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INTRODUÇÃO: 
 

Este Espaço de Socialização de Coletivos (ESC) reúne diferentes estudos que, apesar de 
independentes, dialogam no sentido de analisar as profundas transformações em curso no 
território do Rio Grande do Sul no último decênio. Os estudos pretendem compreender as 
repercussões dos grandes empreendimentos públicos e privados no território do estado, 
desvendando as lógicas de expansão dos capitais em sua territorialização, bem como as alianças 
construídas entre as elites locais e os novos atores econômicos regionais. Os impactos 
socioeconômicos sobre as populações locais e as estratégias de resistência e organização das 
mesmas também são analisados.  

Pretendemos, assim, demonstrar a emergência de uma nova geografia econômica no 
estado do Rio Grande do Sul. Uma geografia econômica profundamente alterada pelos 
movimentos cada vez mais fluidos dos capitais seja nos espaços urbano-industriais, seja no 
campo. Uma geografia econômica que destrói velhos referenciais e que necessita de abordagens 
inovadoras da leitura do território. 
 
MARCO ESPAÇO-TEMPORAL DA PROPOSTA: 

 
A primeira década do século XXI tem demarcado um novo ciclo de acumulação no 

capitalismo brasileiro. Além da retomada dos investimentos do setor privado, a nova fase de 
investimentos públicos se dá especialmente com a recomposição do capital fixo (estradas, 
portos, energia) necessário à competitividade da economia no cenário global. 

O RS, quarto PIB do país, fronteira do Mercosul, também percebe os efeitos deste novo 
ciclo de crescimento. Este se processa em diferentes frentes: a partir da recomposição dos 
capitais controladores de alguns de seus principais grupos econômicos (COPESUL, Ipiranga, 
entre outros), com a atuação de grupos econômicos como players na economia global (Gerdau, 
Marcopolo) e como pólo de atração de novos investimentos de atores globais (General Motors, 
John Deere, Souza Cruz, Nestlé, HT Micron). Estes têm como localização preferencial a 
Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA), a aglomeração urbano-industrial de Caxias do 
Sul e o norte do estado, consideradas suas regiões mais dinâmicas. 
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Estes movimentos refletem na estrutura socioespacial do estado, na qual se ampliam as 
desigualdades entre as regiões dinâmicas e a "Metade Sul", considerada em diversas análises 
região estagnada e atrasada economicamente. O Sul do estado, a despeito de contar com centros 
importantes (Pelotas, Bagé, Santa Maria) e com o principal porto do estado (Rio Grande), nas 
últimas décadas apresentou um ritmo de crescimento econômico lento, o qual tem sido 
creditado ao baixo dinamismo de sua base econômica ancorada na grande propriedade, na 
pecuária de corte e na rizicultura, além de indústrias de insumos e beneficiamento. Entretanto, 
nos últimos anos têm sido implantados grandes projetos econômicos no sul do RS, em 
diferentes ramos de produção: o Pólo Naval de Rio Grande, os projetos de produção de celulose 
e a construção de novas usinas termelétricas são os mais destacados, ainda que a reestruturação 
do setor de laticínios, o incremento da vitivinicultura e a produção de biocombustíveis também 
possam ser incluídos nesta lista. 

Os grandes projetos envolvem a articulação de empresas estatais (CGTEE, Petrobrás, 
Transpetro), capitais estrangeiros (Tractebel, Stora Enso, CMPC, Enerfin), grupos de capital 
predominantemente nacional (Fibria, W Torre, Quip, MBX) e fundos de investimentos públicos 
(BNDES). Este intenso movimento configura o Sul do RS como uma nova fronteira do capital, 
mobilizando os agentes políticos e movimentos sociais locais na discussão do modelo de 
desenvolvimento concebido e seus impactos nas bases físicas, sociais e culturais da região.     
 
OBJETIVOS DO ESPAÇO DE SOCIALIZAÇÃO: 
 

O objetivo do ESC é analisar os impactos sócio-econômicos e territoriais dos grandes 
empreendimentos no Rio Grande do Sul. As análises se concentram nos grandes investimentos 
que geram impactos socioespaciais e que apontam para a reestruturação territorial dos eixos de 
desenvolvimento do estado. As mudanças verificadas na Região Metropolitana de Porto Alegre 
(RMPA) e seu entorno, no eixo Rio Grande–Pelotas–Bagé (Metade Sul), e a articulação de 
novos atores econômicos no Planalto servem de base para o entendimento das múltiplas faces 
destes processos. 

