os principais pontos logísticos do país. Em 

Goiás, a ferrovia será integrada à Plataforma Multimodal de Goiás, localizada em 

Anápolis. Além do Porto de São Simão, localizado na hidrovia Paranaíba-Tietê-

Paraná, que, segundo informações da SEPLAN (2010), é um dos maiores eixos de 

circulação de mercadorias do centro-oeste.  

Ainda segundo a SEPLAN (2010), o sistema que possui 2.400km de vias 

navegáveis via Piracicaba e Conchas (ambos em São Paulo) até Goiás e Minas Gerais 

(ao norte) e Mato Grosso do Sul, Paraná e Paraguai (ao sul), “liga cinco dos maiores 

estados produtores de soja do País e é considerada a Hidrovia do MERCOSUL”. 

A ferrovia Norte-Sul teve início a partir de trechos, na década de 1980, tendo 

como base a Estrada de Ferro Carajás. Em 2006, foram iniciados os processos de 

licitação para a concessão de trechos da ferrovia. Sendo, em 2007, arrematada pela 

VALEC S.A., “essa subconcessionária é responsável pela conservação, manutenção, 

monitoração, operação, melhoramentos e adequação desse trecho ferroviário” 

(VALEC, 2013).  

É importante considerar que a ferrovia também se caracteriza por ser uma 

calha que escoa grande parte da produção goiana e, principalmente, brasileira já que 

a sua extensão construída e projetada, além de objetivar conectar a malha ferroviária 
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brasileira e estabelecer uma alternativa mais econômica para os fluxos de carga, 

melhora o desempenho de comercialização no mercado interno. 

Com os avanços tecnológicos na área da mecânica o trem deixou de ser um 

transporte lento e inseguro para se tornar a opção mais viável no transporte de 

grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias. Pelo diagrama a seguir é 

fácil observar que, quando pronta, a Ferrovia Norte-Sul ligará as principais áreas 

produtoras do país: industrial, agrícola e mineral. As regiões sudeste, norte e centro-

oeste estarão interligadas, o que facilitará as trocas entre elas e entre elas e mercado 

externo. 
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Figura 10. Diagrama da Ferrovia Norte-Sul 
Fonte: VALEC - Engenharia, Construções e Ferrovias S.A., 2013.  
 

A infraestrutura goiana e a interligação entre os principais modais fazem com 

que o estado seja impactado por tais objetos. Para tanto, basta observarmos os dados 

de participação de Goiás no PIB nacional de 1985 a 2007. 
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Figura 11. Participação (%) de Goiás no PIB do Brasil – 1985/2007 

Fonte: Arriel, 2010 

 

 Enquanto em 1980 Goiás participou em 1,80% no PIB brasileiro, em 2009 a 

participação pulou para 2,45%. Destaque para o ano de 1989, quando o estado 

participou com apenas 1,45% no PIB nacional, isso pode ser justificado por este ser o 

primeiro ano pós-desmembramento Goiás - Tocantins.   

 

Tabela 6. Participação das atividades produtivas no PIB de Goiás – 1995/2009 

Atividades 1995 2000 2005 2009 

PIB 

Agropecuária 13,87 14,01 13,36 14,0 

Indústria 20,43 24,02 25,97 27,0 

Indústria extrativa 1,14 1,66 0,82 1,30 

Indústria de transformação 11,19 11,46 13,92 15,3 

Produção e distribuição de eletricidade e 
gás, água e esgoto e limpeza urbana 

3,14 4,07 5,34 4,10 

Construção Civil 4,95 6,84 5,88 6,40 

Serviços 65,70 61,98 60,67 59,0 

Comércio 13,72 11,98 13,23 16,5 

Intermediação financeira, seguros e 
previdência complementar e serviços 
relacionados 

5,15 3,67 4,54 4,3 

Administração, saúde e educação públicas 
e seguridade social 

15,36 14,05 14,29 12,9 

Outros Serviços 31,47 32,27 28,61 25,3 

Total 100 100 100 100 

Fonte: IMB, 2012 (IBGE, SEPLAN-GO/SEPIN/Gerência de Contas Regionais – 2012). 
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Segundo dados da SEGPLAN-GO (2010), o valor adicionado à indústria foi 

responsável por 26,59% do PIB em 2010, ficando atrás do setor de serviços, que 

representou 59,31%, e adiante da Agropecuária, com 14,10% do PIB goiano.  

Ainda segundo a SEGPLAN (2010), as cinco maiores economias de Goiás em 

2010 foram os municípios de Goiânia, Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde e 

Catalão, com o valor do PIB em 2010 de R$24.445.744, R$10.059.557, R$5.148.640, 

R$4.160.501 e R$3.970.852, respectivamente. 

Segundo Arriel (2010), o bom desempenho da indústria goiana se deu 

principalmente a partir dos investimentos industriais no estado, sendo responsáveis 

pelo “adensamento das cadeias produtivas do agronegócio e diversificação da 

estrutura produtiva do estado” (ARRIEL, 2010, p. 47). Além disso, o processo de 

urbanização foi importante, tendo em vista o aumento da demanda e ampliação da 

renda, o que também justificou a diversificação produtiva do estado, como pode ser 

observado na tabela 6. 

Os programas de incentivos foram responsáveis pela implantação de grandes 

empresas em Goiás, além de orientarem para o desenvolvimento de três grandes 

grupos de segmento industrial, sendo, segundo Castro (2009):  

 

1) processamento de matérias-primas naturais e indústrias acessórias, 

como embalagens, adubos e rações; 

2) química, farmacêutica e automobilística, com a tentativa de 

diversificação da economia;  

3) setores tradicionais, como de confecções, calçados e móveis, com 

objetivos de promover o adensamento de suas cadeias produtivas. 

No período de 2001 a 2012 as microrregiões que mais tiveram projetos 

contratados do Produzir foram: Goiânia (275), Anápolis (132), Meia Ponte (49), 

Sudoeste de Goiás (46), Entorno do DF (31) e Catalão (22). No que se relaciona à 

representatividade dos segmentos econômicos os setores sucroalcooleiro e de 

biocombustível são os que mais receberam investimentos, sendo 59,3%, maiores que 

outros setores como automotivo (8,8%) e alimentício (6,6%). O recolhimento de ICMS 

segue a ordem das microrregiões com mais projetos do Produzir contratados. 



105 

 

 
 
Figura 12. Projetos em fruição do PRODUZIR. Representatividade do ICMS recolhido 
por microrregiões, 2001 a maio de 2012 (estimativa) 
Fonte: IMB, 2012 (SIC/Produzir/Fomentar) 
 

A localização de empresas em dado território pode ser explicada pelas teorias 

de “fator locacional” desenvolvidas por Weber. A teoria weberiana explica, segundo 

Diniz (1993), que a localização das empresas está relacionada à necessidade destas 

estarem próximas às fontes de matéria-prima, uma vez que o custo de transporte 

influencia no custo final do produto. 

No que tange às indústrias de transformação, Arrais (2013, p. 90) 

complementa: 

 

A concentração do setor de transformação, por sua vez, acompanha 
as áreas mais densas do território goiano. Sua localização é 
influenciada por um conjunto de fatores, dentre os quais: a) a oferta 
logística e a possibilidade de integração intermodal; b) incentivos 
fiscais governamentais; c) proximidade do mercado de consumo; d) 
oferta de mão de obra; e) localização da matéria prima. Considerando 
o número de estabelecimentos industriais, a maior concentração de 
unidades reside nas micro e pequenas empresas [...]. 
 

Nesse contexto, a infraestrutura goiana conseguiu integrar esses fatores e 

passou a dar subsídio ao fornecimento dos produtos e à distribuição da produção. A 

Plataforma Logística Multimodal de Anápolis, por exemplo, possibilitará ainda para o 

estado: despachos aduaneiros e contratação de cargas; beneficiamento, 
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processamento e embalagem de bens; concentração e desconcentração de cargas; 

serviços financeiros e de telecomunicações; montagem industrial de produtos. Fatos 

que tornaram a indústria goiana ainda mais representativa no contexto nacional.  

Além da Estação Aduaneira Interior, há o Porto Seco de Anápolis, um terminal 

alfandegário que se destina à armazenagem e movimentação de mercadorias 

importadas ou que serão exportadas. Essa infraestrutura disposta em Anápolis atende 

à agroindústria, indústria de metais e não metais, construção civil, farmoquímica, de 

produtos alimentícios e de bens duráveis (automobilístico e eletrônicos). 

O mapa da infraestrutura logística do estado de Goiás é mostrado na figura 13, 

e apresenta as principais rodovias estaduais, a integração com a ferrovia norte-sul 

bem como os principais modais que contribuem para a composição da rede logística 

goiana. 
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Figura 13.  Mapa da Infraestrutura logística – Goiás - 2013 
Fonte: Segplan, 2013. 

 
 
 

É nesse sentido que as redes, monopolizadas por atores sociais ligados aos 

grandes grupos econômicos juntamente com o Estado, garantem a fluidez no 

território. Por essa razão, Goiás tem apresentado uma boa performance nas 

exportações nos últimos anos. Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e 
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Comércio Exterior, os países que mais importaram os produtos goianos foram China, 

Rússia, Índia e Países Baixos.  

O estado de Goiás exporta em sua maioria produtos básicos, como 

commodities agrícolas e minerais. Os produtos que se destacaram foram os do 

complexo de soja e de carne que, juntos, representam 52,53% do total de produtos 

exportados 

Em síntese, a periodização da indústria em Goiás mostra a ligação efetiva com 

o modo pelo qual se deu a industrialização brasileira. Demonstra também o papel do 

reordenamento produtivo do capital e a escolha de pontos estratégicos para a sua 

implantação. Observamos a participação direta do Estado em todas as esferas em 

comum acordo com o processo de desconcentração industrial e o efeito na estrutura 

diferencial do território goiano. 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

OS IMPACTOS TERRITORIAIS DA INDUSTRIALIZAÇÃO EM 

GOIÁS: O CASO DE CATALÃO, ANTES E DEPOIS. 
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Após consideramos o processo de industrialização em Goiás, seus pontos, 

seus efeitos e suas ligações com as escalas nacionais e internacionais e de 

defendermos o que está sendo chamado “uma nova marcha para oeste”, trataremos 

de aprofundar a interpretação num caso reluzente: o município de Catalão. 

Sendo assim, o objetivo desse capítulo é verificar, por meio de dados de 

diferentes fatores, o resultado espacial dessa recente industrialização. Uma questão 

tem sido recorrente entre os pesquisadores que estudam esse município dinamizado 

também pela indústria: por que Catalão foi escolhido para sediar grandes indústrias? 

Mais importante no presente trabalho é enxergar os efeitos contraditórios dessa 

industrialização, ao mesmo tempo dinamizando o município, interferindo nas receitas, 

na morfologia urbana, no valor da renda fundiária, e gerando contradições no mundo 

do trabalho, no fluxo da cidade, na especulação de lotes urbanos etc. 

Ao observarmos os dados socioeconômicos do município de Catalão, 

constatamos rapidamente que se trata de um município com grande 

representatividade na economia goiana, o que é confirmado pelo estudo das Regiões 

de Influência das Cidades (RECIG), elaborado pelo IBGE (2007).  

Seja em termos populacionais e econômicos ou da própria expansão urbana, 

Catalão sempre se sobressaiu na dinâmica econômica do Estado de Goiás, a 

exemplo, temos os dados de 1920, que destacam o município relatando a quantidade 

de estabelecimentos rurais em Goiás ou mesmo a população dos municípios goianos 

no ano (Brasil,1923,1926). 

Nesse sentido, optamos por realizar uma análise do município de Catalão em 

dois momentos. O primeiro, marcado principalmente pela chegada das ferrovias, 

elemento essencial para Catalão iniciar sua influência no Estado. Outra referência no 

primeiro momento de análise foi a instalação de mineradoras no município, além, 

ainda, da ampliação da malha viária na região atrelada às ferrovias o que possibilitou 

ampliar a dinâmica socioeconômica no município.  

O segundo momento a ser analisado será o período pós anos 1990, marcado 

principalmente pela territorialização das indústrias automobilísticas em Catalão, que 

ganharam destaque na economia goiana - além da instalação de outros segmentos 

industriais. 

Apesar de optarmos por um recorte temporal na análise do município, sabemos 

que entre os dois momentos indicados, bem como entre outros acontecimentos 

marcantes em cada um, Catalão e o Estado de Goiás passaram por transformações 
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que foram determinantes na influência dos aspectos demográficos, econômicos e 

políticos de cada um. Nesse sentido, Lima (2003, p. 20) confirma:  

 

Ao longo da história da urbanização brasileira o país passou por vários 
ciclos e subciclos econômicos, destacando-se a mineração e as 
atividades agrícolas. O garimpo do ouro e pedras preciosas, as 
atividades agrícolas paralelas ou concomitantes a este, o comércio de 
produtos não agrícolas nestes locais, a abertura de vias de transportes 
para a integração do território entre outros, foram fatores 
importantíssimos para a formação e configuração da rede urbana 
brasileira. No Estado de Goiás isto não foi diferente.  
 

Nesse contexto, o que se percebe é que a rede estabelecida no sudeste goiano, 

cujo perfil tem Catalão como um dos principais municípios que geram essa dinâmica 

na região – tendo em vista a capacidade de o município integrar na região os fluxos 

locais e globais – criou um novo território marcado por um intenso fluxo, seja do ponto 

de vista da circulação de pessoas e cargas como da informação. Lima (2003) 

acrescenta que o que impulsiona o desenvolvimento é a influência dos fatores 

exógenos, como “a implantação de uma via de transporte, a instalação de uma 

indústria, a exploração de recursos naturais e outros, que modificam, radicalmente, as 

atividades locais e, consequentemente, reestruturam seu espaço geográfico” (LIMA, 

2003, p. 53). 

No século XX, o município de Catalão muito se destacou por ser um centro de 

trocas, com alto fluxo de pessoas e mercadorias que movimentava toda a região da 

estrada de ferro. A exploração de minérios no município alterou a dinâmica econômica 

em Catalão, além da pavimentação da BR-050, o crescimento da produção de soja 

nos latifúndios e a construção dos Distritos Industriais.  

Todos esses elementos foram responsáveis por alterarem também a estrutura 

de serviços em Catalão, mudanças que refletiram na economia, sobretudo, a partir da 

década de 1990, quando da instalação das indústrias que transformaram a economia 

do município. Além, claro, da localização estratégica, sempre citada nas justificativas 

que respondem às escolhas da instalação de indústrias em Catalão. 

O diferencial de Catalão foi construído no decorrer dos anos, e está relacionado 

justamente à localização, à infraestrutura e à força política e econômica que o 

município dispõe. Isto contribuiu para elaborar uma nova configuração territorial, 

resultado dos impactos, também territoriais, da indústria. 
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3.1 Catalão até a década de 1990: o antecedente da nova “marcha para o oeste” 

no município 

 

A base da economia goiana no século XIX era constituída pela agricultura de 

subsistência e pela pecuária extensiva. No entanto, apesar de apresentar poucas 

atividades econômicas, o estado já exportava produtos do padrão primário da 

economia: como couros, café, algodão, além de produtos manufaturados (ARRAIS, 

2013).  

A economia mineradora em Goiás foi responsável não apenas por dinamizar a 

economia das cidades e vilas criadas a partir da exploração de minérios, mas por 

interferir no crescimento de outros municípios, uma vez que a exploração atingia 

indiretamente o crescimento de outras cidades, como é o caso de Catalão.  

Nesse período, o local de povoamento e de surgimento das cidades era o 

centro da produção, do comércio e da administração. E o campo não passava de um 

complemento, um apêndice, como colocou Gomez et al. (1994), servindo à demanda 

de alimentos. 

Esse processo foi invertido com a decadência da mineração em Goiás. A 

população se dispersava e se ruralizava. No século XIX, têm-se a “fazenda goiana” 

como principal elemento de análise da economia goiana. Estevan (2004) coloca que 

a autossuficiência da fazenda desencadeou a produção de vários produtos para sua 

sobrevivência, o que refletiu diretamente nas características da economia de Goiás 

no período.  

Segundo Arrais (2013), em 1920, as cidades que ensaiavam certo dinamismo 

econômico eram Anápolis, Bonfim, Morrinhos e Catalão. Nessa dinâmica se 

destacava Catalão, que estava diretamente ligada à Estrada de Ferro Mogiana, que 

chegou ao município no início do século XX. Segundo Fontanari et al. (2013, p.07),  

 

Em 1912 a operação de compra de parte da Estrada de Ferro 
Muzambinho estava consolidada e o tráfico de mercadorias das 
estações Sul Mineiras era incorporado aos relatórios da Mogiana. Com 
isso, a companhia passava a ter além da linha tronco (correspondendo 
ao trajeto Campinas-Ribeirão Preto-Ituverava) outros quatro ramais, a 
saber: Catalão (atendendo ao Triângulo Mineiro), Rio Grande e Caldas 
(reunindo diversificados ramais, que tocavam cidades como Caldas-
MG, São João da Boa Vista, Franca e Ribeirão Preto, esta última 
tributária também da linha Tronco), Guaxupé (a extensão mineira da 
Mogiana) e Rede Sul Mineira (incorporada da antiga Muzambinho). 
Neste sentido, próximo ao início da Primeira Guerra Mundial, a ferrovia 
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atendia a uma região bastante diversificada, cujos municípios tinham 
conhecida vocação cafeeira, mas também onde a produção de café 
estava longe de ser hegemônica. 
 

 Essa relação entre uma nova rede que passava a adentrar o território goiano 

somada ao potencial de produção agropecuário em Catalão fez com que o município 

participasse da rota que marcou a nova fase de expansão capitalista. Até então, o 

centro-oeste se encontrava na periferia do desenvolvimento e agora era tratado como 

uma área de expansão da fronteira agrícola. Muitos autores analisam o processo, no 

caso específico de Goiás, como um território central – e estratégico – para capturar o 

oeste e o norte do país. 

 Por esse viés, a localização central de Goiás cria duas situações estratégicas: 

torna-se uma alavanca das políticas territoriais; e torna-se um território de passagem. 

Isso justifica a construção de três importantes espaços urbanos: Goiânia - GO, Brasília 

- DF e Palmas -TO. A chegada da estrada de ferro em Catalão é marcante. Leiamos 

a imagem. 

 

 

 

Figura 14. Trecho da revista A Informação Goiana, edição n° 2 de março de 1943 
Fonte: www.nossocatalao.blogspot.com.br 
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A estrada de ferro provocou transformações na estrutura regional, seja na 

economia ou no processo de urbanização – já que várias cidades foram criadas. Lima 

(2003) relatou que na região sudeste do Estado de Goiás as cidades que sentiram o 

impacto da modernização num primeiro momento foram Ipameri e Catalão. Esses 

municípios, por já existirem enquanto núcleos urbanos, eram, portanto, mais passíveis 

de transformações. Segundo o autor:  

 

As cidades de Anhangüera (1953), Cumari (1947), Ouvidor (1953), 
foram as primeiras a serem fundadas a partir da implantação da 
ferrovia, enquanto Urutaí (1947), Pires do Rio (1930) e Vianópolis 
(1948) foram criadas à medida que a ferrovia avançava no sentido à 
nova capital Goiânia, ou seja, além de ser responsável pela criação de 
cidades foi também responsável pelo incremento de outras. A criação 
destas cidades ocorria a partir da criação de uma “estação de 
embarque” que se tornava povoado e posteriormente cidades. A área 
servida pela via férrea ficou conhecida como “região da estrada de 
ferro” e com a desativação de alguns ramais ou com o fim do 
transporte de passageiros, algumas destas cidades perderam em 
importância e em termos econômicos, ou seja, estagnaram e 
sobrevivem de outras atividades, principalmente a agropecuária. 
(LIMA, 2003, p. 43) 
 

 Os argumentos apresentados podem ser comprovados por meio da observação 

da figura 15. 
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Figura 15. Cidades goianas criadas a partir da implantação das ferrovias 
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Goiás aparece no Recenseamento Agropecuário de 1920 como o terceiro 

estado com maior rebanho bovino, sendo Catalão o segundo no estado em 

quantidade de estabelecimentos rurais (945 unidades) e o quinto com o maior rebanho 

bovino.  

Os municípios com os maiores números de cabeças de gado no estado no 

período se encontravam no sudeste do estado, como Jataí (178.720 cabeças) e Rio 

Verde (174.800) (BRASIL,1923). Catalão, por influência da ferrovia, era o município 

com uma das produções mais representativas do sudeste goiano, uma vez que, além 

do rebanho bovino, era líder no estado na produção de arroz. 

Em relação à agricultura e à produtividade, Goiás era o 5° em área produtiva. 

