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[É disparate pensar que os 40% da economia nacional que são paulistas possam ser resumidos ao contraste
entre Região Metropolitana e o “restante”.]
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São Paulo pertence à rede de cidades mundiais e é cabeça da teia urbana da

América do Sul. Seu imenso e diversificado mercado consumidor, sua infra-

estrutura de apoio às atividades econômicas, sociais, cívicas e culturais, além

de seu posicionamento logístico, fazem com que seja a inevitável capital do

Mercosul.

 

Todavia, não decorre dessas constatações a disseminada imagem de que tão

vasto papel no funcionamento da rede urbana seja exercido por sua região

metropolitana - a RMSP - como devem acreditar 99,99% dos participantes da

URBIS, a 3a Feira e Congresso Internacional das Cidades, que hoje começa

no Expo Center Norte. Sob o prisma econômico, a RMSP não passa de belo

projeto.

 

Na prática, o maior pólo metropolitano da América do Sul reúne no máximo

um terço dos municípios que legalmente pertencem à RMSP. Não mais do

que 12 de seus 39 municípios são metropolitanos no sentido econômico da

palavra. E mesmo esses outros onze verdadeiros municípios metropolitanos

têm peso econômico muitíssimo inferior à capital, fato extremamente

relevante, mas normalmente desdenhado por quem assume a suposta

identidade entre região e metrópole.

 

Além da óbvia meia dúzia que agrupa Guarulhos e Osasco ao ABCD, somente

Barueri, Embu, Taboão da Serra, Poá e Ribeirão Pires chegam a apresentar

características de núcleos pertencentes a uma metrópole. E mesmo assim, o

primeiríssimo da classe – São Bernardo do Campo – não atinge 7% da renda

gerada na capital. Esses onze municípios mais avançados do contorno

equivalem juntos a menos de um terço da renda, número de empregos, e

número de empresas da capital.
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Há uma segunda mancha que até poderia ser considerada proto-

metropolitana, por apresentar certa combinação entre algum tipo de

dinamismo econômico, além da função cidade-dormitório. São as

características de outra dúzia de municípios: Mauá, Carapicuíba, Moji das

Cruzes, Itaquaquecetuba, Suzano, Itapevi, Cotia, Ferraz de Vasconcelos,

Francisco Morato, Itapecerica da Serra, Franco da Rocha e Jandira. Mas é

sempre bom ter presente que todo esse segundo subconjunto quase-

metropolitano não chega a ter o equivalente a 8% das empresas e empregos

existentes na Capital, e a pouco mais de 5% de sua renda.

 

No terceiro pelotão há municípios suficientemente ambivalentes - como

Santana do Parnaíba, Cajamar e Caieiras - para que também sejam incluídos

em tal franja pré-metropolitana. Todavia, a única característica relevante da

terceira dúzia (formada por Rio Grande da Serra, Vargem Grande Paulista,

Arujá, Embu-Guaçú, Mairiporã, Santa Isabel, Pirapora de Bom Jesus,

Guararema, Biritiba-Mirim, São Lourenço da Serra, Juquitiba e Salesópolis)

talvez seja a significativa densidade demográfica, favorecida pela

acessibilidade à capital. Mesmo assim, os cinco últimos municípios da lista

seriam rurais se o critério fosse apenas demográfico.

 

A incipiente urbanização metropolitana de grande parte da RMSP surge ainda

mais nítida quando se mapeia a localização de tipos específicos de empresas,

como hotéis, supermercados, franquias de fast-food, locadoras de vídeo, etc.,

trabalho feito com primor pela urbanista Regina Meyer, para recente

concurso de livre-docência na Faculdade de Arquitetura da USP. Quando são

consideradas essas características funcionais da concentração, o que salta aos

olhos é a imensa desproporção que ainda existe entre a pujança da capital e

a precariedade de todo o resto da RMSP. Uma imensa centralização que mal

começa a se diluir por não mais de uma dezena de municípios dinâmicos que

rodeiam São Paulo. E não deve ser por outra razão que o título do referido

trabalho é “Cidade Metropolitana”, em vez de “região”. Afinal, São Paulo é

menos o centro de uma conurbação de pólos industriais, como as que deram

origem a muitas outras regiões metropolitanas, e mais a expansão do broto

urbano nascido às margens do Piratininga. Uma expansão que por enquanto

só chega ao ABCD, a Guarulhos, a Osasco, e a pouco mais de meia dúzia de

outros municípios. Eles é que formam, de fato, a cidade metropolitana.

 

Como explicar, então, que a RMSP tenha 39 municípios, cujos extremos vão

dos ecoturísticos Juquitiba e São Lourenço, aos campestres Salesópolis,

Guararema e Santa Isabel? A resposta é simples, pois os critérios que há mais
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de trinta anos levaram à demarcação da RMSP foram muito mais ambientais

(leia-se hidrográficos) do que socioeconômicos. E foi justo supor que o

processo de desenvolvimento faria com que essas duas dimensões se

aproximassem. Uma profecia que, contudo, está longe de se realizar,

desautorizando qualquer tratamento econômico de toda a RMSP como

aglomeração metropolitana.

 

Pior do que esse amálgama, só a tolice de imaginar que a economia do

Estado de São Paulo possa ser analisada pela simplória dicotomia RMSP

versus “interior”. Em primeiro lugar, porque surgiu uma outra aglomeração

metropolitana polarizada por Campinas. Em segundo, porque parte da

Baixada Santista, e das principais aglomerações urbanas do Vale do Paraíba e

da região de Sorocaba, são muito mais parecidas com cidades metropolitanas

do que imaginam os incautos. Em terceiro, porque aglomerações proto-

metropolitanas estão brotando em torno de Jundiaí, Limeira, Moji-Mirim, São

Carlos, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto. Em quarto, porque

essa tendência vem sendo seguida por algumas cidades médias que

polarizam regiões, como é o caso de Piracicaba, Bauru, Franca, Presidente

Prudente, Marília, Itapetininga, Bragança, Barretos e Jaú. E em quinto,

porque o imenso litoral paulista não pode ser assimilado à noção de “interior”.

 

Pelo menos esses cinco escalões da hierarquia territorial paulista devem ser

considerados quando se pretende comparar dinâmicas econômicas, sociais,

ou demográficas. É disparate pensar que os 40% da economia nacional que

são paulistas possam ser resumidos ao contraste RMSP versus “restante”,

como infelizmente ocorre na PNAD, por exemplo. Para interpretar resultados

desse tipo de pesquisa é necessário que se estude um pouquinho de

geografia.
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