Os estudos de caso abarcam três reestruturações em curso: reestruturação do espaço 
urbano-regional; reestruturação do espaço agrário e reestruturação do setor industrial e do 
mundo do trabalho. 
 
A REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO URBANO-REGIONAL 
 

Na reestruturação do espaço urbano-regional analisamos o processo de reestruturação 
produtiva e espacial da urbanização do RS, enfatizando a RMPA e seu entorno. A RMPA é a 
quarta aglomeração urbano-industrial do país, embora Porto Alegre seja apenas o 26º. PIB 
industrial. A reestruturação se manifesta no território com a desconcentração industrial e com a 
intensificação da integração funcional entre o núcleo metropolitano e as aglomerações urbanas 
do seu entorno.  
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A análise compreende a metropolização do espaço e as novas centralidades que 
emergem na área de estudo, o papel da desconcentração da industrial para essa nova 
organização territorial e a importância do setor terciário, com a consolidação da gestão e dos 
serviços especializados no núcleo metropolitano, além das novas centralidades na "cidade-
região de Porto Alegre".  

Na cidade-região os laços econômicos internos são reforçados ampliando as vantagens 
competitivas frente a outros conjuntos espaciais, tornando o território mais ajustado à disputa 
por mercados globais. As cidades-região globais nascem da reestruturação produtiva e da 
acumulação flexível do capital, as quais são facilitadas pelas novas tecnologias da informação e 
da comunicação.   

No caso gaúcho, a urbanização se configura como um processo bastante complexo no 
qual a região metropolitana passa por um processo de reestruturação simultaneamente à 
conformação de novas aglomerações. As aglomerações urbanas do estado são espaços 
industrializados, nas quais se localizam importantes sistemas locais de produção, bem como 
uma importante força de trabalho fabril, sendo que estes atributos funcionam como fatores de 
atração de novas implantações industriais. Além destas concentrações, encontramos uma 
industrialização difusa entre a região metropolitana e as aglomerações urbanas, na qual as 
unidades fabris se espalham junto aos pequenos núcleos urbanos, com formas de produção 
flexível e intensivas em mão-de-obra. Esta industrialização também vincula-se à sistemas locais 
de produção, especialmente a economia calçadista e agro-industrial.    

Consideramos que no atual estagio da metropolização no estado, a RMPA atravessa 
significativas transformações, as quais repercutem também nas aglomerações urbano-
industriais do seu entorno. Assim, as aglomerações urbanas de Caxias do Sul, Lajeado-Estrela e 
Santa Cruz do Sul também apresentam mudanças importantes na sua estrutura sócio-espacial.  

A expansão do tecido metropolitano e das condições gerais de produção possibilita que 
as unidades fabris se desconcentrem pelo entorno metropolitano, enquanto que as infra-
estruturas de comunicação e informação permitem que as atividades de gestão sejam reforçadas 
no espaço interior da metrópole.  

A cidade-região de Porto Alegre ainda é uma virtualidade, contudo apresenta-se como 
um processo em gestação, no qual consideramos que o capital industrial desempenha um papel 
preponderante.    
 
A REESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO AGRÁRIO 
 

Sobre a reestruturação do espaço agrário, se realiza uma geografia comparada da 
questão norte-sul no Rio Grande do Sul a partir das formas de penetração das relações 
capitalistas em uma e outra região, onde a silvicultura é uma parte das transformações. No 
Planalto, esta penetração começou com o processo de mercantilização da terra durante a 
colonização.  
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A ocupação desta região começa através do estabelecimento das reduções jesuíticas 
padres da Companhia de Jesus, a fixação dos índios em aldeias, e o começo da atividade 
pecuária bovina e extrativa da erva-mate. Mais tarde com a expulsão dos jesuítas, se 
estabeleceram as estâncias nas áreas de campo do Planalto, que se dedicaram, principalmente, à 
criação de mulas, por não acompanharem a produtividade do gado criado na região da 
Campanha, porção do bioma Pampa brasileiro. Para as áreas de mato, ou bioma Mata Atlântica, 
se refugiaram negros escravos, índios e mestiços, depois da ocupação das áreas de campo pelas 
estâncias comerciais. Nas áreas de mata começou o processo de colonização de imigrantes 
europeus, que se estabeleceram através de uma agricultura do tipo camponesa.  