Catalão se destacava na produção do milho no estado (255.712 sacos), atrás de 

Corumbaíba (294.900 sacos) e à frente de Morrinhos (207.302 sacos). Na produção 

de arroz em Goiás, as posições eram outras, tendo Catalão como o maior produtor de 

arroz (74.480 sacos) à frente de Corumbaíba (62.712 sacos) e Morrinhos (55.132 

sacos) (BRASIL,1924) 

Com a expansão da ferrovia ocorreu uma elevação na produção de arroz, o 

que, segundo Bertran (1978), foi beneficiada com a ampliação da ferrovia, já que o 

escoamento da produção aumentou, assim, as relações comerciais com os principais 

importadores dos produtos do estado de Goiás, São Paulo e Minas Gerais se 

estreitaram pela facilidade do transporte. Arrais (2013, p. 38, grifos do autor) mostra 

que: 

 

[...] as maiores trocas mercantis ocorria com São Paulo e Minas 
Gerais, fato que se dinamizou com a ferrovia, pois a precariedade nas 
vias de transporte constituía um gargalo que encarecia as 
mercadorias, especialmente na parte setentrional do território goiano. 
Até mesmo o gado, uma mercadoria autotransportada, era prejudicada 
pelas dificuldades encontradas nas estradas e pontes, isso sem falar 
nas tropas e nos carros de bois. Segundo um artigo de A Informação 
Goyana (1921), os obstáculos impostos aos criadores do Sudoeste 
Goiano incluíam o acesso aos frigoríficos de Barretos e ao circuito de 
atravessadores – que abrangia, além de boiadeiros, invernistas, 
negociantes de gado gordo e comissionários –, resultando em um 
valor de comercialização quatro vezes menor do que aquele praticado 
nas praças do Rio de Janeiro.  
 

Essa nova realidade em Catalão revela o quanto a chegada da estrada de ferro 

remodelou a dinâmica econômica municipal, o que pode ser confirmado ao lermos a 

edição n° 1 de 15 de agosto de 1917 da revista “A Informação Goiana”. Essa nova 
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realidade municipal, além da interferência direta na economia, interferia também em 

outros setores, como na educação, por exemplo, informação trazida também pela 

revista “A Informação Goiana” em sua edição n. 4 de 15 de novembro de 1917. 

 

 

Figura 16. Trecho da revista A Informação Goiana, edição n° 1 de 15 de agosto de 
1917 
Fonte: www.nossocatalao.blogspot.com.br 
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Figura 17. Trecho da revista A Informação Goiana, edição n° 4 de 15 de novembro 
de 1917 
Fonte: www.nossocatalao.blogspot.com.br 

 
 Certamente por esse motivo foi que a produção no estado aumentou 

significativamente. E boa parte dos produtos exportados, como o arroz e o gado, 

segundo Arrais (2013, p. 38), “era oriunda da parte meridional do território, 

especialmente dos municípios de Catalão, Morrinhos, Corumbaíba, Bela Vista e 

Goiás”.  

 

Tabela 7. Exportações de Goiás pela Estrada de Ferro Goyaz (1915-1916) 

Produtos 1915 1916 

Arroz (kg) 3.218.417 5.907.378 

Fumo (kg) 133.130 209.984 

Porcos (cabeças) 4.176 7.197 

Cavalos (cabeças) 25 25 

Toucinho (kg) 92.703 130.610 

Couros (kg) 110.762 213.619 

Borracha (kg) 8.704 18.403 

Manteiga (kg) 4.688 4.900 

Milho (kg) 32.960 170.015 

Feijão (kg) - 62.526 

Açúcar (kg) - 13.852 

Bois gordos (cabeças) - 7.021 

Charque (kg) - 247.871 

Peles de veados (kg) - 5.435 

Banha (kg) - 27.551 
 Fonte: A Informação Goyana (1917) apud Arrais (2013). 
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De fato, conforme a estrada de ferro avançava em Goiás, as trocas mercantis 

aumentavam além de ocorrer uma reconfiguração das cidades, sobretudo, daquelas 

às margens da ferrovia. Borges (1990) coloca que, mediante a instalação da nova 

rede de circulação no Estado de Goiás, grandes firmas se instalaram em Catalão e 

em outros municípios da região da Estrada de Ferro, o que ampliou as relações 

mercantis.  

Segundo Melo (2008), esse dinamismo econômico possibilitou a instalação de 

charqueadas e fábricas de produtos alimentícios nos municípios desta região. 

 

Tabela 8. Municípios com maior produção agrícola em Goiás, 1920 
Municípios Região Produção Total % 

Corumbahyba Sul 22.266,3 11,2 

Catalão Sul 21.180,1 10,6 

Morrinhos Sul 17.134,0 8,6 

Rio Verde Sudoeste 9.615,5 4,8 

Annapolis Centro 8.012,5 4,0 

Ypamery Sul 7.943,0 3,9 

Goyaz Centro 7.633,8 3,8 

Pouso Alto Sul 7.345,2 3,7 

Santa Rita do Paranahyba Sul 6.942,8 3,5 

Bela Vista Sul 6.420,7 3,2 

Outros Municípios - 85.421,8 42,7 
  Fonte: Borges 1990, p.113 
 

O que cabe considerar é que o início do século XX foi o período em que o 

município de Catalão mais se destacou na economia goiana, isso por que esta cidade 

ocupava posição importante entre aquelas que mais se desenvolviam no período e a 

Estrada de Ferro foi responsável por grande parte desse destaque. Chaul (1994, p.47) 

coloca que: 

 

Ao iniciar-se o tempo pós-30 que haveria de marcar um esforço 
considerável na modernização em Goiás, Catalão poderia ter 
recapitulado o passado e o futuro numa reflexão um tanto melancólica: 
ficavam pra trás os momentos de protagonismo, a cidade e o município 
entravam suavemente num desvio da corrente do progresso, sem que 
isso significasse decadência imediata, apenas diminuição da posição 
relativa dentro do Estado de Goiás. Aos poucos, porém, a cidade deixa 
de ser a região ponta do desenvolvimento do Estado para tornar-se 
uma das áreas periféricas na modernização em Goiás. 
 

Entre 1930 e 1945, a política de governo intitulada “Marcha para o Oeste” foi a 

responsável por grandes transformações no interior, pois, agora, o país buscava 
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assumir funções centralizadoras de forma a organizar também a acumulação 

industrial, abrindo novas fronteiras de acumulação.  

A transferência da capital também interferiu na estrutura socioeconômica de 

Catalão uma vez que, a partir da década de 1930, vê-se um processo de estagnação 

no município já que Goiânia passa a atrair grande contingente populacional, além de 

Anápolis, que já era um centro econômico dinâmico na época. Nesse contexto de 

ampliação das relações mercantis, um marco importante foi também as mudanças no 

governo de Juscelino Kubitschek, já analisadas anteriormente. A construção de 

rodovias proporcionou mudanças nas rotas de comércio. Apesar de existirem estradas 

de rodagem antigas (não pavimentadas) na região, como a que liga Catalão à 

Cristalina já na década de 1930, foi no governo de Juscelino Kubitschek que houve 

uma intensificação da construção de rodovias, uma vez que era necessária a conexão 

das cidades com a capital, Brasília.  

Ramos (1984) coloca que Catalão se desenvolveu no sentido tanto comercial 

e industrial como cultural a partir da construção de Brasília e da inauguração da BR-

050, que liga São Paulo à Brasília passando por Catalão. Além da ferrovia, a 

ampliação da malha viária interfere diretamente na dinâmica econômica de Catalão. 

Os dados de 1960, por exemplo, mostram que a referida cidade está entre os 

municípios mais produtivos do Estado. 

 

Tabela 9. Total de estabelecimentos por gênero da indústria em municípios 
selecionados – Goiás, 1960 

Município Total* 
Minerais não 

metálicos 
Madeira 

 
Mobiliário 

Produtos 
Alimentares 

Goiânia 150 31 18 13 39 

Anápolis 128 14 4 15 53 

Jataí 81 14 16 4 - 

Catalão 53 14 4 5 24 

Rio Verde 45 4 4 1 25 

Itumbiara 38 6 2 2 21 

Morrinhos 19 3 1 1 7 
* Total de estabelecimentos 
Fonte: Censo Industrial: Estado de Goiás, 1960 (IBGE) 
 
 

A partir da década de 1970, assim como no restante do país, houve uma 

intensificação do processo de urbanização em Catalão. Desse modo, além da malha 

viária que se ampliou e o avanço de outras tecnologias, como a telecomunicação que 
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intensificou esse processo, a chegada das mineradoras também foi responsável por 

esse processo na cidade. 

Costa (1988) explica que o início dos anos de 1970 foi o período dos grandes 

projetos nacionais. Os chamados “Planos Nacionais de Desenvolvimento” (PND) 

tinham a ideia de integração nacional e a criação de polos de desenvolvimento 

elaborados pelo governo militar. Pela ideologia do governo, a ideia era expandir as 

fronteiras econômicas para o interior do país, para o Centro-oeste e Norte com a 

construção de mais rodovias, incentivos fiscais etc. Lima (2003, p. 55) discorre sobre 

o assunto: 

 

São deste período as rodovias, os incentivos fiscais e o controle de 
todas as atividades tornando-as o grande mote do regime. Dentre as 
rodovias construídas está a BR-050 que liga São Paulo, o maior 
produtor e consumidor do país, a Brasília, a capital federal, passando 
por Catalão, que se tornou um grande marco na história do município. 
Pela sua localização, a cidade tornou-se parada obrigatória para 
quem, na referida rodovia, transitasse e, também, como possibilidade 
de escoamento da produção agrícola do município e região. Estava a 
cidade, finalmente ligada pela rodovia a grandes centros produtores e 
consumidores do país por rodovia. No entanto, as grandes 
transformações no espaço urbano de Catalão iniciaram-se no período 
de implantação das empresas mineradoras no município e seu 
entorno, no chamado Complexo Mineral Catalão-Ouvidor em meados 
da década de 1970. 
 

Foi nesse período que ocorreram grandes transformações no sistema 

capitalista. Foi visto que no início do século XX já ocorreram mudanças na economia 

goiana, mas, a partir da década de 1970, é que se alteraram as relações de trabalho 

e de produção, e essas mudanças refletem também nas cidades. Santos (1988, p. 90) 

afirma que: 

 

Após 1960 e, sobretudo 1970, a urbanização conhece um novo tempo. 
A partir deste momento, novos fatores surgem, tornando mais 
complexo o fenômeno de urbanização. Temos uma modernização e 
ampliação dos transportes e das comunicações; uma expansão 
capitalista no campo e nas demais atividades; um movimento de 
migrações muito forte; uma nova divisão do trabalho social e territorial, 
que se sobrepõe à divisão do trabalho social e territorial anterior, etc. 
Tudo isto tem como resultado, uma aceleração do processo de 
urbanização. 
 

Catalão era a principal cidade do Sudeste Goiano no período e, por ser a cidade 

com a melhor rede de equipamentos urbanos, consequentemente, era também um 
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centro de atração populacional, como alega Barbosa (1997). Nesse contexto, cabe 

ressaltar que um importante acontecimento ocorreu no município no período, que foi 

a instalação de três mineradoras.  

Ramos (1984, p. 18) esclarece dizendo que as três importantes empresas 

mineradoras no município “concorreram sem dúvida, para acelerar o desenvolvimento 

da cidade, impondo um novo surto de progresso, mudando completamente o pacato 

ritmo provinciano da comunidade”. 

Foi nesse contexto que houve uma mudança significativa da economia de 

Catalão que passou de uma economia basicamente agropastoril para uma economia 

baseada na atividade mineradora aliada a novas formas de produzir mediante os 

novos processos de modernização agrícola. As mudanças na economia refletiram no 

contingente populacional do município.  

Campos (1976) afirma que, na década de 1920, a população de Catalão era de 

38.574. Em 1970, segundo dados do IBGE (1970), era de 27.809. A população do 

município era elevada se comparada a outros municípios do estado e o decréscimo 

no contingente populacional pode estar associado à perda de território para outros 

municípios limítrofes, já que, em 1920, eram somados os contingentes de outros 

municípios da região. 

Para exemplificar o intenso fluxo migratório no período de 1970, Deus (1996) 

mostra que, a pedido de um partido político, o Instituto Holmes Pesquisa Assessoria 

Ltda fez uma pesquisa amostral (400 pessoas) em 1982, quando ficou demonstrado 

que 57% das pessoas entrevistadas eram do próprio município e, o restante, de outras 

cidades, sendo que, destes, 27% eram goianos e o restante de vários estados 

brasileiros.  

Outro exemplo relacionado ao fato é visto no Plano Diretor de Catalão no qual, 

em 1996, de um total de três mil duzentos e cinquenta e um migrantes, um mil 

quinhentos e cinquenta e um vieram de outras unidades da federação, além de um 

mil seiscentos e oitenta e três que vieram de outras cidades de Goiás, sete 

estrangeiros e dez de origem ignorada. Este total de migrantes representa quase a 

metade da migração que ocorreu na microrregião, totalizando sete mil oitocentos e 

cinquenta e quatro (SILVA, 2010). 

É claro que o reflexo de toda essa mudança socioeconômica em Catalão pode 

ser observado no Censo de 1980 (IBGE, 1980). Segundo a pesquisa, em 1980, a 
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população total era de 40.238 habitantes, sendo que 77,89% correspondiam à 

população urbana municipal.  

Esse incremento se deve, então, ao novo perfil produtivo que contou com o uso 

de novas tecnologias e novos investimentos, refletindo em um crescimento da cidade, 

tanto na estrutura econômica e social e quanto na própria malha urbana, e um 

crescimento do setor terciário propulsionados, sobretudo, após a instalação das 

mineradoras no município. Sobre as mineradoras, Lima (2003, p. 79) coloca que: 

 

Quanto à localização e exploração das empresas no Domo ficou assim 
distribuída: a ULTRAFÉRTIL S.A. no município de Catalão e as outras 
duas: MINERAÇÃO CATALÃO DE GOIÁS e Ltda. e COPEBRÁS S.A 
na área do município de Ouvidor. Embora esta localização seja assim 
definida, as empresas localizadas em Ouvidor exercem grande 
influência na cidade de Catalão, pois grande parte dos trabalhadores 
reside e consome ali, levando o município de Ouvidor a possíveis 
perdas de receita. Pode estar aí parte da explicação do grande 
crescimento da economia na cidade de Catalão, o que não ocorreu em 
Ouvidor, mesmo porque a distância entre as duas é de apenas 
quatorze quilômetros. 
 

A empresa COPEBRÁS S.A., antes FOSFAGO S.A., surgiu em 1972. Em 1976, 

a MINERAÇÃO CATAÇÃO DE GOIÁS E LTDA começou a explorar nióbio na região 

de Catalão, investindo cerca de 10 milhões de dólares para a produção de 

concentrado de pirocloro. Em 1977, a mesma empresa inaugurou uma usina 

metalúrgica onde produzia e exportava ferro-nióbio. Já a empresa Ultrafértil, antes 

Unidade Industrial da GOIÁSFÉRTIL, surgiu em 1981.  

Essas, dentre outras indústrias que exploravam os recursos minerais presentes 

na região, foram instaladas com uma rapidez equivalente à riqueza mineral local. 

Campos (1976) conta que existiam jazidas de fosfato, ferro, manganês, rutilo, chumbo, 

calcários, areias malacachetas, caulim, quartzo turfa, grafite, turmalina, dentre outros.  

Lima (2003, p. 81) explica que a exploração de minérios como o fosfato, 

matéria-prima para a composição de fertilizantes, é de extrema relevância tendo em 

vista que a produção brasileira estava voltada para a expansão agrícola. Outros 

minérios como o nióbio também merecem destaque, uma vez que esse mineral é 

utilizado na composição de ligas de aço, utilizadas por indústrias de ponta em todo o 

mundo. 

A maneira como Catalão foi formada, ou seja, como esse espaço foi produzido, 

dependeu dos objetos ali instalados, o que, ao longo do tempo, passou a indicar 
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também como ocorreria a organização desse espaço. As ferrovias impulsionaram não 

só o crescimento urbano, mas também foram responsáveis por criar uma nova 

dinâmica econômica uma vez que, agora, havia facilitado o escoamento da produção 

goiana.  

A tabela a seguir apresenta dados selecionados relacionados à agropecuária 

de Catalão que podem demonstrar as transformações nesse território. De acordo com 

os Censos de 1960, 1970 e 1980, diferente de alguns municípios goianos, Catalão, 

no que se refere à produção de arroz, milho e feijão, teve a produção diminuída.  

Isso pode estar relacionado ao novo tipo de produção no campo, associada à 

modernização da agricultura. Aliados a esse momento temos os dados de número de 

tratores nos estabelecimentos rurais que, em 1960, eram 13 saltando para 139, em 

1980. 

 

Tabela 10. Catalão – Perfil da agropecuária goiana: informações selecionadas (1960, 
1970 e 1980) 

CATALÃO 1960 1970 1980 

Número de estabelecimentos 1.734 1.766 1.248 

Número de tratores 13 30 139 

Estabelecimentos com veículos por 
tração animal 

396 646 523 

Estabelecimentos com veículos por 
tração mecânica 

119 278 223 

Rebanho bovino (cabeças) 103.406 136.041 121.940 

Rebanho equino (cabeças) 5.297 4.942 4.095 

Rebanho suíno (cabeças) 15.971 21.795 11.956 

Leite produzido (mil litros) 52.459 7.192 11.527 

Arroz (t) 8.881 4.067 4.118 

Feijão (t) 2.463 741 439 

Milho (t) 9.559 6.663 5.272 

Fonte: IBGE – Censos Agropecuários (1960; 1970; 1984) 
 
 

As mudanças no processo de produção refletiram também no modo de vida da 

população. Segundo Arrais (2013, p. 46): 

 

A mudança no campo ocorreu concomitantemente ao processo de 
urbanização, pois o acesso à base técnica dependeu não apenas de 
crédito, mas de um padrão fundiário concentrador. Essa mudança 
excluiu, por definição, o pequeno produtor, uma vez que a 
modernização pressupõe homogeneidade de técnica, de relações 
contratuais de trabalho e de cultivos – enfim, um só modo de produzir 
por parte de apenas um grupo de atores sociais, com apoio irrestrito 
do Estado, já que considerados os bastiões da modernização. Opera-
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se no campo, portanto, em drástica substituição de densidades. A 
densidade humana é substituída pela densidade técnica, porta-voz da 
modernização. 
 

Os números da produção de feijão, por exemplo, que diminuíram 

significativamente, são bem distintos da produção de soja, cultura que passou a 

dominar o território goiano na década de 1970. Em Goiás, a produção de soja, que 

em 1969 era de 1.891 toneladas, em 1984 já produzia 560.916 toneladas (ARRAIS, 

2013).  

No Censo de 1970 o município de Catalão não aparecia entre os municípios 

que produziam soja (a produção era inferior a 1 tonelada). Contudo, no Censo de 

1980, o município já aparece com a produção equivalente a 681 toneladas (IBGE 

1970, 1980). Podemos dizer que outra fase da modernização do território e da 

economia abrangia o município.  

O que Arrais (2013) comentou relacionado à população pode ser comprovado 

ao observarmos os dados do IBGE. Em 1970, Catalão contava com uma população 

de 27.809 habitantes, passando para 40.238 habitantes em 1980. Esses dados 

confirmam o que ocorria no período: a modernização do campo que transformava as 

condições de trabalho naquele local, a concentração fundiária e a expulsão dos 

pequenos produtores e camponeses para as cidades.  

Outra característica associada aos dados agropecuários se relaciona às novas 

indústrias que chegaram a Catalão, como aquelas de processamento de alimentos e 

produtos de minerais não metálicos. O incremento do município foi ganhando uma 

diversificação de atividades econômicas e aumentando a presença de novos sujeitos 

e atores no município. 

As rodovias, sobretudo a BR-050, fizeram com que o acesso a São Paulo e a 

Brasília se tornassem mais viáveis, dessa forma, indústrias da mineração foram 

incentivadas a se instalarem no município de Catalão. Silva (2002, p.77) ressalta que:  

 

Produtos, pessoas, informações e notícias ficavam mais acessíveis à 
Catalão do que para a maioria das cidades goianas. A capital política 
e a capital econômica do país se conectam passando por várias 
cidades, que tiveram a sua importância realçada pela rodovia, dentre 
elas, Catalão. 
 

A disponibilidade de minérios para a extração, a rede de infraestrutura 

disponível e os incentivos oferecidos pelo governo federal e estadual foram elementos 

que atraíram essas indústrias.  
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Tabela 11. Catalão – Perfil da produção industrial nos anos de 1960, 1970, 1975 e 

1980 

CATALÃO 1960 1970 1975 1980 

Produtos de minerais não metálicos 14 7 5 43 

Metalúrgica 3 2 3 9 

Mecânica - 1 1 1 

Madeira 4 5 9 12 

Mobiliário 5 11 13 9 

Vestuário, calçados e artefatos de 
tecidos 

- 4 2 3 

Produtos alimentares 24 32 28 18 

Bebidas - 3 2 1 

Editorial e gráfica 2 1 1 2 

Demais  1 6 4 2 

Número total de estabelecimentos  53 72 68 100 
Fonte: IBGE – Censos industriais (1960; 1974; 1979; 1984) 
 
 

A produção industrial em Catalão de 1960 para 1980 subiu em alguns 

segmentos e o total de estabelecimentos que cresceu 47% reflete esse fato. O 

destaque é para a produção de produtos minerais não metálicos (cimento, tijolos, brita 

para construção, telhas, etc.). Esse número está relacionado diretamente ao 

crescimento urbano das cidades, que necessitavam de produtos desse segmento para 

a construção civil. 

Catalão volta, portanto, a ganhar destaque no estado de Goiás na década de 

1970, período em que há uma reestruturação produtiva do capital. Então, a 

territorialização das empresas mineradoras e aquelas ligadas às empresas rurais se 

dá em Catalão, que passa a se inserir na dinâmica econômica global.  

Esse fato, que contribui para inserir Catalão no mercado global, teve um 

impacto também no contingente populacional, uma vez que passou a atrair a 

população de municípios vizinhos, o que fortaleceu Catalão como um polo regional.  

Observamos que a mobilidade de diferentes formas de capitais dinamiza o fluxo 

migratório. 

Essas mudanças transformaram, além da forma de produção, as relações de 

trabalho. Na década de 1980 as novas técnicas e tecnologias que adentravam no 

Cerrado brasileiro transformaram as formas de produção na agricultura e na indústria 

goiana.  
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3.2  Pós anos 1990 em Catalão: um exemplo da nova marcha para o oeste 

 

A partir dos anos de 1990, a economia do município de Catalão passou a se 

transformar, isso, sobretudo, pelo fato das instalações de grandes montadoras da 

indústria automobilística no município. A territorialização dessas indústrias não foi feita 

em Catalão de forma aleatória. 

 Como visto anteriormente, o processo que construiu o perfil econômico de 

Catalão está ligado a um destaque no estado que vai desde sua influência devido à 

Estrada de Ferro até a instalação de empresas rurais e mineradoras na região do 

município. Esse processo promoveu um adensamento territorial, tornou Catalão um 

local atrativo para a reprodução do capital. Nesse contexto é que se dá a instalação 

de montadoras, além do desenvolvimento de um perfil produtivo que destaca o 

município no estado. 

A década de 1990 foi o período em que o Brasil recebeu mais investimentos 

internacionais do setor automotivo. Isso incluía desde indústrias de autopeças a 

montadoras de veículos. Esse boom de investimentos gerou entre os municípios uma 

disputa territorial para decidir quem iria ser a sede dessas indústrias. Além disso, havia 

as vantagens que são oferecidas às empresas pelos Estados e municípios que 

determinavam e determinam muitas vezes o local de instalação de indústrias.  

Os acordos firmados entre as partes que se interessam pela instalação em 

determinado município vão de tratados que envolvem grande quantidade de dinheiro 

a incentivos fiscais (que envolvem também isenções de impostos que duram muitos 

anos) e investimentos municipais.  

Toda essa negociação gera uma briga pelo capital e caracteriza esse processo 

como uma “guerra dos lugares”, já que as disputas pelo capital e por um 

desenvolvimento econômico regional estão em jogo. No entanto, é importante 

salientar que nem sempre as concessões e privilégios das indústrias são divulgados 

ao público.  

Outro fato que também deve ser salientado no que diz respeito à instalação das 

indústrias, na década de 1990, é quanto à localização. Segundo Silva (2010, p.137-

138): 

 
Até o final da década de 1980, as montadoras automobilísticas 
buscavam se instalar nas áreas metropolitanas, próximas aos grandes 
centros comerciais, financeiros e de maior circulação de capitais. Mas, 
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a partir de 1990, houve uma tendência para uma nova localização da 
indústria automotiva no país, proporcionada, principalmente, pela 
desconcentração industrial e pela criação do RAB e do RAE, por parte 
do governo federal, que impulsionaram a disputa entre as cidades. 
 

O fator localização, além dos incentivos fiscais dados às indústrias 

automobilísticas, foi essencial para a escolha de Catalão como sede dessas 

indústrias. Silva (2002) comenta que por Catalão estar em uma importante rede 

territorial e pela posição geográfica foi o município pelo qual a Mitsubishi Motors 

demonstrou maior interesse. 

A posição de Catalão foi essencial para a escolha, uma vez que está no sul do 

Estado de Goiás, o que facilita as trocas comerciais com São Paulo, tendo em vista a 

rede de transportes que favorece o escoamento de produtos. Sobre a posição de 

Catalão e suas relações com São Paulo, Silva (2002, p.79) coloca que:  

 
Catalão, mais do que a maioria das cidades do Estado, sempre 
recebeu as novidades do sudeste, em particular São Paulo, mais 
rapidamente. Isto ocorre, como já foi observado, devido à sua posição 
geográfica próxima à região sudeste e a rede rodoferroviária de que 
ela participa, pois esta permite a rápida participação da cidade nas 
inovações sulinas. 
 

Catalão, nesse sentido, foi uma interessante escolha já que a posição 

geográfica favorecia maiores fluxos com o centro econômico do país, São Paulo. A 

reestruturação produtiva iniciada a partir da década de 1980 traz como característica, 

também, a desconcentração industrial uma vez que outras áreas do país passam a 

ser atrativas e mais competitivas para a produção industrial. Santos e Silveira (2008, 

p.106-107) destacam que: 

 

Reunindo 62,32% dos estabelecimentos da indústria de transformação 
do país em 1970, a região Sudeste passou, dez anos mais tarde, a ter 
48,75% do total. Todavia, se a participação relativa do Sudeste quanto 
ao número de estabelecimentos aumenta após 1980 (60,26% do total 
nacional em 1990), o valor da transformação industrial mantém a 
tendência à queda relativa já mostrada na década de 1970 (80,97% 
do total em 1970 e 71,14% do total em 1990). A participação do 
Sudeste em relação ao total de pessoas ocupadas na indústria do país 
cai de 71,02% em 1970 para 49,75% em 1990. 
 

O processo de desconcentração industrial no Brasil é importante para 

entendermos a produção do espaço de Catalão, já que é nesse período que a 

atividade industrial ganha destaque na economia do município. De 1970 a 1990, a 
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região sudeste, que até então era a região que abrigava a maioria das indústrias 

instaladas no país, passa a diminuir o número de estabelecimentos industriais.  

É nesse sentido em que a guerra fiscal ou guerra dos lugares determina a 

instalação das indústrias, sendo atrativas principalmente nas cidades médias. Silva 

(2002p. 65) esclarece que: 

 

Várias empresas têm se retirado da região do ABC em função da 
poluição que juntamente com a violência, o saturamento da 
infraestrutura e dos serviços públicos provoca o aumento dos gastos 
estatais com saúde pública. Para fugir dessa situação, empresas, 
executivos e altos funcionários têm procurado cidades médias no 
interior. São cidades que possuem universidades, áreas de lazer, 
áreas verdes, e vários outros itens que garantem uma qualidade de 
vida melhor aos trabalhadores de média e alta qualificação, que 
podem escolher se deslocar dos grandes centros.  

 

Catalão está imerso em uma importante rede econômica mundial e a produção 

desse espaço foi elaborada mediante as estruturas territoriais antigas, a ação do 

estado, a ação do capital e a articulação de redes de circulação de produtos e 

informações muito bem dispostas em um município bem localizado no território 

nacional.  

A composição de uma importante rede urbana fortalece a articulação do 

município com o restante do mundo, isso por que ela, conforme coloca Corrêa (1989), 

“é o meio através do qual a produção, circulação e consumo se realizam”, e vê-se 

que, a articulação desta com a rede de comunicações articula regiões distintas 

“estabelecendo uma economia mundial.” 
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Figura 18. Catalão-GO: Localização Geográfica, 2010 
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Catalão se distancia, por rodovias, cerca de 693 km de São Paulo, 311 km de 

Brasília, 611 km de Belo Horizonte, 260 km de Goiânia e 270 km de Anápolis. A 

facilidade e a distância relativamente curta entre Catalão e grandes centros 

econômicos e financeiros nacionais promovem um fluxo intenso entre esses centros, 

fortificando a rede estabelecida entre eles.  

A BR-050 é o principal eixo de ligação que vai ligar Catalão a São Paulo e ainda 

ligá-la a outras cidades importantes como Uberlândia-MG, Uberaba-MG, Campinas-

SP, Cristalina-GO e a capital, Brasília-DF. Outra rodovia a ser ressaltada é a GO-330, 

também importante já que liga Catalão à Goiânia.  

A Ferrovia Centro – Atlântica (com início de operação em 1995/1996) é um 

elemento essencial para a instalação das indústrias na região, uma vez que amplia a 

esfera de drenagem dos produtos exportados, seja pela diversificação dos produtos 

ou pela a quantidade, que é também ampliada. Segundo as informações da malha 

ferroviária disponibilizada pelo DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura e 

Transportes(2012)), os principais produtos transportados pela ferrovia são: derivados 

de petróleo, cimento, calcário, farelo de soja, trigo e soja.  

A hidrovia de São Simão, próxima a Catalão, ajuda a compor a aparato de 

infraestrutura que a cidade dispõe. Segundo a Secretaria de planejamento do Estado 

de Goiás: 

 

Há firme intensão de se estender a hidrovia Tietê-Paraná-Paranaíba 
da Barragem de São Simão até Catalão. O trecho de 450 quilômetros 
tem potencial de transporte de cerca de 1 milhão de toneladas de 
grãos, pelo custo de até 75% mais barato que a via rodoviária. Se isso 
se tornar realidade, Catalão se reforçará ainda mais como destaque 
no Estado. O estudo de viabilidade da hidrovia está sendo elaborado 
com base no novo Plano Nacional de Logística de Transporte 
(SEPLAN, 2009, p.01). 
 

A localização estratégica atrai as indústrias, além de ocorrer a disputa entre os 

lugares. É no contexto de concentração industrial e de “guerra fiscal” que indústrias 

como a montadora de veículos (instalada em 1997) e a John Deere (instalada em 

1998), montadora de colheitadeiras, instalaram-se em Catalão.9 A montadora da 

                                                           
9 Segundo o site da Mitsubishi “em 1998, foi inaugurada a fábrica da Mitsubishi Motors Brasil, localizada 
em Catalão, interior de Goiás, promovendo o desenvolvimento da região. Disponível em: 
<http://mitsubishimotors.com.br/wps/portal/mit/institucional/mitsubishinobrasil>. Acesso em: 
10/10/2014. 
De acordo com o site da empresa John Deere “Em 1998, o capital da Cameco Industries passou a ser 
controlada pela John Deere. No ano seguinte, a fábrica de Catalão foi inaugurada, iniciando a produção 
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Mitsubishi ocupa uma área de 450 mil km² de área construída onde são montadas as 

camionetes do tipo L-200 Out Door e Triton, a Pajero TR4 e Sport. 

A instalação da empresa foi crucial para a geração de empregos e para o 

desenvolvimento econômico municipal, já que o capital passa a circular mais com um 

número maior de trabalhadores ativos, e ainda para a instalação de outras empresas. 

Pires (2009, p.98) afirma que a chegada a Mitsubitshi: 

possibilitou a vinda de empresas satélites, como a Still Revest 
(metalúrgica responsável pela fabricação de cabines de pintura), 
Guardiã (segurança privada), WeldMatic (soldagem e montagem de 
carrocerias), Real Cargas, TAM Express e Tranzero (transportadoras 
em geral), Fórmula R Pneus (fornecimento de pneus), MVC 
(fornecimento de materiais plásticos), Vale Card (operadora de crédito 
conveniada), Pronutri (restaurante), Extintores Catalão (fornecimento 
de extintores) que surgiram e/ou se aperfeiçoaram com o intuito de 
fornecer componentes para a Mitsubishi. São empresas que 
intensificam a produção interna, geram novos empregos e dinamizam 
o comércio e a prestação de serviços na cidade. 
 

A instalação da montadora Mitsubitshi ocorreu em 1997 e, sobre a escolha da 

instalação, Chaud (2000, p. 272) comenta:  

 

A escolha da cidade de Catalão foi alcançada em estudo técnico que 
ressaltou a posição estratégica, pois fica próxima a Brasília, Triângulo 
Mineiro, Goiânia, Belo Horizonte e São Paulo, e pela facilidade de 
escoamento através da estrada de ferro. O presidente da Mitsubishi 
do Brasil, Eduardo de Souza Ramos, disse a montadora pretendia nos 
próximos três anos iniciar a fabricação de 30.000 carros anuais. 

 
 O processo de instalação desta indústria está relacionado a um aparato técnico, 

científico e informacional que seria muito bem desenvolvido em Catalão. Silva (2002, 

p.19) esclarece que a localização ideal de instalação de uma indústria está 

relacionada a uma harmonia entre variáveis que maximizam os ganhos e que 

minimizam os problemas de produção.  

 

                                                           
das colhedoras Cameco no Brasil.” Disponível em: 
<https://www.deere.com.br/pt_BR/our_company/about_us/john_deere_in_brazil/john_deere_in_brazil.
page>. Acesso em: 10/10/2014. 
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Figura 19. Catalão-GO: Área urbana municipal e localização das principais industrias, 
2010 
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A empresa John Deere, instalada em 1998 e inaugurada em 1999, ressalta que 

Catalão possui uma localização estratégica “para o atendimento dos produtores de 

cana-de-açúcar, por sua proximidade de São Paulo e da área de cerrados do Brasil 

Central, onde há grande concentração de usinas.”  

Outro ponto decisivo foi o desenvolvimento científico e tecnológico em Catalão 

com a chegada da empresa, o que contribuiu para o processo de modernização da 

agricultura na região, por ser uma indústria que produz máquinas agrícolas, tratores, 

colheitadeiras e outros equipamentos ligados à agroindústria.  

Assim, essa articulação entre fatores solicita que melhores condições para o 

desenvolvimento capitalista sejam encontradas em determinado território a fim de se 

propagar a circulação de produtos e informação. As estratégias capitalistas têm como 

foco quebrar as barreiras espaciais o que, por conseguinte, irá determinar o ritmo do 

desenvolvimento e a dinâmica socioeconômica de dado local.  

E é isso que determina a escolha das localidades para a instalação de 

indústrias. Nesse contexto, Silva (2010, p.152), ao discorrer sobre a instalação da 

Mitsubitshi em Catalão, coloca que: 

 

No processo de implantação da MMCB em Catalão, as ordens 
técnicas e organizacional, preconizadas por Santos (2002), se fizeram 
presentes através de esforços empreendidos pelo Estado e também 
pela própria empresa. No caso da ordem técnica, no quesito 
infraestrutura e acessibilidade, se destacam terraplanagem, 
eletrificação, água e esgoto, sistema de telefonia e internet, 
jardinagem e vias de acesso à empresa. Todas essas obras foram 
realizadas pelo Estado, tendo como representantes o estado de Goiás 
e a Prefeitura Municipal de Catalão.  
 

A instalação de indústrias em Catalão, segundo Santana e Mendonça (2010), 

está relacionada também à mão-de-obra barata, pouca experiência em organização 

sindical dos trabalhadores, incentivos fiscais e acordos firmados entre o estado de 

Goiás, Catalão e as empresas.  

Além, claro, da já comentada infraestrutura disposta no município no que se 

refere à rede de transportes e à proximidade com os principais centros econômicos 

do país. As mudanças na infraestrutura e nas ações entre Estado e Capital em Catalão 

refletiram também diretamente no número de estabelecimentos, especialmente os 

industriais. Um destaque interessante é para os estabelecimentos de Ensino. Em 1985 

eram três, já no ano de 1994 passaram para doze e, no ano 2000, para vinte e quatro 

estabelecimentos de ensino. 
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Esse aumento está relacionado às novas demandas que surgiram a fim de 

qualificar e formar a mão-de-obra necessária para as indústrias que passavam a se 

instalar em Catalão. A chamada “rede S” composta pelo Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI), pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial 

(SENAC) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (SENAR) foram 

significantes nesses números, além da unidade da Universidade Federal de Goiás 

(UFG), do Centro de Ensino Superior de Catalão (CESUC) e da Universidade Estadual 

de Goiás (UEG). 

 

Tabela 12. Número de Estabelecimentos em Catalão-GO - 1985, 1990, 1992, 1994, 
1996, 1998, 2000 

ESTABELECIMENTO 
(IBGE SUBSETOR) 

1985 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Extrativa Mineral 4 3 4 2 2 2 2 

Indústria de Produtos Minerais 
não Metálicos 

3 5 4 6 9 12 13 

Indústria Metalúrgica 2 5 3 3 5 10 10 

Indústria Mecânica 1 - 1 - - 1 1 

Indústria da Madeira e do 
Mobiliário 

6 9 9 6 10 11 13 

Indústria do Papel, Papelão, 
Editorial e Gráfica 

1 1 2 3 2 4 3 

Ind. da Borracha, Fumo, Couros, 
Peles, Similares, Ind. Diversas 

1 1 1 2 2 2 1 

Indústria química  1 2 4 4 7 6 

Indústria Têxtil do Vestuário e 
Artefatos de Tecidos 

2 4 6 6 19 28 36 

Indústria de Calçados 1 2 3 2 2 2 2 

Indústria de Produtos 
Alimentícios, Bebidas e álcool 
Etílico 

8 18 18 12 21 24 26 

Serviços Industriais de Utilidade 
Pública 

2  3 3 11 12 5 

Construção Civil  6 14 29 23 35 38 

Comércio Varejista 135 207 186 223 279 370 441 

Comércio Atacadista 7 8 6 16 21 20 32 

Instituições de Crédito, Seguros e 
Capitalização 

9 8 8 11 11 13 13 
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ESTABELECIMENTO 
(IBGE SUBSETOR) 

1985 1990 1992 1994 1996 1998 2000 

Com. e Administração de Imóveis, 
Valores Mobiliários, Serv. 
Técnico... 

13 15 23 23 40 52 111 

Transportes e Comunicações 14 15 10 28 30 38 47 

Serv. de Alojamento... 40 43 38 58 80 107 108 

Serviços Médicos, Odontológicos 
e Veterinários 

8 11 11 23 50 64 82 

Ensino 3 5 4 12 21 20 24 

Administração Pública Direta e 
Autárquica 

5 3 3 3 2 2 4 

Agricultura, Silvicultura, Criação 
de Animais, Extrativismo Vegetal. 

3 2 30 97 290 397 428 

Total 268 372 389 572 934 1.233 1.447 

Fonte: MTE – RAIS Estabelecimento 1985, 1990, 1992, 1994, 1996, 1998, 2000. 
 
 

Um dos segmentos da indústria que teve crescimento significativo, conforme 

observamos na tabela 12, foi a Indústria Têxtil do Vestuário e Artefatos de Tecidos. O 

polo de moda íntima localizado em Catalão foi responsável por esses incrementos no 

número de estabelecimentos e também pela diversificação no tipo de produtos 

fabricados na cidade.10 

A Indústria de Produtos Minerais não Metálicos também se destaca. Isso por 

que, conforme já mostrado, Catalão, a partir da década de 1970, passou a se destacar 

no ramos após a instalação de mineradoras na região, o que foi também essencial no 

processo de urbanização em Catalão. Sobre isso, Silva (2010, p.06) coloca que  

 

o processo de urbanização da cidade de Catalão (GO) acelerou-se em 
um momento de grandes transformações no país, como a 
industrialização e a modernização na agricultura, mas o que mais 
impulsionou este processo foi à instalação das empresas mineradoras 
em meados da década de 1970. 
 

O segmento minerador, composto pelas empresas MINERAÇÃO CATALÃO, 

COPEBRÁS E ULTRAFÉRTIL S.A., devido à sua representatividade, está localizado 

no Distrito Químico-Industrial e de Fertilizantes de Catalão (DIQUIC). O distrito, antes 

Distrito Minero-Químico Industrial de Catalão – DIMIC, abrigava indústrias de 

                                                           
10 Sobre a Rede do polo de moda íntima em Catalão, ver Silva (2005). 
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segmentos distintos, principalmente ligados à indústria da mineração, sendo o 

segmento verticalizado em 2002 com a criação oficial do DIQUIC.  