Os europeus, "compravam" a terra, e eram obrigados a entrar no processo de produção e 
acumulação de valor. A diferenciação deste campesinato levou a formação de alguns 
comerciantes, que aproveitaram para diversificar seus capitais na agricultura mecanizada do 
trigo, cultivo este há muito estimulado à mecanização, realizado em forma de arrendamento dos 
campos da pecuária bovina. Com o Estatuto da Terra de 1964, a soja é associada ao trigo, 
tornando-se o produto mais importante pela possibilidade da exportação. Com a mecanização 
das lavouras, constrói-se o paradigma da modernização e o surgimento dos granjeiros. 

A expansão da lavoura de soja foi a integração da região (sua especialização) na divisão 
mundial do trabalho. Já na Campanha, o processo ocorreu de forma diferente. A terra não foi 
apropriada pela sua mercantilização e os antigos donatários permaneceram no poder até os anos 
1970 e, ainda assim, mantiveram-se em atividade associando-se às lavouras capitalistas 
(rizicultura).  

Nas áreas de limitação às relações capitalistas se construiu a ideia de Metade Sul pobre, 
de onde se incide em dois espetaculares erros: (i) há uma grande parte da Metade Sul onde se 
produz arroz e gado bovino com a melhor tecnologia disponível no mundo e onde as relações 
capitalistas se desenvolvem em estágio avançado; (ii) onde predomina a pobreza e os 
baixo IDH (indicador de características urbanas), percebe-se a falta das atividades acima 
descritas, ou seja, das relações capitalistas. Nestas áreas falta a racionalidade capitalista e seus 
atores hegemônicos ainda não foram substituídos por limitação tecnológica. Recentemente, 
estas terras de baixo preço, utilizadas quase que exclusivamente para a pecuária extensiva, 
começaram a ser disputadas por empresas de fabricação de celulose, lavoureiros de soja e pela 
produção de biocombustíveis, entre outras atividades.   

Ainda, no caso do Planalto gaúcho, o manejo da agricultura mecanizada e das operações 
bancárias e de crédito já era bem conhecido pelos granjeiros produtores de trigo, e a adaptação 
era direta, pois já havia o consórcio do plantio desses com a soja. Na década dos anos 1970 se 
deu a forte expansão da lavoura de soja por toda a extensão do Planalto, bem como sua 
expansão pelo Centro-Oeste brasileiro pelo processo de migração dos colonos gaúchos, que 
trocavam suas terras no sul por maiores lotes na fronteira agrícola brasileira. Rapidamente a 
soja se tornou um dos principais produtos de exportação e a União respondeu com a infra-
estrutura para o armazenamento, circulação e comercialização do produto. 
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A soja e os gaúchos cumprem com isto um importante papel nos objetivos do Estatuto 
da Terra. Esse delegava à agricultura os papéis de alavancar o desenvolvimento econômico 
através de uma nova relação campo-cidade no país e essa interdependência traduziu-se nos 
seguintes aspectos fundamentais do processo de crescimento e integração nacionais, dando à 
Política de Desenvolvimento Rural um grande número de atribuições (FONTOURA, 2004). O 
Estatuto da Terra é um conjunto de leis que estimulam a criação da Empresa Rural, unidade 
produtiva capitalista que adotou o sistema de produção com base na mecanização, fertilização e 
uso de produtos químicos na lavoura, com o objetivo de aumentar a produtividade dos setores 
agrícolas e urbanos. 
Outras lavouras se mecanizaram e formaram suas empresas e empresários, como por exemplo, 
o arroz. Mas a soja se destacou e tornou-se o principal produto nos mercados interno e externo. 
Saiu do Rio Grande do Sul e se destaca como uma lavoura predominante na Região do Cerrado 
brasileiro. Sob o comando de granjeiros gaúchos, as lavouras de soja adentram a Amazônia e o 
sertão baiano (HAESBAERT, 2004). 