Já as indústrias do segmento mecânico, como a Mitsubitshi e a John Deere, 

estão localizadas no Distrito Mínero-Industrial de Catalão – DIMIC, que foi criado em 

1980. No período de 2002 a 2013, é possível observar o quanto o número de 

estabelecimentos em segmentos diversificados da indústria foi ampliado. A indústria 

de produtos alimentícios também ganha destaque no cenário econômico municipal 

que está ligado às indústrias. Em 1990, eram 18 estabelecimentos, passando para 26 

no ano 2000 e para 55 em 2013.  

 

Tabela 13. Número de Estabelecimentos em Catalão-GO - 2002, 2004, 2006, 2008, 
2010, 2012, 2013 

ESTABELECIMENTO IBGE 
Subsetor 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Extrativa Mineral 4 5 3 6 7 8 5 

Indústria de Produtos 
Minerais não Metálicos 

12 13 13 15 15 23 24 

Indústria Metalúrgica 15 15 15 21 20 31 29 

Indústria Mecânica 2 2 5 2 4 3 7 

Elétrico e Comunicação 0 2 2 1 1 3 4 

Material de Transporte 4 5 7 8 8 7 6 

Madeira e Mobiliário 10 12 10 12 19 20 20 

Papel e Gráficas 3 4 6 7 12 17 19 

Borracha, Fumo, Couros 2 4 4 4 7 8 7 

Indústria Química 11 12 14 18 18 21 23 

Indústria Têxtil 38 40 40 53 53 54 47 

Indústria Calçados 1 1 1 2 2 2 2 

Alimentos e Bebidas 32 30 33 44 35 52 55 

Serviço Utilidade Pública 3 6 2 5 3 6 10 

Construção Civil 53 38 43 48 78 84 104 

Comércio Varejista 551 644 763 831 968 1068 1084 

Comércio Atacadista 41 61 72 88 99 97 89 

Instituição Financeira 18 14 17 17 19 25 26 

Adm. Técnica Profissional 138 124 83 113 158 195 206 
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ESTABELECIMENTO IBGE 
Subsetor 

2002 2004 2006 2008 2010 2012 2013 

Transporte e Comunicações 57 75 96 123 150 177 161 

Alojamentos, Comunicações 140 156 198 219 264 295 319 

Serviços Médicos, 
Odontológicos e Veterinários 

107 115 128 155 167 197 212 

Ensino 33 36 39 47 52 58 64 

Administração Pública 5 8 9 10 8 9 8 

Agricultura 435 464 452 467 458 482 465 

Total 1.715 1.886 2.055 2.316 2.625 2.942 2.996 

Fonte: MTE – RAIS Estabelecimento 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012 e 2013. 
 
 

A ARCHER DANIELS MIDLAND COMPANY (ADM) alimentos é um dos grupos 

multinacionais que contribuíram para a consolidação desse tipo de empreendimento 

no município. A indústria trabalha com o processamento de grão com ênfase na soja. 

A importância da instalação em Catalão se dá também pelo fato da região de chapada 

que compreende os municípios de Ipameri, Campo Alegre, Davinópolis e Catalão ser 

uma região grande produtora de milho e soja. 

A indústria química tinha, em 2013, 23 estabelecimentos, muito mais que o 

dobro de indústrias do segmento registrado no fim da década de 1990. O 

fortalecimento desse segmento na região está relacionado a uma nova configuração 

no território a partir da década de 1990. O impacto territorial da indústria em Catalão 

agora, muito diferente do que ocorreu até a década de 1970, segue uma dinâmica 

diferenciada que é mediada pelas novas demandas do mercado global. 

A BUNGE PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTOS (BPI), segundo informações 

da SEPLAN-GO, expandiu o complexo industrial da FOSFÉRTIL, maior produtora do 

país de matérias-primas para fertilizantes. A FOSFÉRTIL produz insumos 

fundamentais para a indústria química, como produtos orgânicos e oxidantes, além de 

ácidos e outros produtos químicos. 

Em 2010, a Companhia Vale do Rio Doce adquiriu a participação da BPI na 

FOSFÉRTIL, o que ampliou a esfera de investimentos e a exploração mineral em 

Catalão, já que a BPI detém ainda minas de rochas fosfáticas e plantas de 

processamento de fosfatados ativos pelas quais a Vale pagou cerca de US$ 1,65 

bilhão. 
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A indústria química adquire em Catalão uma rentabilidade interessante dada a 

região em que foi instalada, com proximidade do mercado consumidor, além da 

facilidade dos fluxos e trocas existentes devido à rede urbana e à região de influência 

que é captada por Catalão. Santos (2006, p. 247) coloca que os lugares se distinguem: 

 

Pela diferente capacidade de oferecer rentabilidade aos 
investimentos. Essa rentabilidade é maior ou menor, em virtude das 
condições locais de ordem técnica (equipamentos, infra-estrutura, 
acessibilidade) e organizacional (leis locais, imposto, relações 
trabalhistas, tradição laboral).  
 

 Dessa forma, vemos que em Catalão a ordem técnica e organizacional contribui 

para a atração de indústrias bem como de empresas que seguem os segmentos que 

despontam na produção industrial. Além da condição relacionada à localização de 

Catalão, as condições artificialmente criadas relacionadas à infraestrutura, 

equipamentos, mercado consolidado, dentre outros aspectos, contribuem para ajudar 

a compor essa nova configuração do território pós década de 1990. 

 

 

Figura 20. Produto Interno Bruto dos Municípios 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 
2010, 2012 
Fonte: IBGE - Produto Interno Bruto dos Municípios 1999, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012. 
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Tabela 14. Valor Adicionado Bruto a Preços Básicos (R$) de Catalão-GO (1999-2004-
2012) 

Valor adicionado bruto a preços básicos (R$ mil) 

 1999 2000 2002 2004 

Indústria 165.527,25 296.005,75 357.669,61 670.334,14 

Serviços 215.634,05 278.256,81 571.600,53 937.351,03 

Agropecuária 49.479,96 64.107,47 140.389,22 149.117,68 

Valor adicionado bruto a preços básicos (R$ mil) 

 2006 2008 2010 2012 

Indústria 848.047,12 1.367.669,44 1.648.742,80 2.490.703,75 

Serviços 1.125.564,71 1.231.742,45 1.476.725,53 2.010.543,37 

Agropecuária 86.580,48 173.354,16 171.580,65 287.861,68 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE; Secretaria de Estado de Gestão e 
Planejamento/Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos - Segplan/IMB nos 
anos selecionados. 

 

Os dados de Produto interno Bruto – PIB - de Catalão, conforme mostra a figura 

20, apresentam forte crescimento nos anos 2000. A ampliação dos investimentos em 

Catalão a partir da década de 1990 contribuiu para a evolução do PIB municipal, 

sobretudo, no setor da indústria. Para confirmar, basta observarmos que os números 

mais que dobraram, conforme verificado nas tabelas. 

O setor de serviços é, na maioria dos municípios goianos, o que mais contribui 

para a composição do PIB. Mas isso não se reproduz em Catalão. O que se percebe 

é que o segmento da indústria é o mais representativo no município, principalmente 

as atividades relacionadas à indústria mineradora. 

Ribeiro (2011) esclarece que esse fator está relacionado à infraestrutura que o 

município dispõe, incentivando esse segmento da economia municipal. Segundo a 

autora o parque industrial de Catalão chama a atenção pela diversidade na produção, 

como por exemplo, “produtos caseiros (doces, queijos, salgadinhos, bolos e tortas, 

artesanatos etc.), agroindústrias, minerações, artefatos de cimentos, metalurgia, 

cerâmica, e móvel, entre outros”. (RIBEIRO, 2011, p. 124) 

No que diz respeito aos vínculos empregatícios, o que foi registrado pela RAIS 

em 2013 é que o setor com mais vínculos é o setor de serviços, que representa 35,4% 

dos vínculos totais. Já os setores da indústria, comércio, agropecuária e construção 

civil representam, respectivamente, 30,5%, 23,2%, 5,5% e 5,3%. (MTE, 2013). 

Catalão, nos últimos estudos realizados pela SEPLAN-GO, aparece sempre 

entre os cinco primeiros colocados do Ranking Goiano. Os quesitos de infraestrutura 

tecnológica, mão-de-obra, infraestrutura econômica, localização estratégica e, ainda, 
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qualidade de vida, inserem Catalão em um seleto grupo de municípios que são 

favoráveis à atração de investimentos. 

Em suma, a reestruturação econômica de Catalão desenvolvida, sobretudo, 

pela nova dinâmica econômica proporcionada pelas atividades de setores 

diferenciados da indústria foi desenvolvida pelos agentes econômicos e políticos 

externos.  

O diferencial no município de Catalão foi o resquício de uma economia que fora 

forte no início do século XX. A localização estratégica muito favorece a logística das 

indústrias, as políticas de fomentos e isenções a fim de atrair mais investimentos e a 

força econômica que foi se consolidando no decorrer dos anos. 

Cabe analisarmos como esse exemplo – a industrialização em Catalão – rebate 

no mundo do trabalho e também a reação dos trabalhadores diante desse processo. 

Isso é o que será visto no próximo capítulo. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

O REBATIMENTO DO TRABALHO E A FÁBRICA 

DISPERSA: O EXEMPLO DE CATALÃO  
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As análises anteriores mostraram que a industrialização de Goiás tem 

correlação direta com o reordenamento do capital produtivo na escala mundial e 

brasileira. Mostraram, também, que Catalão exemplifica os efeitos espaciais e 

territoriais desse reordenamento por meio da participação do estado de Goiás 

mediante programas, políticas e subvenções engendradas a partir da década de 1990. 

Por outro lado, observamos a importância dos antecedentes e da localização 

estratégica do município. 

O presente capítulo trata de investigar o rebatimento do trabalho diante do 

reordenamento produtivo do capital. Por isso, vários autores, a partir da tradição de 

estudos advindos do século XIX, desde a elaboração de O Capital, de Karl Marx 

(2010), entre os quais Antunes (2000), Thomaz Júnior (2002) e outros, não separam 

a atividade industrial do capital das relações de produção. Ou seja, das atividades do 

trabalho. 

Os estudos têm mostrado que, mesmo com as chamadas inovações 

tecnológicas, ou o advento da terceira revolução industrial, com os seus componentes, 

tais como o uso da robótica, do laser, da fibra ótica, da mecânica quântica e, mais 

recentemente, da nanotecnologia, não foi possível erradicar o trabalho, ou, como 

quiseram algumas ideias liberais, impor o fim do trabalho. 

Para encaminhar as interpretações que seguem foram feitas algumas 

problematizações: quais os rebatimentos no mundo do trabalho causados pelo 

reordenamento produtivo do capital? Poder-se-ia vislumbrar como se dá a morfologia 

do trabalho diante da chamada fábrica difusa? 

Além dessas questões gerais que visam enxergar as dimensões globais das 

mudanças do mundo do trabalho, no caso específico da presente pesquisa, tomamos 

como caso a realidade do trabalho fabril no município de Catalão. Para desenvolver 

uma compreensão geral sobre o processo de mudança do trabalho buscamos analisar 

fontes de dados que conduzissem a um entendimento comparativo e evolutivo de um 

conjunto de variáveis envolvendo o trabalho fabril. 

 

4.1 Fonte de dados e metodologia 

 

A Relação Anual de Informações Sociais – RAIS - constitui um instrumento de 

coleta de dados de importância fundamental para a gestão governamental do setor do 
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trabalho. Foi instituída por meio do Decreto n° 76.900 de 23 de dezembro de 1975 e 

tem como principais objetivos: 

 O suprimento às necessidades de controle de atividade trabalhista no 

País; 

 O provimento de dados para elaboração de estatística do trabalho; 

 A disponibilização de informações do mercado de trabalho às entidades 

governamentais. 

Segundo Brasil (2014), os dados coletados pela RAIS têm constituído 

expressivos insumos para atendimento às necessidades: da legislação da 

nacionalização do trabalho; de controle dos registros do FGTS; dos Sistemas de 

Arrecadação e de Concessão e Benefícios Previdenciários; de estudos técnicos de 

natureza estatística e atuarial; de identificação do trabalhador com direito ao abono 

salarial PIS/PASEP. 

A RAIS possui cobertura nacional abrangendo todo o mercado de trabalho 

formal brasileiro (CLT, Estatuários, Avulsos, temporários e prazo determinado). É 

realizada anualmente e apresenta informações sobre todos os estabelecimentos e 

seus empregados, mês a mês, durante o ano-base. As informações podem ser 

consultadas em diferentes níveis espaciais de análise indo do nível nacional e regional 

ao nível dos estados e municípios. 

As informações disponibilizadas pela RAIS estão vinculadas aos 

estabelecimentos e aos trabalhadores. Sobre os estabelecimentos estão disponíveis 

o endereço, o nome e o número do CPF do responsável pela declaração, telefone e 

endereço eletrônico.  

Sobre os trabalhadores estão disponíveis no número do PIS/PASEP: nome 

completo do trabalhador, gênero e CPF, escolaridade, data de nascimento, salário de 

admissão e desligamento, horas contratuais, tipo de admissão e desligamento, data 

da admissão e/ou desligamento, número, série e UF da CTPS, raça/cor, portador de 

necessidades especiais, tipo de deficiência, ocupação (CBO), aprendiz, tempo de 

emprego, nacionalidade, horas extras trabalhadas, remunerações, tipo de vínculo 

(CLT ou estatuário) e tipo de afastamento. 

A RAIS disponibiliza alguns dados estatísticos entre os quais se pode destacar 

em relação aos estabelecimentos: séries temporais sobre o número de empregos, 

tipos de vínculo, remunerações, tempo médio de emprego, horas contratuais, número 
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de estabelecimentos; e, também, em relação aos trabalhadores: gênero, faixa etária, 

escolaridade, nacionalidade, raça/cor, pessoas com deficiência por tipo de deficiência. 

Neste trabalho, foram consideradas para análise as seguintes variáveis com 

correspondência para os anos de 2003 e 2013: 

 número de estabelecimentos por grande setor e por subsetor da 

economia segundo classificação do IBGE e tamanho mensurado pela 

quantidade empregados; 

 homens e mulheres por subsetor da economia; 

 faixa de remuneração média por subsetor da economia; 

 escolaridade por subsetor da economia. 

Para realização das análises foi realizada a aquisição de dados por meio do 

site do TEM, estes foram organizados em formato .xlsx para serem tabulados no 

software Excel 2013. Nesse programa foram geradas as tabelas e os gráficos que 

subsidiaram as análises da dimensão econômica de Catalão a partir de sua dimensão 

quantitativa. 

Além dessa fonte, de acordo com as análises desenvolvidas pelo Centro de 

Estudos da Geografia do Trabalho (CEGET), foi necessário averiguar o rebatimento 

do trabalho em termos de organização política. Por essa via, podemos sintetizar que 

em qualquer ação vertiginosa do capital sobre o território os trabalhadores 

desenvolvem percepções, representações e tipos de consciência do processo, ainda 

que essa consciência possa ser embaraçada pelos mecanismos ideológicos. Essa é 

a dimensão política do rebatimento do trabalho. 

Neste ponto consideramos o seguinte: se o capital produtivo fabril age por um 

critério eminentemente econômico, cujo fim é o lucro, geralmente promovido com 

alianças e subsídios dos atores hegemônicos, como o Estado e suas autarquias, o 

trabalho age em função da existência e da resistência (MENDONÇA, 2005). Conforme 

pondera o autor e assim foi a defesa de sua tese de doutoramento ao analisar a ação 

do que foi denominado “povos cerradeiros” diante do processo de modernização do 

território e da agricultura goiana, o trabalhador luta pela sua existência, assim como 

de sua família. Nessa luta cria resistências; e na resistência envolve a dimensão de 

seus fazeres, de seus saberes e de seus gostos. 

Diante disso, um pressuposto ancora estas reflexões: se houve mudanças na 

forma e no conteúdo do capital produtivo fabril, houve também mudanças nas formas 

e nos conteúdos das resistências. Em outras palavras, a luta de classes e a 
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configuração das classes sociais ganharam uma complexidade. Verificamos, também, 

a evolução das análises dos trabalhadores incluindo outras variáveis, como a de 

gênero (Costa,2013), raça-etnia e componentes culturais. 

 

4.2 Uma leitura geográfica do trabalho 

 

Desde os trabalhos clássicos de George (1963) sobre a geografia da indústria, 

passando por trabalhos em nível teórico como de Santos (1979), Moreira (1991), 

incluindo vários trabalhos apresentados no CEGET, notadamente os desenvolvidos 

por Thomaz Junior (2002) e outros autores, tem havido uma preocupação em 

compreender o trabalho como uma categoria indispensável à análise geográfica. 

As pesquisas que focam a mediação do trabalho na relação sociedade e 

natureza, ou as que estudam a precarização do trabalho a despeito de um mundo 

produtivista e tecnocentrado, ou, ainda, as que investigam as doenças do trabalho e 

as organizações dos trabalhadores e outras, consideram que esta categoria é 

essencial para se pensar a transformação espacial. 

A ótica dos estudos atuais têm tentado superar o dualismo entre uma visão 

economicista do trabalho e uma versão culturalista. Trata-se de pensar o trabalho em 

diferentes níveis e a partir de múltiplas condições envolvendo a dimensão econômica, 

mais os aspectos culturais dos saberes, dos prazeres, das formas de incluir as forças 

produtivas, de sua relação com o ambiente e também a dimensão subjetiva, como é 

o caso das vertentes que operam estudos no campo da psicodinâmica do trabalho. 

Em decorrência desses apontamentos, a interpretação do trabalho por meio da 

análise geográfica tem conquistado muitos adeptos e tem se espraiado em vários 

núcleos de estudos. Esses grupos avaliam situações espaciais do trabalho e dos 

trabalhadores de diferentes maneiras.  

Dentre esses são interrogados: o novo operário que tem origem no campo; os 

trabalhadores migrantes que saem de estados do nordeste brasileiro e caminham para 

as cidades do agronegócio; a situação do novo militante do Movimento Sem Terra que 

sai da metrópole e vai para os acampamentos; as condições e os conteúdos da 

feminilização do trabalho; as táticas de resistências dos chamados movimentos 

barrageiros; as territorialidades de catadores de papel e vários outros. 

Essa multiplicidade de temas e de análises é compatível com as drásticas 

mudanças da chamada morfologia do trabalho contemporâneo. Contudo, as 
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mudanças não são apenas na forma, mas nos conteúdos sociais e também nas 

referências patronais e políticas.  

Podemos dizer que, no caso de Goiás e Catalão, nos territórios que sofreram 

profundas transformações pelo processo de modernização do território e pela 

industrialização, há um novo trabalhador. Isso alterou também os espaços, as lógicas 

da mobilidade espacial, as remunerações, as classes sociais e também os aspectos 

culturais e simbólicos, conforme assinalou Lima (2014) ao mostrar que há uma 

literatura urbana em Goiás em que o personagem central não é mais o camponês, 

conforme a sua tradição, mas o citadino. 

Junto a isso várias análises geográficas juntam classe social e gênero, pois a 

inserção da mulher no denominado mercado de trabalho alterou a lógica do trabalho 

e também do papel ou dos papeis das mulheres nos espaços institucionais, na 

capacidade de liderança, na relação de poder com o marido, namorado, filhos. Isso 

quer dizer que o trabalho envolve o sujeito humano contemporâneo em diferentes 

condutas, como na esfera laboral, na produção de sua existência cotidiana, na criação 

da identidade.  

Ao colocar o trabalho dessa forma verificamos que o primeiro componente de 

sua mudança é a sua diversificação. Se a fábrica se expande, o setor de serviços se 

multiplica, as formas de trabalho informais crescem, as modalidades de trabalho 

crescem na mesma proporção. A diversificação, todavia, recai na fragmentação do 

trabalhador. Mendonça e Santana (2013, p.02) explicam o processo: 

 

Nesse contexto, a territorialização da indústria automobilística em 
Catalão (GO), em 1997/1.998, provocou profundas transformações 
espaciais na cidade e na região, assim como, nas relações sociais de 
trabalho. O desenvolvimento das relações capitalistas de produção 
intensifica a reprodução do capital; a geração de novas vagas de 
emprego acentua o processo migratório; e as contradições das novas 
relações de produção e trabalho fazem os trabalhadores reagirem 
através da organização sindical. 
 

A mudança provocada no mundo do trabalho, em Catalão, dá-se de diferentes 

maneiras, desde os novos sistemas contratuais, como as “terceiras”, à produção em 

rede, à produção em forma de complementaridade, incluindo as referências patronais, 

os novos tipos de contratos. Isso quer dizer que a fragmentação do trabalho induz à 

fragmentação do sujeito trabalhador, geralmente ameaçado pelo fantasma do 

desemprego estrutural. Isso vai explicar por que a fábrica com tecnologias avançadas 
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cria, no mesmo sistema, a precarização do trabalho, ou o subemprego. Esse processo 

é também observado por Mendonça e Santana (2013, p. 02). Os autores afirmam que: 

 

Atualmente trabalham aproximadamente 3.000 (três mil) operários na 
indústria automobilística em Catalão (GO), dos quais cerca de 2.700 são 
contratados pela MMC Automotores do Brasil S.A (MMC). O restante está 
distribuído em várias empresas terceiras que prestam serviços ou 
fornecem componentes. A empresa MMC é de capital nacional e monta 
e importa os veículos da marca Mitsubishi Motors, através de uma 
parceria com a montadora japonesa para a concessão de tecnologia e 
licenças de montagem de veículos. A maioria dos trabalhadores são 
representados pelo Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos de Catalão 
(SIMECAT), fundado em junho de 2004.  
 

Além da ramificação em terceiras, parceiras e sistema de corporação, a 

industrialização de Catalão gera um impacto na região inteira. Há operários de quase 

todos os municípios circunvizinhos, entre os quais: Goiandira, Nova Aurora, Ouvidor, 

Cumari, Três Ranchos, Anhanguera. 

Além disso, o reordenamento produtivo fabril criou a necessidade de gerar 

meios de transporte e de circulação de mercadorias, razão pela qual foi reconstituída 

a Ferrovia Centro-Atlântica (FCA) ligando Catalão aos portos de Vitória (ES) e Santos 

(SP). Isso ajudou a compor uma rede viária envolvendo a rodovia BR-50, que liga 

Catalão a Brasília, e a rodovia estadual GO-330, de Catalão a Goiânia. O 

funcionamento da logística, como analisado no capítulo anterior, estendeu as relações 

rodo-ferroviárias de Catalão numa distância de mais de 1000 km, alargando os 

circuitos produtivos do município na escala regional e nacional. 

Ao nos referirmos ao trabalho, a dimensão é geopolítica, pois a mobilidade 

interna ou inter-regional do trabalho em busca de emprego acompanha, no mesmo 

passo, a “desterritorialização global do trabalho”. Ou seja, a mobilidade do trabalho, a 

disputa por um lugar, não faz apenas o trabalhador se aventurar em distâncias locais, 

mas internacionais. Por outro lado, determinadas funções profundamente 

especializadas motivam as montadoras ou as indústrias minerais a trazerem 

geólogos, engenheiros e outros profissionais de seus países de origem. 

Isso quer dizer que o trabalho contemporâneo cria uma relação conflituosa que 

perpassa várias escalas espaciais. De um lado, há a extrema especialização exigindo 

formação científica e tecnológica, assim como a sua precarização ou banalização. 

Mas esse processo, em Catalão, é complexo, pois o imaginário social constituído “de 

que trabalhar nas montadoras” significa um status, especialmente pelas condições 
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como oferta de almoço, uniforme, planos de saúde, seguro, acaba escondendo outras 

dimensões. Entre essas se situa o fato de a maioria dos operários serem jovens, 

dispostos ao trabalho árduo, flexíveis. 

Pesquisas e levantamentos mostram que em Catalão (GO) os trabalhadores 

recebem salários menores que os operários das indústrias do sudeste do país. Nas 

faixas de 1.01 a 4,0 salários mínimos, em Catalão a proporção é de 64,4% e em São 

Bernardo do Campo (SP) é de 8,4%. O procedimento de desvantagem cresce nas 

outras faixas salariais. Isso mostra que a chamada descentralização industrial operou 

junto à taxa de obtenção de mais-valia por meio da remuneração menor do trabalhador 

na chamada periferia capitalista do país. 

Sobre o processo global do trabalho e seus efeitos no ganhos e na obtenção 

da mais-valia e na taxa de lucro, Silva (2010, p. 84) analisa que, 

 
Juntamente com o deslocamento das indústrias, há também perdas 
significativas dos postos de trabalho, das regiões ditas 
tradicionalmente industrializadas, enquanto as receptoras (norte, 
nordeste, centro-oeste) desses novos investimentos aumentam a 
oferta de postos de trabalho com a inserção de novos grupos sociais, 
como: engenheiros, técnicos de informática, administradores etc. 
 

Observamos na análise da autora que não se pode pensar a geração de postos 

de trabalho sem se levar em conta a totalidade espacial. Em muitos casos, a geração 

do emprego formal numa região ocorre em detrimento da pauperização em outra 

região. Esse processo ocorre no plano internacional a respeito da qualidade social do 

trabalho: o deslocamento de uma multinacional de um país rico para um país pobre 

geralmente diminui os custos de remuneração do trabalho. Assim, a mobilidade 

transfronteiriça do capital produtivo fabril opera um jogo geopolítico envolvendo o 

trabalho. 

 

4.3  Situações espaciais do trabalho contemporâneo 

 

O camponês de repente se vê obrigado a deixar a sua antiga moradia na região 

chamada Mata Preta, na zona rural de Catalão-GO. Os seus irmãos mais jovens, 

também seus primos e amigos já fizeram isso antes dele. Com dor deixa os pais, 

apenas os seus velhos pais morando no pequeno sítio ladeado de agroindústria e 

agora a mineração. Deixa tendo uma certeza, o seu processo migratório – do campo 

para a cidade – apesar de lhe trazer angústia e dor, terá uma recompensa: irá 
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trabalhar numa montadora multinacional. O salário não será tão ruim, talvez tenha um 

ganho maior que na “roça”. 

Contudo, terá que pagar aluguel, transporte e fazer outras despesas. Mas o 

pior é a mudança do tipo de trabalho, desde a vigilância da produção feita com olhos 

tecnológicos do gerente, passando pelo uso do uniforme, pelo controle total do tempo, 

e, pior, por um novo saber. Isso o levará a se perguntar: “eu vou dar conta?”. 

O jovem estudante universitário de famílias de trabalhadores passa ter uma 

dúvida: não sabe se tranca o curso universitário de Geografia que está fazendo no 

Campus de Catalão-GO ou se continua o curso e deixa o seu emprego. Está gostando 

do curso, está aprendendo nas aulas a enxergar a sua condição de trabalhador. E o 

curso pode, no futuro, garantir-lhe um trabalho mais límpido, com remuneração maior 

e mais dignificante. Todavia, se perder o emprego como vai custear a vida, ajudar os 

seus pais? 

A moça bastante jovem trabalhou no comércio, mas ganhava muito pouco. O 

trabalho não era tão árduo em se tratando de esforço muscular, mas atrapalhava 

estudar, pois trabalhava 10 (dez) horas diárias. Recebe uma proposta melhor numa 

terceira. O salário será um pouco maior, mas irá trabalhar no departamento de 

limpeza. Caso aceite terá que limpar os resíduos de graxa do comando de máquinas. 

Adeus unhas cuidadas, perfume, roupa limpa. 

O seu posto de trabalho em face à pequena venda pode degringolar. Não pode 

perder esta oportunidade. Pensa se essa nova condição de trabalhadora irá 

comprometer o olhar de seu namorado para si, ou se essa pergunta é apenas uma 

interrogação feminina à toa. Não há outro jeito, inclusive porque está razoavelmente 

endividada com a compra de sua motocicleta. Com a moto houve uma sensível 

melhora na qualidade de sua vida, pode se deslocar com rapidez, ganhar tempo, 

ampliar as visitas aos parentes e aos amigos. 

Todos esses relatos evidenciam a efetividade do trabalho no quadro total da 

vida de um ser humano, constituindo a sua dimensão ontológica e traduzindo-se como 

um componente no qual se insere a atividade mental, do organismo, o tempo de vida, 

as relações sociais, a ligação com o ambiente, com a saúde, a relação com a moradia, 

com o espaço, incluindo também componentes como o imaginário, a ideologia, os 

sonhos etc. Os relatos mostram também a efetividade de outras categorias, como o 

processo migratório, a informalidade. Migração, humilhação, limitação do tempo, 

informalidade, processo de urbanização, dimensão da cultura do trabalho. 
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Diante disso, não se pode dizer que a participação da informação, da 

tecnologia, da ciência, a partir da revolução industrial, suprime a importância humana 

do trabalho. No centro de um debate se configuram questões como: a luta de classes 

acabou? Ela não tem mais importância? Houve mudanças totais na morfologia e no 

conteúdo do trabalho? 

O pesquisador Antunes (2009, p.123), desde a queda do muro de Berlim e da 

crise do chamado socialismo real, tem desenvolvido várias pesquisas. A sua síntese 

é: 

 

Ontologicamente prisioneira do solo material estruturado pelo capital, 
a ciência não poderia tornar-se a sua principal força produtiva. Ela 
interage com o trabalho, na necessidade preponderante de participar 
do processo de valorização do capital. Não sobrepõe ao valor, mas é 
parte intrínseca de seu mecanismo. Essas interpretações entre 
atividades laborativas e ciências associa e articula a potência 
constituinte do trabalho vivo a potência constitutiva do conhecimento 
tecno-científico na produção de valores (materiais ou imateriais). O 
saber científico e o saber laborativo mesclam-se mais diretamente no 
mundo produtivo contemporâneo sem que o primeiro” faça cair por 
terra” o segundo. Várias experiências, das quais o projeto saturno da 
General Motors é exemplar, fracassaram quando procuraram 
automatizar o processo produtivo minimizando e desconsiderando o 
trabalho. As máquinas inteligentes não podem substituir os 
trabalhadores. 
 

As palavras do pesquisador sintetizam o que está no centro do debate: “as 

máquinas inteligentes não podem substituir a história”. Portanto, não fazem a história, 

não constroem espaços, territórios, lugares. Outra ideia importante é que não há 

automatismo, inteligência artificial ou outro recurso similar capaz de substituir a 

atividade humana do trabalho. De alguma maneira, o sistema capitalista precisa 

remunerar, ainda que precariamente, o trabalhador, pois precisa de consumidores. 

Por outro lado, convém enxergar as vastas mudanças no campo e no mundo 

do trabalho. Essas mudanças não erradicaram o chamado sub-trabalho ou a 

constituição do lupem-proletariado. Ao contrário, junto com o mercado de trabalho 

informal, cresce a quantidade de vigiadores de veículos, de crianças que vendem 

picolés, chocolates, balas em semáforos, de seguranças privadas, flanelinhas, 

vendedores de doces caseiros etc.  

E outros ramos nascem, como: os especialistas em programação, em sistema 

de redes; gestores de negócios; engenheiros de logística, de produção; controladores 

de radares; intermediários de negócios internacionais; agentes de moda; olheiros de 
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jogadores de futebol. O fato é que aumenta a diversificação do trabalho. Essa 

diversificação, ora sofisticando a sua operação, ora criando meios precários, gera uma 

complexidade do processo geral do trabalho. 

A diversificação, a precarização, a desterritorialização global do trabalho, os 

modos de enfrentar o desemprego estrutural são fatores que alteram a morfologia e o 

conteúdo do trabalho injetando novos temas para interpretar o assunto. Na geografia 

econômica atual se veem temas como: o meio técnico-científico-informacional; a 

renda e a segregação socioespacial; os conflitos territoriais e a relação 

capital/trabalho; a geografia eleitora de trabalhadores. 

No campo do debate da sociologia e da antropologia do trabalho se verificam 

temas como: relação com as novas tecnologias; organização das classes sociais e 

componentes como gênero e raça-etnia; diversificação e fragmentação do trabalho. 

No campo da politologia são vistas questões como: o sentido político da luta de 

classes atuais; a inscrição de novas ideologias perante as mudanças dos paradigmas 

de organização do trabalho como o Toyotismo. 

E há temas como: o balanço econômico das desigualdades sociais; a 

mobilidade do trabalho; a configuração do trabalho de brasileiros migrantes fora do 

país. Muitas pesquisas envolvem a questão ambiental dando ênfase a temas como: o 

trabalho no cerne do agronegócio, da agricultura química; o trabalho e a saúde; os 

acidentes de trabalho. 

Temas mais gerais ganham o debate atual fazendo uma ligação com a 

produção industrial, com os novos paradigmas empresariais e fabris, dos quais podem 

ser destacados: 

 Agricultura de precisão 

 Serviços flexibilizados 

 A fábrica corporativa 

 A fábrica dispersa 

 A gestão de negócios 

 A organização em redes 

 Gerenciamento compartilhado 

 Espaço reticular 
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Muitos desses temas envolvem uma leitura do modo de produção capitalista a 

partir de noções como turbocapitalismo (PELBART, 2000), Capitalismo conexionista 

(JANDIR, 2009), Capitalismo neuroquímico (TAVARES, 2010). Vários autores 

compreendem a dimensão da escala para pensar o trabalho e seus componentes. 

Vemos que a divisão internacional do trabalho, ou seja, a diferença entre países ricos 

e pobres permeia o processo de estruturação e organização do trabalho. 

Thomaz Junior (2002, p. 25) tem insistido para que se recupere a leitura da luta 

de classes. Do mesmo modo, as organizações dos Movimentos Sociais mostrando 

que há resistência diante da precarização, da exploração e do sucateamento do 

emprego e do trabalho. Por isso defende que: 

 
[...] somente através das pesquisas será possível apreendermos as 
especificidades da dinâmica do trabalho nos diferentes lugares e 
conseqüentemente, quais os significados da subjetividade que 
(re)definem ações, posturas, alianças políticas, pactos e projeto de 
sociedade dos trabalhadores, particularmente do movimento operário e 
dos movimentos sociais de maneira geral. As dificuldades para a 
compreensão das travagens que impossibilitam a “leitura” do mundo do 
trabalho para além do capital é o que nos motiva a dar seqüência às 
investigações do metabolismo societário do trabalho, ou seja, as 
complexas e múltiplas determinações presentes no mundo do trabalho. 
 

De acordo com o autor, há de se considerar “as complexas e múltiplas 

determinações presentes no mundo do trabalho”. Em razão disso, as análises 

demandam cuidado teórico e pertinência com o campo. Não se pode, nas palavras do 

autor, abandonar o processo totalizante no qual o trabalho se funda: o modo de 

produção capitalista e suas ambições. 

 

4.4 A dimensão histórica do trabalho: o novo desenvolvimentismo 

 

Dentre as pautas de propaganda da positivação da condução do Estado 

Brasileiro na última década se situa a principal: a diminuição dos índices do 

desemprego. Todavia, os autores que criticam o modelo que fez o país crescer e 

diminuir o desemprego dizem que a diminuição do desemprego se deu junto ao 

endividamento da pobreza. Há também ressalvas, como a política de diminuição do 

Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de 2011, para que a venda de 

automóveis garantissem boa parcela da empregabilidade. Consequentemente, foram 
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gerados problemas de morte no trânsito, congestionamento, engarrafamento e outros 

problemas no setor da mobilidade. 

O fato é que houve – e ainda há mostra de haver - um aquecimento do mercado 

de consumo brasileiro acompanhado de melhoria de índices no campo da educação, 

da saúde, dos ganhos do trabalho. Do mesmo modo, houve um investimento grande 

na infraestrutura, com a construção de canais fluviais, melhoramento de aeroportos, 

construção e duplicação de rodovias, ferrovias, portos. 

Em termos geopolíticos, nessa última década os dados mostram que o país 

tem ocupado um lugar de destaque na economia mundial. Ou seja, há a formação de 

uma dupla articulação: o crescimento do mercado de consumo e a diminuição do 

desemprego internamente; e o destaque internacional na cadeia da exportação, dos 

negócios e do poder de comando. Esse processo tem sido chamado de “novo 

desenvolvimentismo brasileiro”. A interrogação é: esse modelo de desenvolvimento 

rompe com a lógica dos modelos anteriores? Qual será o futuro desse modelo? 

Sobre a origem e o sentido original do “novo desenvolvimentismo”, Castelo 

(2012, p.620) explica que, 

 

O novo desenvolvimentismo surgiu no século XXI após o 
neoliberalismo experimentar sinais de esgotamento, e logo se 
apresentou como uma terceira via, tanto ao projeto liberal quanto do 
socialismo. Os primeiros escritos do novo desenvolvimentismo 
brasileiro apareceram no primeiro mandato do governo Lula no tinteiro 

de Luiz Carlos Bresser Pereira, ex‑ministro da Reforma do Estado, 

professor emérito da FGV‑SP e então intelectual orgânico do PSDB. 

Em 2004, Bresser Pereira publicou na Folha de São Paulo um artigo 
intitulado “O novo desenvolvimentismo”, no qual defendia uma 
estratégia de desenvolvimento nacional para romper com a ortodoxia 
convencional do neoliberalismo. Segundo seus apontamentos, o novo 

desenvolvimentismo se diferenciaria do nacional‑desenvolvimentismo 

em três pontos: maior abertura do comércio internacional; maior 
investimento privado na infraestrutura e maior preocupação com a 
estabilidade macroeconômica. “Em síntese”, escreve Bresser Pereira 

(2004, p. 2‑3), “o mercado e o setor privado têm, hoje, um papel maior 

do que tiveram entre 1930 e1980: a forma do planejamento deve ser 
menos sistemática e mais estratégica ou oportunista, visando permitir 
que as empresas nacionais compitam na economia globalizada”. O 
novo desenvolvimentismo brasileiro emergiu, portanto, do seio da 
intelectualidade tucana que implementou o neoliberalismo no país. 
 

Não há dúvida de que houve um novo direcionamento do Estado, assim como 

de sua ótica financeira e social. Da mesma maneira não há como negar elementos 

como a expansão de universidades, a construção de barragens e o aumento no roteiro 
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de viagens de turistas brasileiros para outros países, o maior volume de passageiros 

de avião. A par desse dinamismo interessa saber que o território brasileiro, as suas 

regiões, as suas metrópoles e lugares sofreram grandes alterações que culminam na 

territorialização do trabalho e na localização industrial, como foi visto anteriormente. 

Advém desse dinamismo e do modelo de desenvolvimento o impacto nas 

esferas políticas do movimento social - no meio ambiente, por exemplo, no uso de 

água, na demanda de energia, e também nas esferas das classes sociais e da renda. 

Isso tudo desenha novas disputas e conflitos territoriais. 

Além disso, as periferias urbanas das metrópoles sofrem um intenso processo 

de fragmentação (BARREIRA, 2011), aumentando o seu crescimento, assim como os 

seus problemas, inclusive diversificando-os como os problemas de segurança pública, 

de aumento de usuários de tóxicos, de violência no trânsito e, inclusive, problemas 

mentais. Isso exige um processo crítico ao modelo, inclusive porque o grande capital 

tem se logrado vitorioso, desde o setor de agronegócio, até o da mineração e dos 

grandes atacadões. 

Distante ainda do chamado “pleno emprego”, a situação atual do trabalho 

envolvendo a empregabilidade apresenta várias mudanças, entre as quais se situam, 

conforme dados da Organização Internacional do Trabalho (OIT): em torno de 40% 

dos trabalhadores formais ainda não possuem o ensino médio completo; as mulheres 

juntam o trabalho formal e doméstico perfazendo em torno de 59 horas contra 52horas 

dos homens; as regiões norte e nordeste tiveram o maior índice de crescimento de 

postos de trabalhos formais. Houve um aumento nos índices de trabalhadores com 

carteira assinada, saindo de aproximadamente 48% para 54% de 2004 a 2009. 

Contudo, há ainda uma desigualdade regional no quesito carteira assinada com o 

Estado de São Paulo, por exemplo, apresentando índices de 69%, e o Estado de 

Santa Catarina, apresentando 68%, enquanto Maranhão e Piauí não chegam aos 

30%. 

Fora isso, houve um aumento de ganho real de 896 reais para 1.071 no período 

aludido. Mas se mantém ainda uma alta desigualdade de gênero: as mulheres 

ganham 70% em relação ao salário dos homens; e essa desigualdade é maior na 

raça-etnia em que os negros ganham apenas 58% quando comparados aos brancos. 

Continua existindo trabalho infantil, trabalho análogo à escravidão e crescendo a 

informalidade. Esse espectro mostra ainda vários desafios do trabalho no Brasil. A 
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partir deste ponto, passamos a analisar, em termos gerais, como esse processo ocorre 

em Catalão exemplificando o rebatimento diante da industrialização de Goiás. 

 

4.5 O trabalho em Catalão: número de estabelecimentos por grande setor da 

economia – 2003-2013 

 

No que se refere ao número de estabelecimentos por grande setor da economia 

(ver tabela 15) é possível identificar que no ano de 2003 o comércio (36,82% dos 

estabelecimentos), o setor de serviços (28,23% dos estabelecimentos) e o setor da 

agropecuária (24,45% dos estabelecimentos) somavam quase 90% do número total 

de estabelecimentos. Esses números refletem a força desses três setores. A indústria 

e a construção civil somavam juntas 10,5% dos estabelecimentos. É possível 

observarmos também que, no que se refere ao número de empregados, as maiores 

porcentagens dos estabelecimentos ou não empregam funcionários (16,21%) ou 

empregam entre um e nove funcionários (73,35%). 