O estado do Rio Grande do Sul é considerado o celeiro do Brasil, tanto pela lavoura, 
quanto pela atividade pecuária: suína, aves, cavalar e bovina de corte. Foi precursor da lavoura 
mecanizada, mas foi palco, também, dos movimentos em defesa do ambiente nos anos 1970. 
Entre os estados nacionais, destaca-se como o terceiro maior produtor de soja, abaixo do Mato 
Grosso e quase empatado com o Paraná. Procuramos mostrar que não foi apenas a condição de 
imigrante a base para o desenvolvimento da soja, mas, houve uma construção social na 
ocupação e definição da linha de fronteira no Brasil meridional que definiu a lógica da 
localização das pessoas e de seu trabalho. Se a Geografia se preocupa em descrever e localizar, 
pensamos em contribuir neste sentido, o porquê da diferenciação regional em sul e norte do 
ponto de vista do desenvolvimento das relações capitalistas. 

O sul teve seu apogeu econômico em dois momentos. O primeiro no período da 
indústria do charque. Logo após, influenciado pela frigorificação da carne na região do Prata, 
aumentou o melhoramento genético no plantel bovino nos campos do pampa brasileiro. Mas a 
herança do sistema extensivo não permitiu a evolução de uma racionalidade empresarial na 
atividade pecuária bovina de corte (FONTOURA, 2000). A integração da lavoura com a 
pecuária só veio acontecer na década de 1990, com programas de melhoramento genético e 
diversificação na cadeia produtiva da carne. Uma vez mais, seguiu o estado do Rio Grande do 
Sul os avanços tecnológicos introduzidos nos países vizinhos do Prata, para novamente se 
diferenciar no cenário da pecuária bovina brasileira. 

A região do Planalto Meridional foi o berço da mecanização da lavoura nos parâmetros 
da mecanização e quimificação do processo produtivo. Tiveram na região do Planalto atores 
sociais capazes de produzir e reproduzir as relações capitalistas. Para este fim, o Estatuto da 
Terra de 1964-65 teve o papel de organizar os subsídios para que o pacote tecnológico se 
territorializasse, estreitando as formas de produção no campo e na cidade (fordismo na 
agricultura) (FONTOURA, 2004). Com o avanço da mecanização na agricultura, vários 
pequenos proprietários de estabelecimentos agrícolas migraram para os centros urbanos, 
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inclusive a região industrial metropolitana de Porto Alegre. Entretanto, com uma economia 
bastante capitalizada, a região recebeu importantes investimentos e criação de postos de 
trabalho, elevando índices econômicos e investimentos públicos. Mesmo com uma considerável 
alteração da paisagem, resultado das lavouras mecanizadas, a região do Planalto apresenta os 
mais altos Índices de Desenvolvimento Humano (IDH), com maior renda per capita e melhor 
distribuição que o sul. 

A modernização da agricultura do Planalto Meridional do Rio Grande do Sul teve suas 
origens nos acontecimentos que começam nas missões, passando pelas estâncias e os 
ervateiros, onde os mestiços do cruzamento do negro, índios e espanhóis, não tiveram acesso a 
terra. O processo de transformação da terra em mercadoria se dá simultaneamente aos projetos 
de colonização de imigrantes europeus, e isto vai diferenciar, não apenas a racionalidade, mas 
também a forma de inserção social, o que difere o peão (bugre, mestiço) do colono (branco). 
Não se trata apenas de uma questão cultural, mas essencialmente do resultado de organização 
territorial, de ordem espacial. A diferenciação entre as regiões norte e sul do estado, não é 
apenas o resultado da análise da paisagem instantânea e seus contrastes étnicos em seu 
povoamento ou em seus sistemas de produção, mas o resultado de um processo diferenciador 
que tem suas origens desde o processo de formação do território no Brasil meridional. 
 
UM NOVO USO DO TERRITÓRIO NO SUL DO RIO GRANDE DO SUL: 
SILVICULTURA E CELULOSE 

 
O sul do Rio Grande do sul tem passado por transformações recentes, em sua nova 

incorporação à divisão territorial do trabalho. Entre as novas funções que lhe tem sido 
atribuídas, destacamos a produção de celulose e a atividade acessória da silvicultura. A 
atividade, cujo maior exemplo no estado era a unidade existente em Guaíba desde a década de 
1970 (Borregaard, mais recentemente RioCell), expandiu-se para novas áreas, a partir da ação 
de novas empresas. 

Entendemos que o território do sul do Rio Grande do Sul tornou-se objeto de 
apropriação por alguns fatores fundamentais, tanto de ordem material quanto social: entre a 
primeira ordem de fatores, destacamos suas características físicas, como uma geomorfologia 
propícia à atividade florestal altamente mecanizada, a disponibilidade de recursos hídricos, seja 
como fonte de captação de água, seja como depositário dos efluentes industriais, o padrão da 
cobertura vegetal fortemente humanizado, resultando em pradarias que podem ser facilmente 
convertidas em florestas. 

Do ponto de vista da apropriação das vantagens de um espaço humanizado, observa-se 
a possibilidade de articulação entre modais de transporte terrestre e fluvial, com o Porto de Rio 
Grande como escoadouro final privilegiado para a produção. 

Há que se considerar ainda uma estrutura de incentivos que, sob a ótica 
institucionalista, poderia ser decomposta em incentivos formais e informais. Entre os formais, 
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estão as normas, critérios e programas escritos, como termos de cooperação, financiamento e a 
regulação ambiental comparativamente mais branda no Brasil, se comparada ao padrão norte-
americano e europeu (espaços tradicionais desta produção). Do ponto de vista dos incentivos 
informais, pode-se considerar a estrutura fundiária regional, capaz de oferecer grandes 
propriedades que atendam a escala dos empreendimentos. Esta estrutura fundiária, por seu 
turno, ligada à uma atividade pecuária tradicional em declínio, resultando na oferta de terras a 
baixos preços, se comparadas às terras das regiões brasileiras onde as atividades agrícolas têm 
sofrido processos de modernização. Outro aspecto importante do ponto de vista institucional, 
diz respeito ao ambiente de relativa “receptividade” constituído por um conjunto de forças 
sociais e políticas que, dada a situação econômica vivida pelo sul do Rio Grande do Sul no 
período em questão, vislumbrou os empreendimentos florestais e de celulose como alternativa 
para reativar um processo de desenvolvimento regional. 

A nova vaga de investimentos se iniciou com a compra da Unidade Guaíba da RioCell 
pela empresa Aracruz Celulose, no ano de 2003. No mesmo período, a empresa Votorantin 
Celulose e Papel também iniciava suas operações no Rio Grande do Sul, através da aquisição 
de terras e o processo de licenciamento ambiental para o cultivo de florestas e construção de 
uma planta, a partir de 2006. 

Por fim, a empresa Stora Enso iniciou suas operações no Rio Grande do Sul em 2006, 
num investimento de US$ 250 milhões para compra de terras no município de Rosário do Sul e 
próximos. No ano de 2005, quando a empresa anunciou os investimentos, também afirmou que 
só tomaria a decisão sobre a construção de uma planta industrial nos próximos cinco anos. 

No final dos anos 2000, o cenário que apontava para a presença de três grandes 
corporações do setor no território gaúcho sofreu mudanças. A crise econômica de 2008, além 
de provocar a retração da demanda mundial de celulose (critério basilar para a decisão sobre 
investimentos por parte das empresas), colocou tanto a Aracruz Celulose quanto a Votorantin 
Celulose e Papel numa situação de fragilidade financeira. As empresas recuaram em seus 
projetos e redefiniram prazos para as novas ações. Posteriormente, houve uma reestruturação 
patrimonial, com a VCP adquirindo os ativos da Aracruz, aquisição que resultou no surgimento 
da empresa Fíbria. 

Mais recentemente, a Unidade Guaíba, então pertencente à Fíbria, foi vendida para um 
grupo chileno atuante no setor (CMPC), constituindo a empresa Celulose Riograndense. O 
projeto de ampliação da unidade, que previa a ampliação de florestas e capacidade produtiva, 
bem como a construções de terminais fluviais e marítimos, continua em processo, embora num 
ritmo desacelerado, em obediência à regras contratuais estabelecidas no ato da compra. 

Concretamente, as transformações no espaço sul riograndense estão restritas aos 
florestamentos, viveiros de mudas e à perspectiva de expansão da Celulose Riograndense a 
partir da unidade Guaíba. As ações no estado da Fíbria, agora detentora do Projeto Losango 
(cuja planta se localizaria entre Rio Grande e Arroio Grande), e a Stora Enso, ainda estão 
indefinidas. A continuidade de suas ações irá depender da configuração do mercado global de 
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celulose, e da capacidade de recuperação financeira, por parte da Fíbria, além dos questões 
ligadas à atividade estrangeira em área de fronteira, por parte da Stora Enso. 
 
A REESTRUTURAÇÃO DO SETOR INDUSTRIAL E DO TRABALHO 
 

As reestruturações empresariais, estatais e do mundo do trabalho das décadas de 90 
legaram para a primeira década do século XXI transformações territoriais em todas as escalas 
de análises. 