 

Tabela 15. Número de estabelecimentos (linhas) por grande setor da economia e 
quantidade de empregados (colunas) em Catalão – 2003 

 0 1 a 9 
10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ou 

Mais Total % 

Indústria 15 83 19 13 3 4 2 1 0 140 7,91% 

Construção 
Civil 17 20 3 4 0 2 0 0 0 46 2,60% 

Comércio 87 503 48 13 0 1 0 0 0 652 36,82% 

Serviços 81 359 26 21 6 6 0 0 1 500 28,23% 

Agropecuária 87 334 8 2 1 1 0 0 0 433 24,45% 

Total 287 1299 104 53 10 14 2 1 1 1771 100,00% 

% 16,21% 73,35% 5,87% 2,99% 0,56% 0,79% 0,11% 0,06% 0,06% 100,00%  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003) 
 

 No ano de 2013 (tabela 16), o comércio continua no topo do ranking com um 

pequeno aumento passando para 39,15%; o setor de serviços também passa por um 

pequeno aumento, 33,24% dos estabelecimentos, enquanto o setor da agropecuária 

sofre uma redução de quase 10%, passando a agregar apenas 15,52% dos 

estabelecimentos. A indústria e a construção civil passam a agregar juntas pouco mais 

de 12% dos estabelecimentos. Em relação à quantidade de funcionários, podemos 

perceber que a porcentagem dos estabelecimentos que não empregavam 

funcionários se reduz e outras categorias ganharam algum incremento percentual. 
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Tabela 16. Número de estabelecimentos (linhas) por grande setor da economia e 

quantidade de empregados (colunas) em Catalão – 2013 

 Zero 01 a 09 
10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
Mais Total % 

Indústria 25 169 28 18 7 5 3 2 1 258 8,61% 

Construção 
Civil 27 66 5 2 3 0 0 1 0 104 3,47% 

Comércio 147 881 97 34 10 3 1 0 0 1173 39,15% 

Serviços 125 738 54 45 21 11 0 1 1 996 33,24% 

Agropecuária 91 348 17 7 1 0 1 0 0 465 15,52% 

 Zero 01 a 09 
10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 ou 
Mais Total % 

Total 415 2202 201 106 42 19 5 4 2 2996 100% 

% 13,85% 73,50% 6,71% 3,54% 1,40% 0,63% 0,17% 0,13% 0,07% 100%  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2013) 
 
 

Os dados permitem concluir que, ao compararmos o número de 

estabelecimentos dos anos de 2003 e 2013 por grande setor da economia no 

município de Catalão, a agropecuária é o setor que cresce menos, apenas 6,88%, 

enquanto o comércio cresce 44,42%, a indústria 45,74%, o setor de serviços 49,80% 

e a construção civil 55,77%. 

 

 

Figura 21. Variação do número de estabelecimentos por grande setor da economia 
em Catalão 2003-2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003-2013) 
 

Variação; 
Agropecuária; 6,88%

Variação; Comércio; 
44,42%

Variação; Indústria; 
45,74%

Variação; Serviços; 
49,80%

Variação; Construção 
Civil; 55,77%
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 Apesar de o setor da construção civil mostrar grande crescimento, isso se dá 

pelo incremento urbano e do mercado de trabalho em geral. No ano de 2003-2013, os 

cinco subsetores que menos agregavam estabelecimentos (figura 21) foram o elétrico 

e de comunicações (0,06%), o da indústria de calçados (0,06%), o da borracha, fumo 

e couros (0,11%), e o do extrativismo mineral (0,23%). Os cinco subsetores que mais 

agregavam estabelecimentos foram o de médicos, odontológicos e veterinários 

(6,10%), o da administração técnica profissional (7,28%), o de alojamento e 

comunicações (8,41), o da agricultura (24,45%) e o do comércio varejista (33,94%). 

Percebemos que, tanto nas análises por grande setor da economia quanto por 

subsetor, o comércio varejista se impõe enquanto componente importante para 

entender a composição e a dinâmica econômica do município de Catalão. 

Considerando a quantidade de funcionários, identificamos que a grande maioria das 

unidades emprega até, no máximo, nove funcionários (89,56%). 

 
Tabela 17. Número de estabelecimentos (linhas) por subsetor da economia e 
quantidade de empregados (colunas) em Catalão – 2003 

 Zero 1 a 4 5 a 9 
10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ou 

Mais 
Total % 

 

Extrativa 
Mineral 0 0 2 0 0 0 1 1 0 0 4 0,23% 

Prod. Mineral 
não Metálico 3 5 1 4 2 0 1 0 0 0 16 0,90% 

Indústria 
Metalúrgica 1 7 2 1 1 0 1 0 0 0 13 0,73% 

Indústria 
Mecânica 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 3 0,17% 

Elétrico e 
Comunicação 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06% 

Material de 
Transporte 0 1 0 0 0 2 0 0 1 0 4 0,23% 

Madeira e 
Mobiliário 1 10 2 1 0 0 0 0 0 0 14 0,79% 

Papel e Gráf. 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 0,23% 

Borracha, 
Fumo, Couros 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0,11% 

Indústria 
Química 1 3 2 1 4 0 0 1 0 0 12 0,68% 

Indústria Têxtil 2 20 5 7 2 0 0 0 0 0 36 2,03% 

Indústria 
Calçados 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,06% 

Alimentos e 
Bebidas 6 9 4 2 3 0 1 0 0 0 25 1,41% 

Serviço 
Utilidade 
Pública 0 3 1 0 1 0 0 0 0 0 5 0,28% 

Construção 
Civil 17 16 4 3 4 0 2 0 0 0 46 2,60% 

Comércio 
Varejista 83 377 88 42 10 0 1 0 0 0 601 33,94% 

  



159 

 

 Zero 1 a 4 5 a 9 
10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 a 
249 

250 a 
499 

500 a 
999 

1000 
ou 

Mais 
Total % 

 

Comércio 
Atacadista 4 31 7 6 3 0 0 0 0 0 51 2,88% 

Instituição 
Financeira 2 5 4 3 2 0 0 0 0 0 16 0,90% 

Adm. Técnica 
Profissional 28 75 17 1 4 3 1 0 0 0 129 7,28% 

Transporte e 
Comunicações 6 33 8 6 3 1 1 0 0 0 58 3,27% 

Aloj. 
Comunicação 21 78 31 12 7 0 0 0 0 0 149 8,41% 

Médicos 
Odontológicos 
Vet 19 85 0 0 1 2 1 0 0 0 108 6,10% 

Ensino 5 10 10 3 3 0 1 0 0 0 32 1,81% 

Administração 
Pública 0 1 2 1 1 0 2 0 0 1 8 0,45% 

Agricultura 87 318 16 8 2 1 1 0 0 0 433 
24,45

% 

Total 287 1092 207 104 53 10 14 2 1 1 1771 100% 

% 
16,21

% 
61,66

% 
11,69

% 
5,87

% 
2,99

% 
0,56

% 
0,79

% 
0,11

% 
0,06

% 
0,06

% 
100

%  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003) 

 

Em 2013, os cinco subsetores que menos agregavam estabelecimentos (ver 

tabela 17) foram os mesmos de 2003, com exceção do subsetor de borracha, fumo e 

couros, que cedeu lugar ao subsetor de material de transporte. Em relação aos cincos 

subsetores que mais agregavam estabelecimentos não houve alteração de 

subsetores, contudo, alternou-se a ordem entre os cinco, ficando da seguinte forma: 

administração técnica e profissional (6,88%), médicos, odontológicos e veterinários 

(7,08%), alojamentos e comunicações (10,65%), agricultura (15,52%) e comércio 

varejista (36,18%).  

Percebemos que, em termos comparativos, considerando os anos de 2003 e 

2013, o comércio varejista possui papel fundamental na composição e dinâmica da 

economia de Catalão. Em termos de quantidade de funcionários empregados em 2013 

o percentual de estabelecimentos que empregava até no máximo nove funcionários 

diminuiu. Esse fato indica que estabelecimentos de médio e grande porte podem ter 

se instalado no município e/ou pequenos empreendimentos passaram a contratar 

mais funcionários e aumentado de porte. 
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Tabela 18. Número de estabelecimentos (linhas) por subsetor da economia e 
quantidade de empregados (colunas) em Catalão – 2013 

  
Zero 1 a 4 

5 a 
9 

10 a 
19 

20 a 
49 

50 a 
99 

100 
a 

249 

250 
a 

499 

500 
a 

999 

1000 
ou 

Mais 
Total % 

Extrativa 
Mineral 

0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 5 
0,17
% 

Prod. Mineral 
não Metálico 

2 10 6 3 1 2 0 0 0 0 24 
0,80
% 

Indústria 
Metalúrgica 

5 11 5 5 1 0 1 1 0 0 29 
0,97
% 

Indústria 
Mecânica 

0 4 1 1 0 0 0 0 1 0 7 
0,23
% 

Elétrico e 
Comunic. 

0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 4 
0,13
% 

Material de 
Transporte 

1 0 1 1 1 0 0 1 0 1 6 
0,20
% 

Madeira e 
Mobiliário 

2 9 5 2 2 0 0 0 0 0 20 
0,67
% 

Papel e Gráf. 1 12 4 2 0 0 0 0 0 0 19 
0,63
% 

Borracha, 
Fumo, Couros 

1 3 2 1 0 0 0 0 0 0 7 
0,23
% 

Indústria 
Química 

1 6 3 2 5 2 3 0 1 0 23 
0,77
% 

Indústria Têxtil 3 24 10 5 3 1 1 0 0 0 47 
1,57
% 

Indústria 
Calçados 

0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 
0,07
% 

Alimentos e 
Bebidas 

7 29 9 6 3 1 0 0 0 0 55 
1,84
% 

Serviço 
Utilidade 
Pública 

2 6 1 0 1 0 0 0 0 0 10 
0,33
% 

Construção 
Civil 

27 49 17 5 2 3 0 0 1 0 104 
3,47
% 

Comércio 
Varejista 

140 663 158 86 30 5 1 1 0 0 1084 
36,18

% 

Comércio 
Atacadista 

7 48 12 11 4 5 2 0 0 0 89 
2,97
% 

Instituição 
Financeira 

0 8 7 3 6 2 0 0 0 0 26 
0,87
% 

Adm. Técnica 
Profissional 

28 125 32 7 8 4 2 0 0 0 206 
6,88
% 

Transporte e 
Comunicações 

21 86 24 13 9 6 2 0 0 0 161 
5,37
% 

Aloj. Comunic. 43 178 60 21 12 4 1 0 0 0 319 
10,65

% 

Médicos 
Odontológicos 
Vet. 

25 172 9 2 0 1 3 0 0 0 212 
7,08
% 

Ensino 8 25 10 7 9 4 1 0 0 0 64 
2,14
% 

Administração 
Pública 

0 1 1 1 1 0 2 0 1 1 8 
0,27
% 

Agricultura 91 331 17 17 7 1 0 1 0 0 465 
15,52

% 
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Tabela 18. Número de estabelecimentos (linhas) por subsetor da economia e 
quantidade de empregados (colunas) em Catalão – 2013 

(continua) 

Total 415 1807 395 201 106 42 19 5 4 2 2996 100% 

% 
13,8
5% 

60,31
% 

13,
18
% 

6,71
% 

3,54
% 

1,40
% 

0,63
% 

0,17
% 

0,13
% 

0,07% 100% 
 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2013) 

 

A comparação entre o número de estabelecimentos por subsetor da economia 

em Catalão (ver figura 22), com referência para os anos de 2003 e 2013, permite 

identificar que todos os setores apresentaram aumento no número de 

estabelecimentos, com exceção da administração pública.  

Os cinco subsetores que apresentaram menor crescimento no número de 

estabelecimentos foram, em ordem ascendente: agricultura, que apresentou 

crescimento de 6,88%; o subsetor da indústria extrativa mineral, com 20%; a indústria 

têxtil, com 23,40%; o subsetor da indústria de madeira e mobiliário, com 30%; e a 

indústria de produção mineral não metálico e a de material de transporte, que ficaram 

empatadas com 33,33%.  

Os setores que mais crescerem em número de unidades de estabelecimentos 

foram, em ordem ascendente: a indústria mecânica, com 57,14%; o subsetor de 

transporte e comunicações, com 63,98%; o subsetor da borracha, fumo e couros, com 

71,43%; o subsetor elétrico e de comunicações, com 75%; e, o primeiro do ranking, o 

subsetor de papelaria e gráfica com 78,95%. 
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Figura 22. Variação do número de estabelecimentos por subsetor da economia em 
Catalão 2003-2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003-2013) 
 
 

Ao analisarmos o número de homens e mulheres empregados por subsetor da 

economia em Catalão é possível percebermos várias peculiaridades. Dos 25 

subsetores da economia analisados somente cinco empregavam mais mulheres do 

que homens no ano de 2003, sendo eles: a indústria têxtil (93,69% de mulheres), o 

subsetor de médicos, odontológicos e veterinários (89,17% de mulheres), o subsetor 

de ensino (65,36% de mulheres), o subsetor de alojamento e comunicações (55,41% 

de mulheres) e instituições financeiras (52,63% de mulheres). Em termos gerais, 

considerando a média de homens e mulheres empregados por todos os subsetores 

da economia, 67,62% dos empregados no ano de 2003 são homens. 
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Ao considerarmos os dados do ano de 2013 a situação quase não se modifica, 

mas é possível percebermos algumas mudanças. Os cinco subsetores que mais 

empregam mulheres continuam os mesmos, contudo, entra em sexto lugar nesse 

ranking o subsetor administração pública, com 59,38% de mulheres. Ora, 

considerando que o acesso ao emprego público se dá por meio de concurso, podemos 

inferir que as mulheres têm se interessado mais por esse subsetor e, talvez, também 

estejam estudando e se qualificando mais para os processos seletivos. 

 Essa pode ser uma tendência de melhor qualificação da mão de obra feminina 

em relação aos homens. É preciso ressaltar que alguns subsetores, mesmo que ainda 

estejam empregando mais homens do que mulheres, apresentaram um maior 

equilíbrio nessa relação.  

Tal fato pode ser observado, por exemplo, em relação aos seguintes 

subsetores: indústria metalúrgica, que empregava, em 2003, 5,78% de mulheres e, 

em 2013, passou a empregar 12,83% de mulheres em seu quadro de funcionários; 

indústria química, que empregava, em 2003, 6,05% de mulheres e, em 2013, passou 

a empregar 12,73% e a construção civil, sendo o subsetor que mais emprega homens, 

que, em 2003, empregava apenas 2% de mulheres e, em 2013, passou a empregar 

6,21%. 

Apesar de ser possível observarmos o que pode ser uma tendência de mercado 

para incorporar mais a mão-de-obra feminina nos quadros de funcionários, inferimos 

que ainda são necessárias políticas públicas que permeiem esse processo. Ao que 

parece, as mulheres estão fazendo sua parte, estudando e se qualificando mais para 

o mercado de trabalho. Contudo, não se pode ignorar as dificuldades de superar o 

“ranço” histórico e cultural de uma sociedade patriarcal, em que “lugar de mulher é na 

cozinha”. 

 

Tabela 19. Número de homens e mulheres por subsetor da economia em Catalão – 
2003-2013 

  

 
Homens 

 
Mulheres TOTAL Variação 

2003 % 2013 % 2003 % 2013 % 2003 2013 
2003-
2013 

Extrativa Mineral 433 94,96% 234 85,71% 23 5,04% 39 14,29% 456 273 -67,03% 

Prod. Mineral Não 
Metálico 

197 86,40% 226 80,43% 31 13,60% 55 19,57% 228 281 18,86% 

Indústria 
Metalúrgica 

163 94,22% 625 87,17% 10 5,78% 92 12,83% 173 717 75,87% 

 
 



164 

 

   

 
Homens 

 
Mulheres TOTAL Variação 

2003 % 2013 % 2003 % 2013 % 2003 2013 
2003-
2013 

Indústria 
Mecânica 

60 90,91% 764 90,20% 6 9,09% 83 9,80% 66 847 92,21% 

Elétrico e 
Comunic 

7 100,00% 93 86,92% 0 0,00% 14 13,08% 7 107 93,46% 

Material de 
Transporte 

752 88,47% 2632 82,15% 98 11,53% 572 17,85% 850 3204 73,47% 

Madeira e 
Mobiliário 

50 96,15% 113 72,44% 2 3,85% 43 27,56% 52 156 66,67% 

Papel e Gráf 24 75,00% 44 64,71% 8 25,00% 24 35,29% 32 68 52,94% 

Borracha, Fumo, 
Couros 

11 68,75% 28 75,68% 5 31,25% 9 24,32% 16 37 56,76% 

Indústria Química 497 93,95% 1200 87,27% 32 6,05% 175 12,73% 529 1375 61,53% 

Indústria Têxtil 14 6,31% 75 13,74% 208 93,69% 471 86,26% 222 546 59,34% 

Indústria Calçados 2 100,00% 6 60,00% 0 0,00% 4 40,00% 2 10 80,00% 

Alimentos e 
Bebidas 

234 70,91% 179 52,65% 96 29,09% 161 47,35% 330 340 2,94% 

Serviço Utilidade 
Pública 

36 92,31% 40 90,91% 3 7,69% 4 9,09% 39 44 11,36% 

Construção Civil 490 98,00% 1284 93,79% 10 2,00% 85 6,21% 500 1369 63,48% 

Comércio 
Varejista 

1336 58,91% 2666 52,37% 932 41,09% 2425 47,63% 2268 5091 55,45% 

Comércio 
Atacadista 

219 79,35% 714 72,78% 57 20,65% 267 27,22% 276 981 71,87% 

Instituição 
Financeira 

63 47,37% 156 40,63% 70 52,63% 228 59,38% 133 384 65,36% 

Adm Técnica 
Profissional 

539 77,89% 839 65,14% 153 22,11% 449 34,86% 692 1288 46,27% 

Transporte e 
Comunicações 

458 90,69% 1183 78,19% 47 9,31% 330 21,81% 505 1513 66,62% 

AlojComunic 301 44,59% 619 35,78% 374 55,41% 1111 64,22% 675 1730 60,98% 

Médicos 
Odontológicos Vet 

47 10,83% 120 13,00% 387 89,17% 803 87,00% 434 923 52,98% 

Ensino 106 34,64% 229 27,26% 200 65,36% 611 72,74% 306 840 63,57% 

Administração 
Pública 

911 50,95% 1019 39,09% 877 49,05% 1588 60,91% 1788 2607 31,42% 

Agricultura 791 91,02% 1234 84,81% 78 8,98% 221 15,19% 869 1455 40,27% 

Total 7741 67,62% 16322 62,33% 3707 32,38% 9864 37,67% 11448 26186 56,28% 

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003-2013) 

 

A análise da variação do número de mulheres e homens por subsetor da 

economia em Catalão em relação aos anos de 2003 e 2013 (ver figura 23) corrobora 

com a observação da tendência de que as mulheres estão ganhando vagas no 

mercado de trabalho.  
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De forma geral, identificamos que para as mulheres todos os subsetores da 

economia apresentaram uma variação positiva, o que significa que em 2013 foram 

ocupadas mais vagas de trabalho por mulheres do que em 2003. Para os homens, 

dois setores apresentaram uma variação negativa, sendo eles, o subsetor extrativo 

mineral (-85,04% de vagas) e o subsetor alimentos e bebida (-30,73% de vagas). 

Enquanto esses dois setores apresentaram porcentagens negativas para os homens, 

apresentaram para as mulheres crescimento proporcionalmente inverso, sendo que 

no subsetor extrativo mineral houve o aumento de 41,03% de vagas ocupadas por 

mulheres em 2013 em relação ao número ocupado em 2003; e no subsetor de 

alimentos e bebidas houve crescimento de 40,37% de vagas ocupadas por mulheres 

o que, mais uma vez, pode indicar uma mudança no perfil desejado pelos 

estabelecimentos em relação ao gênero dos empregados. 

 Os subsetores que mais cresceram em termos percentuais, comparando 2013 

com 2003, em relação à ocupação de vagas por mulheres, foram: da indústria de 

calçados e o elétrico e de comunicações tiveram aumento de 100%; os subsetores 

madeireiro e mobiliário empregaram 95,35% de mulheres a mais em 2013 em relação 

a 2003; o subsetor de indústria mecânica empregou 92,77% de mulheres a mais em 

2013 em relação a 2003; a indústria metalúrgica empregou 89,13% de mulheres a 

mais em 2013 em relação a 2003; e a construção civil, subsetor com tradição 

masculina, empregou 88,24% a mais de mulheres em 2013 em relação a 2003.  