Uma da marcas das reestruturações é a confirmação de que os processos são 
transescalares e se estes confirmam a tendência da centralização do capital, é a estruturação de 
oligopólios e a formação de novas estratégias capitaneadas pelo Estado e por agentes 
hegemônicos que auxiliam as transformações territoriais. No Brasil, estão sendo avaliado os 
impactos da retomada do papel do Estado como investidor e financiador, especialmente a partir 
do PAC, porém há indícios da combinação de estratégias que conduziram a diminuições das 
desigualdade sociais, em função especialmente de política de distribuição de benefícios estatais, 
com a manutenção do pagamento da dívida pública e da concentrado do controle da economia 
nacional nos municípios de São Paulo e do Rio Janeiro, onde se localizam as sedes das maiores 
empresas instaladas no Brasil. È a partir destes municípios e de Brasília que as reestruturações 
são coordenadas e gestadas: localizam-se em São Paulo (55) e Rio de Janeiro (22), 77 das 
empresas das 147 estabelecidas no Brasil que tiveram venda superiores a um milhão de dólares 
em 2008 (MARTINS, 2009). Ou seja, São Paulo e Rio de Janeiro, além da concentração dos 
fluxos, concentram mais de 50 % das sedes das maiores empresas do país.  

Portanto, inscreve-se a questão: caso todo o território nacional esteja ativado para as 
reestruturações e seu controle e mantêm-se concentrado, qual a resposta escalar?   

O Rio Grande do Sul e os estados de Santa Catarina e do Paraná apresentam 
historicamente posições de liderança em relação a riqueza nacional com dados de melhor 
equidade social. No Rio Grande do Sul, há uma tendência desde a última metade do século XX 
da construção de um discurso de apartação entre o Norte e Sul do estado, em função da 
dinâmica do desenvolvimento desigual e combinado dos diversos agentes. Neste processo há a 
afirmação da produção agroindustrial baseada na pequena produção mercantil no Norte do 
estado com a diversificação das atividades, que originou empresas industriais e comerciais com 
capacidade competitiva no Sul do país. No Sul do estado, a especialização produtiva na 
pecuária de corte e na rizicultura, com marcas estatais em função  de questões estratégicas e do 
monopólio da atividade portuária de exportação no porto do Rio Grande estão na base de uma 
menor dinâmica empresarial  que tende a ser revertida com iniciativas da inserção de novas 
atividades (como no pólo naval em Rio Grande, produção de uvas e azeitonas para a 
industrialização de vinhos, espumantes e azeites, bem como da soja) e a modernização de 
outras  como a pecuária de carnes nobres. Neste processo, uma das características é que os 
agentes que controlam as atividades econômicas no estado estão concentrados em Porto Alegre 
(cerca de 50% das sedes das maiores empresas do estado: o número total de sedes de empresas 
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oscila entre 80 e 90 entre 2004 e 2008) e que os quatro principais municípios do Sul estadual 
(Bagé, Pelotas, Rio Grande e Santa Maria) possuem em seu conjunto a sede de apenas cinco 
das maiores empresas: uma em Bagé;  quatro em Pelotas; quatro em Rio Grande. Santa Maria 
sediava apenas uma sede em 2005 e em 2008 nenhuma. Estes dados tornam-se relevantes 
quando comparados com alguns dos principais municípios do estado: Caxias do Sul, com 20 
empresas; Bento Gonçalves: 10; Novo Hamburgo: 6; Erechim: 4; Lajeado: 4; Passo Fundo: 3 
São Leopoldo: 3. Assim, justifica-se o rebaixamento da importância do pólo Pelotas-Rio 
Grande no estudo da rede urbana brasileira no estudo da rede influências das cidades brasileiras 
apresentado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2007-2008.  

Os investimentos anunciados para o município do Rio Grande chegam a vários bilhões 
de dólares (em 03 de março de 2010 o jornal Brasil Econômico de São Paulo teve em sua capa 
a manchete “Investimentos de R$ 14 bilhões agitam a cidade de Rio Grande- os recursos vêm a 
reboque de um pólo naval que inclui a construção de quatro estaleiros para a indústria 
petrolífera”) e estudos apontam a criação de cerca de 700 mil empregos no Rio Grande do Sul 
fragilidade na estrutura empresarial para o setor naval (DOMINGUES, 2009; FEIJÓ et al, 
2010).  