É possível afirmarmos com boa margem de segurança que as mulheres estão 

cada dia mais ocupando vagas no mercado de trabalho e equilibrando a equação das 

diferenças de gênero, contudo, as desigualdades salariais ainda são marcantes, é o 

que se comprovará a seguir. 
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Figura 23. Variação do número de homens e mulheres vinculados por subsetor da 
economia em Catalão 2003-2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003-2013) 
 
 

4.6 Diferenças salariais entre homens e mulheres em Catalão – 2013 

 

No ano de 2013 existiam 23.339 pessoas identificadas na RAIS como 

empregadas por algum dos estabelecimentos no município de Catalão, sendo 13.522 
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homens (57,94%) e 9.817 mulheres (42,06%). Do total de homens, 30,39% ganham 

até 2SM, 53,17% ganham entre 2 e 5SM, 11,80% ganham entre 5 e 10SM e, 4,64% 

ganham mais do que 10SM. Do total de mulheres, 69,89% ganham até 2SM, 22,30% 

ganham entre 2 e 5SM, 6,69% ganham entre 5 e 10SM e, apenas 1,11% ganham 

mais do que 10SM. Em relação às classes salariais, identificamos que as mulheres só 

são maioria (62,54%) na classe de até 2SM. Nas outras classes é possível 

identificarmos que a porcentagem de mulheres diminui em proporção inversa às 

classes dos salários mais altos. Na classe entre 15 e 20SM são 12,78% de mulheres 

e na classe mais de 20SM são apenas 11,11% de mulheres. 

 

 

Figura 24. Porcentagem de homens e mulheres empregados em estabelecimentos 
de Catalão por classe de salários mínimo - 2013 
Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2013) 

 

4.7  Escolaridade e dinâmica econômica de Catalão – 2003-2013 

 

Em relação à escolaridade, somente 0,21% dos empregados com vínculo em 

2013 são analfabetos e estão concentrados nos seguintes subsetores da economia, 

em ordem ascendente: madeira e mobiliário (3,21% de analfabetos); produção mineral 
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não metálico (1,78% de analfabetos); alimentos e bebidas (1,47% de analfabetos); 

agricultura (1,31% de analfabetos). 

2,18% dos empregados com vínculo em 2013 possuem somente a 5° série do 

ensino fundamental incompleto e se concentram nos seguintes subsetores da 

economia, em ordem ascendente: no subsetor de produção mineral não metálico são 

3,91% em relação ao total do subsetor; no subsetor madeira e mobiliário são 4,49% 

em relação ao total do subsetor; no subsetor alimentos e bebidas são 5% em relação 

ao total do subsetor; no subsetor administração pública são 5,98% em relação ao total 

do subsetor; e, na agricultura, primeiro desse ranking, são 9,28% em relação ao total 

do subsetor. 

A classe do ensino fundamental completo abrange 8,56% do total de todos os 

empregados com vínculo em 2013, estando concentrados nos seguintes subsetores: 

alimentos e bebidas (10,88%), alojamentos e comunicações (10,92%), produção 

mineral não metálico (12,81%), administração técnica e profissional (13,51%), 

transporte e comunicações (14,81%), agricultura (14,98%), indústria têxtil (17,03%), 

construção civil (18,33%), indústria extrativa mineral (22,34%) e, no topo do ranking, 

a indústria de calçados, com 40% de seus empregados nessa categoria. 

A classe do ensino médio completo abrange 56,22% de todos os empregados 

com vínculo em 2013 estando concentrados nos seguintes subsetores: material de 

transporte, com 63,95%; serviços de utilidade pública, com 65,91%; médicos 

odontológicos, com 65,98%; comércio varejista, com 66,31%; indústria mecânica, com 

67,30%; papelaria e gráfica, com 80,88%; borracha, fumo e couros, com 81,08%; e, 

no topo do ranking, subsetor elétrico e de comunicações, com 87,85%. 

A classe do ensino superior completo abrange 12,29% de todos os empregados 

com vínculo em 2013, estando concentrados nos seguintes subsetores: serviços de 

utilidade pública, com 15; médico, odontológico e veterinários, com 16,14%; material 

de transporte, com 16,42%; indústria metalúrgica, com 18,41%; extrativa mineral, com 

18,68%; administração pública, com 24,05%; instituição financeira, com 45,05%; e, no 

topo do ranking, o subsetor de ensino, que concentra 53,10% de seus empregados 

com ensino superior completo. 
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Tabela 20. Escolaridade dos trabalhadores por subsetor da economia em Catalão – 
2003-2013 

 
Analf. 

5ª 
Incom. 

5ª 
Com. 

6ª a 9ª 
Com. 

Fund. 
Com. 

Med. 
Incom. 

Med. 
Com. 

Sup. 
Incom. 

Sup. 
Com. Mestrado Doutorado Total % 

Extrativa Mineral 0 4 4 2 61 3 142 6 51 0 0 273 1,04% 

Prod. Mineral 
Não Metálico 5 11 22 64 36 32 104 2 5 0 0 281 1,07% 

Indústria 
Metalúrgica 1 8 24 52 42 44 394 20 132 0 0 717 2,74% 

Indústria 
Mecânica 0 2 0 2 9 67 570 74 121 2 0 847 3,23% 

Elétrico e 
Comunic 0 0 0 0 1 3 94 5 4 0 0 107 0,41% 

Material de 
Transporte 2 4 15 53 93 335 2.049 127 526 0 0 3.204 12,24% 

Madeira e 
Mobiliário 5 7 14 20 15 38 52 3 2 0 0 156 0,60% 

Papel e Gráf 0 0 1 0 1 7 55 3 1 0 0 68 0,26% 

Borracha, Fumo, 
Couros 0 0 0 0 2 2 30 2 1 0 0 37 0,14% 

Indústria 
Química 2 41 22 118 107 92 789 33 171 0 0 1.375 5,25% 

Indústria Têxtil 0 7 5 36 93 67 325 8 5 0 0 546 2,09% 

Indústria 
Calçados 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 10 0,04% 

Alimentos e 
Bebidas 5 17 18 27 37 55 157 2 22 0 0 340 1,30% 

Serviço Utilidade 
Pública 0 0 1 1 1 1 29 4 7 0 0 44 0,17% 

Construção Civil 4 26 30 103 251 110 814 11 20 0 0 1.369 5,23% 

Comércio 
Varejista 6 26 87 191 435 575 3.376 135 257 2 1 5.091 19,44% 

Comércio 
Atacadista 0 25 17 29 65 130 569 37 107 2 0 981 3,75% 

Instituição 
Financeira 0 0 0 1 5 8 128 69 173 0 0 384 1,47% 

Adm Técnica 
Profissional 1 17 53 71 174 73 741 59 99 0 0 1.288 4,92% 

Transporte e 
Comunicações 0 40 79 135 224 128 825 31 51 0 0 1.513 5,78% 

AlojComunic 4 27 41 146 189 168 970 49 136 0 0 1.730 6,61% 

Médicos 
Odontológicos 

Vet 1 13 29 15 36 41 609 30 149 0 0 923 3,52% 

Ensino 0 5 8 16 21 23 246 42 446 29 4 840 3,21% 

Administração 
Pública 0 156 117 11 121 349 1.226 0 627 0 0 2.607 9,96% 

Agricultura 19 135 98 246 218 170 423 38 106 2 0 1.455 5,56% 

Total 55 571 685 1.339 2.241 2.522 14.722 790 3.219 37 5 26.186 100% 

% 0,21% 2,18% 2,62% 5,11% 8,56% 9,63% 56,22% 3,02% 12,29% 0,14% 0,02% 100%  

Fonte: Elaboração própria a partir de dados da RAIS – MTE (2003-2013) 

 

Os números acima mostram algumas realidades sobre Catalão que merecem 

algumas observações:  

1) Em todos os setores há a presença de poucos analfabetos e estes estão 

concentrados nas atividades agrícolas; 

2) A maior parte dos trabalhadores possui curso médio completo, sendo o maior em 

números absolutos; 
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3) Pela tabela, a pesquisa não leva em conta os trabalhadores no ensino superior, 

pois nas duas Universidades presentes na cidade o número é bem maior, inclusive os 

que têm Mestrado e Doutorado. 

 

4.8 O rebatimento político do trabalho em Catalão 

 

Ao colocarmos Catalão no circuito do rebatimento político do trabalho em 

resistência à industrialização de Goiás partimos do pressuposto de que as demandas 

criadas pela indústria em Catalão, ao atuarem na refuncionalização socioespacial do 

município, influem na existência do trabalhador, dadas as novas necessidades de 

sobrevivência. 

 Nessa condição, o trabalhador passa a perceber o seu lugar na lógica da 

expansão contraditória do capital e, de certa forma, na relação capital-trabalho.  Seu 

aporte reivindicatório é, então, os movimentos sociais, via sindicalização. No contexto 

do desenvolvimento desigual e contraditório do capital, Harvey (2011) atribui ao 

movimento social um ponto de redução do abismo entre capital e trabalho.  

Nessa perspectiva, Lefebvre (1999) afirma que as organizações sociais 

reivindicadoras vem sendo, ao longo da história capitalista, um caminho eficaz nas 

conquistas de melhores condições de existência pelos desfavorecidos do capital, 

principalmente no que tange ao “direito à cidade”.  

Nesse sentido, acompanhando o raciocínio, Soares do Bem (2006) entende os 

movimentos sociais como “tradutores” dos complexos mecanismos de 

desenvolvimento da sociedade, revelando as áreas de carência estrutural, os focos 

de insatisfação e os desejos coletivos.  

Segundo o autor (SOARES DO BEM, 2006, p.137), “os movimentos sociais não 

constituem fenômenos periféricos – como pressuposto nas representações 

hegemônicas –, mas são chaves explicativas para a compreensão e interpretação da 

organização espacial de um determinado lugar”. 

 

Os movimentos sociais são os indicadores mais expressivos para a 
análise do funcionamento das sociedades. Traduzem o permanente 
movimento das forças sociais, permitindo identificar as tensões entre os 
diferentes grupos de interesses e expondo as veias abertas dos 
complexos mecanismos de desenvolvimento das sociedades. Em cada 
momento histórico, são os movimentos sociais que revelam, como um 
sismógrafo, as áreas de carência estrutural, os focos de insatisfação, os 
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desejos coletivos, permitindo a realização de uma verdadeira topografia 
das relações sociais. Tanto sua forma como seu conteúdo são 
condicionados pela específica constelação histórica, razão pela qual não 
se pode compreendê-los sem remissão direta às determinações 
históricas macroestruturais. Os movimentos sociais deixam entrever mais 
do que puras carências percebidas e demandas interpostas; eles 
permitem, de fato, o conhecimento do modelo de sociedade dentro da 
qual se articulam, cujas feridas se tornam, por intermédio deles, 
materialmente visíveis. (SOARES DO BEM, 2006, p.137)  
 

Partindo desta ideia, entendemos que a leitura da realidade catalana, no que 

se refere ao movimento sindical dos trabalhadores em indústrias, passa 

primeiramente pela análise totalizadora da relação entre capital-trabalho que reflete o 

caminhar sistêmico do capital e revela como os interesses contraditórios se 

processam em Catalão e se refletem nas organizações representativas dos 

trabalhadores e resistentes ao capital. Desse modo, 

 

Os movimentos sociais realizam, de fato, um papel histórico maior do que 
simplesmente revelar as tensões e contradições sociais de cada 
momento histórico. Eles são acima de tudo uma bússola para a ação 
social, impulsionando o campo social para formas superiores de 
organização e buscando a institucionalização jurídico-legal das 
conquistas. Neste sentido, os movimentos sociais produzem efeitos que 
extrapolam o limite das demandas localizadas, ampliando e 
universalizando o campo formal do direito para todo o conjunto da 
sociedade.  Mudanças institucionais devem à existência dos movimentos 
sociais a sua qualidade, estando intimamente atreladas à força 
transformadora destes. A ausência ou a pequena força dos movimentos 
sociais refletir-se-ão, inevitavelmente, na estrutura jurídico-legal das 
sociedades, limitando o alcance da pluralização e da democratização 
políticas e, conseqüentemente, do espaço de desenvolvimento e de 
atuação das identidades sociais e individuais. (SOARES DO BEM, 2006, 
p.138). 
 

Nesse interim, entendemos que o movimento sindicalista em Catalão, mais que 

uma representação de classe localizada, está inserido no movimento universal de 

resistência ao capitalismo. Nessa condição, tomamos como exemplo de organização 

social em Catalão na representatividade do trabalhador das indústrias o Sindicato dos 
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Metalúrgicos de Catalão (SIMECAT)11, representante dos metalúrgicos12 que, em sua 

grande maioria, trabalham na indústria automobilística, setor que nos últimos anos 

passa por um vultoso crescimento no município.  

 De acordo com Mendonça e Santana (2013), a territorialização da indústria 

automobilística em Catalão provocou mudanças significativas para os trabalhadores. 

Fato concernente ao fenômeno constituído como processo de reestruturação 

produtiva do capital sobre os trabalhadores, o que Thomas Junior (2014) atribui à crise 

do metabolismo social do capital. Nessa condição, Antunes (2009) afirma que o 

resultado é a produtividade num processo destrutivo que tem gerado uma imensa 

precarização do trabalho. Fato que está atrelado à política de flexibilização da 

legislação do trabalho, juntamente com a política de incentivos fiscais para a atração 

de indústrias. 

 Essa é a realidade em que Catalão está inserida na lógica da expansão 

capitalista em Goiás, no contexto da reestruturação produtiva. Uma região promissora 

para acumulação do capital industrial via indústria automobilística, a qual tem como 

vetor principal a MMC.  

Essa, ao ser instalada na região, é acompanhada de um furor do progresso e, 

portanto, a retórica do desenvolvimento ascende na classe trabalhadora um eminente 

desejo de se tornar um empregado da propalada empresa. Como afirmam Mendonça 

e Santana (2013), trabalhar na MMC é visto como ascensão financeira e até mesmo 

status social. 

                                                           
11O Sindicato dos Metalúrgicos de Catalão (SIMECAT) é a entidade que representa cerca de 6 mil 

trabalhadores das indústrias metalúrgicas, mecânicas e de material elétrico da cidade de Catalão, no 

sudeste do Estado. O alto índice de trabalhadores da categoria metalúrgica no município pode ser 

explicado devido à presença da montadora Mitsubishi e da fábrica de maquinários agrícolas John 

Deere. A iniciativa de criar o sindicato surgiu devido às péssimas condições de trabalho e salários 

existentes na empresa Mitsubishi naquela época. Sendo assim, mesmo com diversos contratempos, o 

SIMECAT foi criado no dia 24 de junho de 2004. Do total da sua base, cerca de 2,5 mil trabalhadores 

já são filiados ao sindicato e participam efetivamente das decisões e da luta por melhores condições 

de trabalho, salários e benefícios. Já são 85 empresas da categoria representadas pelo SIMECAT. 

Atualmente, o SIMECAT é referência no Estado e no País pelo seu jeito de lutar e pelas vitórias 

alcançadas ao longo dos 10 anos de existência, marcados principalmente pelas conquistas dos 

principais aumentos salariais do País entre a categoria. Disponível em: <www.simecat.com.br>. Acesso 

em: 20 Nov. 2014. 
12Anterior à fundação do SEMECAT, os trabalhadores da MMC estavam vinculados 
representativamente ao Sindicato das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico no 
estado de Goiás e a Federação dos Trabalhadores das Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e Material 
Elétrico do estado de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Rondônia e Distrito Federal. 
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 Esse imaginário não é uma condição exclusiva de Catalão, atingiu também 

regiões circunvizinhas e de outras partes do país, dada a repercussão nas mídias 

locais, regionais e nacionais. O que se viu foi uma intensa migração em direção a 

Catalão, acarretando um crescimento populacional no nível das maiores taxas do 

Brasil, como foi retratado por Mendonça e Santana (2013) na tabela 20. Essa 

realidade também se refletiu nos quadros de trabalhadores da MMC, como pode ser 

visualizado na tabela 21: 

 

Tabela 21. População da Microrregião de Catalão (GO) (1991-2010) 

Município  População Residente Evolução da população residente (%) 

Catalão 
1991 2000 2010 91 a 00 00 a 10 

54.486 64.347 86.597 18,1 34,6 

Fonte: Mendonça e Santana (2013). 
Organizado pelo autor. 

 
 
 Os dados da tabela demonstram o rápido crescimento populacional após 2000, 

momento em que a MMC e a JOHN DEERE foram instaladas na cidade. A migração 

é relevante nesse crescimento, principalmente no que refere aos municípios 

circunvizinhos em busca de trabalho nessas empresas. O número de trabalhadores 

advindos da região centro-oeste também foi significante. A tabela 21 ajuda na 

compreensão do fato. 

 
Tabela 22.  Relação dos trabalhadores da MMC segundo a naturalidade (2010) 

Naturalidade Total 

Percentual (%) 

Naturalidade Total 

Percentual (%) 

Naturalidade Total 

Percentual (%) 

Naturais de Catalão  25  47,2 

Naturais de outras cidades 

de Goiás  

15  28,3 

Naturais de outros estados  13 24,5 

Total  53 100 

Fonte: Mendonça e Santana (2013). 
Organizado pelo autor. 
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 No entanto, como afirmado anteriormente, a MMC ao ser instalada em Catalão 

se pautava em uma lógica macro escalar em que a expansão do capital era dada 

numa sistemática de produção de mercadorias que usa “a potencialidade do trabalho 

coletivo para produzir riqueza, expropria os trabalhadores do resultado de seu trabalho 

e os submete ao controle e à subordinação no processo produtivo” (MENDONÇA; 

SANTANA, 2013, p.18), Nesse sentido, os trabalhadores da MMC estão sob o regime 

de grande precarização do trabalho13 a que se referiu Antunes(2009). 

 Nessa condição a ação dos trabalhadores contra a exploração do trabalho dada 

pela MMC foi a organização sindical que culminou na criação do SIMECAT, como 

exposto anteriormente. O contexto dessa realização é expresso nas falas de dois 

metalúrgicos em entrevistas expostas por Mendonça e Santana (2013, p.22), aqui 

descritas: 

 

 

Aqui nós não tinha nada. A gente era só enganado. E para a região, 
infelizmente, o salário ainda tava bom [...]. Então, aqui, uma região que 
não tinha desenvolvimento, não tinha indústria, a cidade e todo mundo 
então acha: “não, a Mitsubishi até paga, não paga tão mal, né”. E gente 
querendo entrar. Então a dificuldade era essa, você tinha cem 
insatisfeitos e mil querendo sua vaga dentro da empresa. Então essa 
[...] foi uma das dificuldades que a gente teve com a sociedade 
catalana. (Carlos Albino – Presidente do SIMECAT. Entrevista, Janeiro 
de 2011). 

 
A empresa, que não mede consequências, demite por simples coisas. 
Então, eu acho que dificulta, pelo medo de ser demitido, pela 
instabilidade no emprego. Então, quem tem família pensa duas vezes 
antes de tomar uma atitude mais radical. Pra mim, o que mais dificulta 
é isso, é a questão da sobrevivência, da forma que a empresa adota 
com os trabalhadores. Não interessa se a pessoa é boa ou não de 
serviço, eles demitem. Já teve caso, naquela paralisação em 2006, 
teve várias pessoas que foram demitidas para a empresa mostrar que 
ela tem força mesmo, que quem depende do emprego são os 
trabalhadores mesmo, a empresa não depende deles para continuar 
operando, porque contrata outros, tem mais pessoas para trabalhar. 
Então as pessoas pensam nisso, a gente conversa, a gente vê que 
elas ficam observando, “se eu não quero trabalhar por causa que está 
ruim, mas tem mil lá de fora querendo a vaga”. Então eu acho que é a 
questão mais de sobrevivência mesmo, as pessoas pensam e não 
aderem à luta e até mesmo nem filiam se for pensar bem na questão. 
(Trabalhador – MMC. Entrevista, Janeiro de 2011). 
 

                                                           
13 Ver mais em Mendonça e Santana (2013). 
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Como foi constatado por Marx (2010), o exército de reserva tem papel 

fundamental na relação empresa e empregado, o mesmo é usado como coerção dos 

trabalhadores a atenderem ao mando da empresa. Como pode ser visto, ocorrem 

influências na regulação do salário, na submissão do trabalhador, assim como na 

organização da resistência do trabalho ao capital.  