Porém, há no Rio Grande do Sul, o decréscimo relativo do significado econômico e 
político dos municípios do sul do estado, com a consolidação de Pelotas como pólo comercial e 
de serviços e a possibilidade da alavancagem de investimentos industriais em Rio Grande que 
passaria de seis fábricas produtoras de fertilizantes para onze, de uma metalúrgica industrial 
para onze (incluindo três estaleiros e uma unidade da Metasa de Marau),  de duas unidades do 
setor madereiro para cinco e construção de uma usina movida a gás.  As oscilações positivas no 
emprego formal no Brasil entre 2006 e 2008 (crescimento de cerca de 12%) e no setor 
industrial (2,64%), podem ser analisados em diferentes escalas postos que esta velocidade é 
menor no estado (8,64% no emprego formal e 2,56 nos vínculos com as indústrias).  
Especialmente em Rio Grande as oscilações tendem a ser mais relevantes quando observa-se 
que no período do término da construção da plataforma de petróleo P-53 houve um incremento 
de 16,46% nos postos industriais entre 2005 e 2006 com uma redução de 20,9 % (queda de 
5.959 vínculos para 4.926) em 2008 (os empregos formais cresceram 3,53%) . Em Pelotas a 
diversidade de atividades de polo regional incrementaram o emprego em 11,51% com o 
desaparecimento de apenas 17 postos no setor industrial.   

Assim, as entradas oferecidas e respostas dadas pelo território estão relacionadas a um 
conjunto de variáveis ligadas a estrutura empresarial e das políticas estatais, bem como das 
possíveis mobilidades dos trabalhadores (regionais e setoriais) que  significam um importante 
campo de análises e quiçá de intervenção. 
 
REESTRUTURAÇÃO INDUSTRIAL NA REGIÃO METROPOLITANA 
 

As transformações econômicas e políticas dos anos 1990 no Brasil se expressam na 
reestruturação dos processos de produção; na ampliação dos mercados nacionais e 
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internacionais; nas privatizações e intensificação dos investimentos estrangeiros; no rearranjo 
das competências políticas do Estado entre as esferas nacional, estadual e municipal. Elas são 
determinantes nas modificações dos espaços das grandes cidades brasileiras, onde, 
prioritariamente, se concentram as indústrias e a população.  

Os argumentos de Alonso (2001) apontam que “esteve em curso nas últimas décadas 
um amplo processo de rearranjo espacial da produção industrial na RMPA e no Estado” (p. 
368) embora, preferencialmente, as empresas que utilizam maior tecnologia busquem a 
localização de suas plantas industriais nos limites políticos ou nas proximidades da região 
metropolitana. Este processo de reorganização espacial da produção, se realiza através de dois 
movimentos: o primeiro de desconcentração industrial onde setores de alguns gêneros 
industriais buscam economias de localização em outras centralidades do estado, como por 
exemplo, na aglomeração urbana de Caxias do Sul (metalúrgica; mecânica; produtos 
alimentares); o segundo de concentração onde determinados gêneros reforçaram sua presença 
na RMPA durante os anos 1990 (química; vestuário, calçados e artefatos de tecido; material de 
transporte; couros, peles e similares). 

A concentração nas proximidades da metrópole pode ser explicada pela garantia de 
acesso a infra-estruturas não disponíveis em outras localidades. Como exemplo podemos citar: 
a infovia (rede de fibra ótica); o acesso para entrada e saída de produtos e matérias-primas e a 
corredores de importação/ exportação; e, a ausência de espaço dentro dos limites políticos da 
capital para a instalação de suas unidades de produção. A escolha do local da instalação, depois 
de definido o mercado de inserção (no caso da RMPA, o Mercosul), se dá a partir de vantagens 
fiscais e materiais tanto pelos estados da federação como, e principalmente, pelos municípios 
que acabam elaborando uma série de vantagens para tornarem-se mais atrativos. 

Dentro deste contexto, em março de 1997 foi anunciada a instalação de uma unidade da 
montadora de automóveis da General Motors do Brasil (GMB) no município de Gravataí, 
“considerada pelos executivos da empresa como a mais moderna da corporação em todo 
mundo”. Organiza-se na forma de condomínio industrial – Complexo Industrial Automotivo de 
Gravataí (CIAG).  