No caso das citações supracitadas, Mendonça e Santana (2013) analisam que 

a fala de Carlos Albino ressalta a pressão que o exército de reserva imprime à garantia 

do emprego quando afirma: “enquanto cem trabalhadores estavam insatisfeitos e 

dispostos a se organizar no sindicato e mil (desempregados ou ocupados em 

empregos ainda mais precários) queriam sua vaga na empresa”. Na visão dos 

depoentes a concorrência pelo emprego é um entrave à organização sindical e à 

reivindicação de melhorias. “As empresas sabem usar esse elemento a seu favor, 

ainda mais em se tratando de uma empresa que paga salários melhores que boa parte 

das outras empresas instaladas na cidade” (MARX, 2010, p. 19). 

Porém, embora a pressão tenha sido enorme, o SIMECAT foi fundado e realiza 

desde sua criação um importante trabalho referente aos ganhos dos metalúrgicos em 

Catalão. As melhorias são sintagmáticas nas condições de trabalho e na remuneração 

dos trabalhadores, o que é visto nos dados que avaliam a evolução dos ganhos reais 

apontados no sítio do SIMECAT. 

 

Tabela 23. Evolução do piso salarial dos trabalhadores da MMC Automotores do 
Brasil em Catalão (GO) (2006-2013) 

Ano Piso Salarial 

2006 
 

R$ 620,00 
 

2008 
 

R$ 700,00 
 

2009 
 

R$ 772,00 
 

2010 
 

R$ 837,00 
 

2011 
 

R$ 921,00 
 

2012 
 

R$ 1.013,00 
 

2013 
 

R$ 1.200,00 
 

2014 
 

R$ 1.380,00 
 

Fonte: SIMECAT (2006-2013) 
Organizado pelo autor. 
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Sem dúvida, a ação do SIMECAT é determinante no crescimento do piso, 

mesmo em momentos de crise econômica, como foi o caso dos anos 2013 e 2014, 

em que o crescimento econômico do país foi quase nulo, e o piso salarial da MMC foi 

relativamente relevante, superando ainda o índice da inflação. Esse ganho está 

atrelado à remuneração extra-salarial, como a participação nos lucros, vale transporte, 

dentre outros que estão no grupo dos maiores do país. 

Nesse bojo a ação do SIMECAT é incisiva na busca de incremento dos ganhos 

por parte dos trabalhadores, assim, somente no mês de dezembro de 2014 a 

mobilização dos trabalhadores, por via do sindicato, movimentou a cidade de Catalão. 

Essas movimentações, no discurso dos organizadores, têm sido satisfatórias na 

mobilização dos trabalhadores e da sociedade em um todo para causas trabalhistas 

dos metalúrgicos. Seguem alguns exemplos desse movimento.  

 

 

Figura 25. Metalúrgicos cruzam os braços por aumento de salário 
Fonte: www.simecat.com.br 

 
 

De acordo com o exposto no sitio, os trabalhadores da Mitsubishi, Weldmatic e 

RCM suspenderam, na manhã do dia 01/12/2014, as atividades na fábrica para 

realizarem uma manifestação em favor da campanha salarial. Essa ação é atribuída 
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à proposta de reajuste salarial ofertada pelas empresas, que não atendeu às 

expectativas dos metalúrgicos. 

A paralisação foi uma advertência para sinalizar a rejeição ao aumento sugerido 

de 7,8% referente à segunda proposta apresentada ao longo da campanha salarial. 

Na rodada anterior, a empresa ofereceu 7,5%. Além do aumento de 7,8%, os 

funcionários reprovaram os valores dos benefícios: R$ 2.700 de abono; R$ 290 de 

auxílio alimentação; R$ 290 de cesta de Natal e R$ 1.900 de prêmio.  

 
 

 

Figura. 26 “PANELAÇO” intensifica luta por aumento de salário 
Fonte: www.simecat.com.br 
 
 

Sob o comando do SIMECAT, na manhã do dia 06/12/2014, aproximadamente 

500 trabalhadores realizaram um “Panelaço” pelas principais ruas da cidade. O 

objetivo foi intensificar a luta pelo reajuste de salário e chamar a atenção da sociedade 

para a mobilização da categoria em prol da campanha salarial.  

A concentração aconteceu no Posto JK e, em seguida, os metalúrgicos 

percorreram a Avenida José Marcelino e a Avenida 20 de Agosto. O percurso, de uma 

média de 3 km, foi encerrado na Praça Getúlio Vargas com uma grandiosa 

assembleia. 

As conquistas dos trabalhadores via SIMECAT são também veiculadas na 

mídia local. A página eletrônica mais acessada na região anuncia no dia 06 de Agosto 

de 2013, em destaque, a reportagem intitulada “SIMECAT obtém vitória em 
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negociação com John Deere”. No conjunto da reportagem aparece a informação que 

os trabalhadores da John Deere saíram vitoriosos mais uma vez, e segue na íntegra: 

 

Após uma série de assembleias, manifestações e paralisações, os 
trabalhadores da John Deere saíram vitoriosos mais uma vez. Na 
tarde do dia 02 de agosto, sexta-feira, eles aprovaram um dos 
melhores acordos da história. Sob muita pressão e até mesmo 
ameaça de greve, a empresa recuou e as reivindicações foram 
atendidas. O SIMECAT estava negociando com a empresa os mais de 
40 itens da pauta desde o lançamento da campanha salarial, em 26 
de abril. Foram mais de 15 reuniões com a direção da empresa e 
diversas assembleias com os trabalhadores ao longo destes mais de 
três meses. Somente na última semana, para intensificar a luta foram 
feitas duas grandes paralisações na empresa que, se somadas, 
alcançam em média 10 horas de produção paralisada. Cerca de 90% 
dos trabalhadores aderiram à causa. Eles participaram e deram 
suporte para o SIMECAT durante todas as rodadas de negociação. As 
manifestações foram intensas e uma carta de greve também foi 
protocolada. Se caso a empresa não cedesse, nesta segunda-feira 
(05) começaria uma greve geral na John Deere. Porém, a proposta 
considerada satisfatória foi colocada em apreciação e os 
trabalhadores aprovaram por unanimidade. O acordo aprovado traz 
um reajuste salarial de 9,5%, o vale alimentação passou de R$245,00 
para R$280,00, piso salarial de R$1.070,00 para R$1.220,00 após três 
meses, redução da jornada para 42h semanais e, pela primeira vez, 
os trabalhadores receberão um abono no valor de R$900,00. A partir 
deste acordo, o sindicato também vai ter a possibilidade de negociar 
os dias ponte e algumas mudanças no banco de horas serão feitas 
para beneficiar o trabalhador. O presidente do SIMECAT, Carlos 
Albino, considerou o resultado positivo. “Fizemos um movimento muito 
organizado e centrado e com o empenho de cada trabalhador 
conseguimos essa grande conquista. A empresa cresce e nós também 
queremos crescer juntos”, ressalta.  
 

 As conquistas do SIMECAT são eminentes no município, portanto, um fato a 

ser considerado é o comportamento político extra reivindicatório. As alianças feitas 

pelas lideranças do sindicato são, no mínimo, questionáveis, pois apoiam políticos e 

se filiam em partidos que contradizem a luta dos trabalhadores. Tais políticos e 

partidos, historicamente, são aliados do grande capital e suas decisões sempre 

contrariaram os interesses dos trabalhadores. 

Três considerações podem ser levantadas perante esta realidade: primeira é a 

individualidade de determinados dirigentes. Fortalecidos pelo movimento sindical 

conseguem notoriedade no cenário político, alguns são eleitos e a partir de então 

esquecem a luta dos trabalhadores e atam em benefício próprio. A segunda, refere-

se à condição de luta pela categoria, afastando-se da luta de classe, realidade 

apontada por Antunes (2000), Thomas Junior (2014), dentre outros autores, como a 
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fragmentação da consciência de classe, comum ao “novo sindicalismo” capturado pelo 

modelo de desenvolvimento neoliberal, e as ideias pós-modernas. A terceira, que 

agrupa as demais, refere-se ao não entendimento claro da condição sistêmica do 

capitalismo, que promove o desenvolvimento desigual e, portanto, as contradições 

que envolvem a relação capital-trabalho. 

Nesse sentido, se a alienação e a má intenção são características 

contraditoriamente corriqueiras na direção sindical, o princípio da coletividade que 

fundamenta o princípio do sindicalismo é alijado. Afirmamos então que os ganhos aos 

trabalhadores metalúrgicos promovidos pelo SIMECAT são eminentes e, por isso, 

este se legitimou e se tornou uma referência nacional. Por outro lado, as três 

considerações apontadas o negam no que tange aos seus princípios orientadores do 

sindicato: a coletividade e a luta de classe.    

Podemos resumir que qualquer movimento do capital incide sobre a realidade 

do trabalho. E de alguma maneira o trabalhador reage em regime de cooptação, 

alienação ou resistência. Vimos também que a incrementação da indústria em Catalão 

tem um efeito na morfologia do trabalho que, por sua vez, interfere no tipo de trabalho 

e na forma de organização dos trabalhadores. 
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Por algumas vezes, em debates de eventos acadêmicos envolvendo temas 

ligados ao território goiano, foi suscitada a discussão se o território goiano atual era 

agrário ou industrial. Houve gente que no meio desse debate defendeu outra ideia, 

dizendo que Goiás é um estado de economia terciária, assim mostram os números de 

suas principais cidades. 

Debate acalorado também se figurou principalmente após as mudanças 

políticas, econômicas e culturais da década de 1990 com relação à ideia de sociedade 

pós-industrial, desindustrialização, fim do trabalho. O mesmo ocorreu relativo ao 

advento das novas tecnologias de produção, de comunicação e de transporte, como 

se as máquinas fossem fazer a história. 

Junto a esse debate, no propósito de entender a industrialização de Goiás 

exemplificada por Catalão, por meio de uma análise histórica e espacial ligada à 

totalidade do modo de produção capitalista, podemos, a partir dos estudos feitos, 

apresentar algumas características atuais da indústria em nível mundial e brasileira 

com rebatimento em Goiás. 

A partir da década de 1990, com a incrementação mundial do chamado 

neoliberalismo, ocorreram grandes mudanças que afetaram a industrialização 

brasileira e de Goiás. Entre as características desse período se situam: mudanças nas 

leis trabalhistas; liberação da economia para a ação do capital internacional; e a 

privatização das estatais. Além disso, o discurso de que o Estado deveria minimizar 

essas transformações conduziu vários intelectuais a propagarem o fim das fronteiras 

mundiais. 

Junto a esse processo, em função das mudanças mundiais colocadas pela 

mundialização da economia, começou um deslocamento da localização da indústria 

do centro-sul brasileiro para outras regiões do país. A sociedade brasileira, também 

com propósitos neoliberais, queria entrar no “mundo sem fronteiras” da globalização. 

Goiás participa diretamente desse processo entrando na guerra dos lugares. 

O nível de competição entre as empresas as obrigou a procurarem reduzir 

custos, lutarem por incentivos, livrarem-se das pressões sindicais do centro-sul, cujo 

operariado tinha uma consciência historicamente amadurecida e havia realizado 

greves decisivas no quadro político brasileiro. 

Embora desde 1990 tenha havido a desconcentração espacial da indústria, 

vemos que o estado de São Paulo continuava tendo forte poder de decisão e também 

de concentração populacional e de capitais. Contudo, a capacidade de mobilidade do 
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capital por meio das redes, característica das inovações dos sistemas financeiros e 

também da expansão do meio técnico-científico-informacional, permitiu reconstituir os 

critérios de escolha dos lugares. 

Esse poder de escolha era uma forma de submissão dos Estados nacionais às 

demandas do capitalismo globalizado, baseada na fluidez e na flexibilidade. Por esse 

motivo, os Estados desenvolveram políticas buscando a modernização. Entendiam 

que assim procedendo poderiam disputar os investimentos do capital industrial das 

grandes corporações. Nesse sentido, era premente equiparem o território com 

objetos, obras de engenharia, estradas, plataformas tecnológicas para atrair os 

investimentos. 

Com isso estariam aptos a receberem os investimentos, gerando maior 

dinamismo e se incorporando à economia globalizada. Assim, o processo de 

industrialização caminhou, conforme a guerra dos lugares, para outras regiões do país 

que, até então, no modelo anterior, eram especializadas em produzir bens primários.  

Os Incentivos fiscais organizados por programas das unidades federativas, 

como foi o caso de Goiás, juntamente com menores custos de trabalho, maior rapidez 

nos deslocamentos, somando-se à melhor qualidade de vida das cidades médias, 

induziram à chamada guerra dos lugares como protagonista do que chamamos, no 

caso de Goiás, “a nova marcha para o oeste”. 

Isso operou uma mudança na rota da mobilidade do capital e também de 

trabalhadores. Um novo padrão migratório no país se instalou, gerando como efeito 

uma urbanização acelerada e desigual juntamente com o esvaziamento do campo, 

repercutindo no conteúdo econômico e demográfico das pequenas cidades ligadas ao 

setor tradicional da economia. Pois muitas dessas cidades, fora do novo padrão 

produtivo, perderam boa parte de sua população jovem. Isso quer dizer que um efeito 

da “nova marcha para o oeste” se deu no processo de urbanização e da rede urbana. 

 Outras características, como a infraestrutura do espaço herdado, a logística de 

alguns polos, a relação com são Paulo, a capacidade de formar mão de obra com o 

incremento de universidades são marcantes para a efetivação dessa industrialização 

que atinge Goiás. Surgem, como exemplifica o município de Catalão e conforme o 

apontamento de Milton Santos, “espaços luminosos”. 

Dessa maneira, a chamada desconcentração industrial tem em Goiás um lugar 

privilegiado por meio de fatores da localização estratégica e da intervenção do Estado 

local na elaboração de programas de incentivos. Dentre os fatores observados na 
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pesquisa, podemos destacar: a oferta de terrenos nos polos industriais de alguns 

municípios; mão de obra mais barata; falta de tradição do operariado ou quase a sua 

inexistência; oferta de matéria-prima; incentivos fiscais; facilidade em mudar 

legislações fiscais e ambientais; logística e infraestrutura de transporte e comunicação 

adequadas. 

No caso de Goiás, a ideologia da modernização e do desenvolvimento é 

importante também. O fato das políticas governamentais estarem voltadas para o 

crescimento agrícola do Cerrado e objetivarem a produção de commodities para 

exportação, mostra como a produção industrial goiana sempre esteve diretamente 

relacionada à produção agrícola do Estado. 

 Daí defendermos a ideia de que a chamada “nova marcha para o Oeste” 

resulta do entrelaçamento dos setores produtivos industriais, agrários e terciários, 

refazendo o lugar de Goiás no Brasil, todavia, gerando outros tipos de problemas 

sociais, como, por exemplo, a violência, a desigualdade social, a disputa pelo 

emprego. E tendo como alavanca a dependência da indústria ao Estado. 

 Essas características fazem com que as redes, monopolizadas por atores 

sociais dos grandes grupos econômicos, aliadas ao Estado garantam a fluidez e a 

flexibilidade do território. Ou seja, outro volume produtivo surge elevando a taxa de 

crescimento da economia goiana. 

Diante disso, o território goiano tem apresentado uma boa colocação nas 

exportações nos últimos anos, e também no crescimento de alguns municípios, 

interferindo numa nova diferencialidade espacial do território goiano. Podemos dizer 

que esse processo gera novas necessidades, tanto no setor da infraestrutura, da 

logística, como no campo da formação e da qualificação do trabalho. 

Neste quadro, conforme dados apresentados pelo Ministério do 

Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, os países que mais importaram os 

produtos goianos foram Rússia, Índia, China e Países Baixos. As exportações se dão 

com produtos básicos, como commodities agrícolas e minerais. Os principais produtos 

de destaques vieram do complexo de soja e de carne, ambos representam 52,53% do 

total de produtos exportados. Vimos que tem aumentado a importância do complexo 

mínero-industrial, este que, em Catalão, já tinha uma grande importância. 

Há que se considerar, também, o padrão radial das rodovias que partem da 

capital de Goiás – Goiânia – para interligar Goiás às principais rodovias federais e 

estaduais. Esse padrão mostra a concentração na parte central do estado. Contudo, 
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outras rodovias também contribuem no desenho da rede rodoviária goiana, como a 

BR-060, que liga Brasília à Cuiabá-MT, a BR-050, que escoa a produção do Sudoeste 

goiano para o Triângulo Mineiro, por Catalão, a BR-040, que de Brasília passa por 

Cristalina dando acesso a Belo Horizonte MG, e a outras complementares. 

Consideramos a importância da BR-020, que parte de Brasília com destino à 

Bahia, e a BR-452, que passa por Itumbiara dando destino ao sudeste do país. Outro 

destaque é o porto seco em Anápolis. Junto às vias as duplicações das saídas de 

Goiânia acabam sendo um incentivo para o uso econômico da capital. O mesmo 

ocorreu recentemente com a duplicação da BR-060, o que aumentou o ritmo e a 

capacidade de fluxo da importante região agroindustrial, o sudoeste goiano. 

De acordo com as pesquisas de Arriel (2010), o êxito no desempenho da 

indústria goiana se deu com os investimentos do Estado. Por meio desses 

investimentos foi possível incrementar as cadeias produtivas do agronegócio e 

diversificar a estrutura produtiva do território goiano. O município de Catalão 

exemplifica bem essas características. 

Ao considerar a importância dos programas, constatamos que, no período de 

2001 a 2012, as microrregiões que mais tiveram projetos contratados pelo Produzir 

foram Goiânia (275), Anápolis (132), Meia Ponte (49), Sudoeste de Goiás (46), 

Entorno do DF (31) e Catalão (22).  

Relativo aos segmentos econômicos atuais, vemos o destaque do setor 

sucroalcooleiro e de biocombustível, sendo os que mais receberam investimentos, na 

ordem de 59,3%, enquanto que outros setores como automotivo (8,8%) e alimentício 

(6,6%) estão bem abaixo. Isso mostra que Goiás não abandonou a importância do 

espaço agrário, mas o fundiu à indústria. 

Ao evidenciar a cidade e o município de Catalão como exemplo da 

industrialização de Goiás, constatamos que a posição de Catalão foi decisiva para a 

sua escolha no processo de deslocamento do capital industrial em direção a Goiás. 

Por ser localizada no sul do Estado de Goiás, facilitando as trocas comerciais com 

São Paulo e tendo uma rede de transportes que favorece o escoamento de produtos, 

a cidade comprova o seu estatuto de exemplo da industrialização de Goiás a partir de 

1990. 

A cidade, com a industrialização, participa diretamente da rede econômica 

mundial. Conforme apresentamos, as estruturas territoriais antigas, a ação do Estado, 

a ação do capital e a articulação de redes de circulação de produtos e informações, a 
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diversificação, a presença de universidades foram fundamentais para Catalão poder, 

hoje, participar diretamente da economia global e ser um importante polo urbano-

industrial de Goiás. 

De acordo com as análises que fizemos, várias contradições decorrem desse 

modelo de industrialização baseada na dependência do Estado. Apesar de a mesma 

ajudar a incrementar e a dinamizar os lugares, o modelo aumenta a desigualdade 

regional. Por outro lado, tende a enfraquecer ainda mais os municípios de produção 

tradicional. 

No caso específico de Catalão, houve um aquecimento do valor do lote urbano, 

afastando mais os pobres de conseguirem a casa própria. O clima especulativo 

passou também para o campo. De repente, a cidade passou a ter problemas com a 

mobilidade urbana, problemas ambientais graves, inclusive com a oferta de água. 

Enxergamos uma maior disputa pelos postos de trabalho. 

Constatamos que continua existindo a precarização e o aumento da chamada 

desterritorialização global do trabalho, pois esse tipo de indústria gera poucos 

empregos. Isso desafia os modos de os trabalhadores enfrentarem o desemprego 

estrutural. 

No que diz respeito aos efeitos no mundo do trabalho, o processo de 

terceirização, a dispersão e a fragmentação do trabalho, a profunda especialização e 

também a exigência da qualificação se instauram como características atuais. Muitas 

análises vão dizer que desse processo surge a informalização do trabalho e o 

desespero dos trabalhadores num regime mais competitivo para conseguir o emprego, 

que leva o trabalhador para um regime mais instável. Isso prejudica o seu sistema 

nervoso. 

 Assim, mesmo que se viva no Brasil, em Goiás e em Catalão a melhoria na 

oferta de empregos, a situação atual do trabalho apresenta diversas mudanças. 

Conforme dados da OIT, 40% dos trabalhadores formais não possuem o ensino médio 

completo. 

Os dados confirmam ainda que as mulheres passam a acumular dupla jornada 

de trabalho, juntando o trabalho formal ao doméstico. Muitas mulheres trabalham em 

torno de 59 horas contra 52 horas dos homens, revelando uma questão de gênero 

ligada às classes sociais. 
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