Estrategicamente instalado às margens da BR-290, o Complexo Industrial Automotivo 
da General Motors do Brasil visa o mercado regional do Mercosul através do “corredor” de 
importações e importações de mercadorias estabelecido entre a RMPA e o terminal portuário de 
Rio Grande, o qual facilita sua participação no mercado intra e supra-regional. A localização 
nas proximidades deste “corredor” é característica das três cidades que “disputavam” em 1997 
a instalação da montadora: Guaíba, Eldorado do Sul e Gravataí. Outro aspecto a salientar sobre 
a localização da GMB é o momento econômico nacional e internacional em que a montadora se 
instala no Rio Grande do Sul. As transformações estruturais da produção industrial na década 
de 1990 repercutiram em ajustes globais das grandes corporações, com novas estratégias de 
localização, o que provocou, por conseqüência, rearranjos que se configuraram nos territórios 
nacionais. 
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Uma das condições acordadas pelo governo do estado e a GMB para a instalação da 
montadora no Rio Grande do Sul foi a construção pelo estado de um terminal portuário 
completo no Porto de Rio Grande. O uso de um terminal portuário distante aproximadamente 
trezentos quilômetros da montadora possui dois motivos principais apontados pelo diretor de 
Assuntos Institucionais da General Motors do Brasil, o economista Luiz Moan Yabiku Júnior, 
em entrevista publicada na data de vinte e quatro de junho de 2008 pela Intelog - Inteligência 
em Gestão Logística.  

 
O primeiro deles é a visão da montadora em relação às chances de o Porto 
transformar-se em um Hub Port. Ou seja, um porto concentrador de cargas e de linha 
de navegação, cujo maior benefício é aumentar as economias de escala na exploração 
das embarcações. O outro, foi aventado ainda no período que antecedeu a chegada ao 
Rio Grande do Sul, quando seus executivos perceberam como era importante para a 
companhia colaborar para o desenvolvimento da chamada Metade Sul do estado, por 
meio de investimentos no Porto de Rio Grande. (<confralogrs.com>, acesso em 
10/07/2009).  

 
As empresas transnacionais não estão preocupadas com o desenvolvimento do território 

que ocupam e muito menos com as questões sociais que fervilham no seu entorno. A “inserção 
territorial das empresas globais necessita de infra-estrutura para ações globais”, ou, de 
condições gerais de produção que possibilitem sua atuação global. Essa necessidade é 
exemplificada com a utilização do Porto de Rio Grande pela GMB principalmente no que diz 
respeito às importações dos veículos da GM produzidos na Argentina e comercializados no 
Brasil e por seu interesse na duplicação da rodovia que liga Porto Alegre, Pelotas e Rio Grande. 

Ressaltamos que a análise sobre a presença da GMB em Gravataí nos induz a extrapolar 
o contexto metropolitano inicialmente considerado. Essas considerações nos levam a afirmar 
que por um lado parte das condições gerais de produção passíveis de viabilizar a instalação de 
uma indústria global como a GMB no Rio Grande do Sul se materializam na capital. Por outro, 
a inclusão do Porto de Rio Grande na rede de produção da GMB atesta o reordenamento do 
espaço regional ainda em curso promovido pela presença da montadora com a anuência do 
governo estadual. 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Os estudos apresentados neste Espaço de Socialização de Coletivos demonstram que 

nos anos recentes o território do estado do Rio Grande do Sul passa por profundas 
transformações, as quais modificam a sua “geografia econômica”. Os movimentos 
estabelecidos, de desconcentração das atividades industriais do núcleo metropolitano, de re-
concentração das atividades em novas aglomerações e de novas territorializações de capitais em 
regiões anteriormente consideradas estagnadas, alteraram a tradicional localização das 
atividades econômicas no território gaúcho, estabelecendo novos fluxos econômicos e novas 
polaridades sociais.   
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Esperamos que os estudos aqui apresentados tenham contribuído para uma leitura 
geográfica do território do Rio Grande do Sul. A escala de análise privilegiada foi a regional, 
embora articulada com as escalas global e nacional. Acreditamos não ser possível construir 
formas alternativas de organização sem o conhecimento do que ocorre no território. O território 
como potência é considerado como ativo nas mudanças das estruturas de produção e 
reprodução social. Especialmente nas regiões onde as estruturas do passado apresentam maior 
densidade e permanências. 
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