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RESUMO: Este trabalho tem por objetivo analisar os efeitos da instalação da Embraer S.A. e no 

município de Gavião Peixoto, onde está instalada desde 2001, em função do processo de 

desconcentração industrial. A instalação da unidade em Gavião Peixoto promove profundas 

alterações no espaço local e regionalmente. Metodologicamente, utilizou-se de buscas 

bibliográficas e de pesquisa em campo para levantamento de dados e referências teóricas. Como 

resultados, percebeu-se que a atividade industrial aeronáutica em Gavião Peixoto contribuiu para 

dinamização do espaço regional em termos subsidiários a si, como mão-de-obra, serviços e 

capacitação de recursos humanos, incorporando o espaço inter-urbano através de sua densidade 

técnica e informacional, mas não incluiu propriamente o local em seu processo produtivo deixando 

a cidade à margem de seu desenvolvimento, ao não contemplar aspectos intra-urbanos. 

PALAVRAS-CHAVE: Gavião Peixoto; circuito produtivo aeronáutico; Embraer. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A problemática desse estudo está calcada na relação entre a indústria de alta tecnologia 

estabelecida pela Embraer no município de Gavião Peixoto e as transformações induzidas em 

termos sócioespaciais que ocorrem no local em razão dos investimentos e processos articulados 

envolvidos nessa dinâmica. 

Dadas as características embrionárias do município, emancipado de Araraquara em 1996, 

em relação aos equipamentos urbanos, e suas características sócio-políticas, entre outras 

questões, procuraremos analisar o processo em que Gavião Peixoto se inseriu para atrair a 

Embraer em seu território e quais foram as principais mudanças observadas a partir de sua 

instalação no ano de 2001.  
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Dentre os vários caminhos metodológicos passíveis de serem adotados, optou-se por 

delimitar este estudo como uma pesquisa qualitativa que, segundo Triviños (1987, p. 129), afirma 

que “os pesquisadores qualitativos estão preocupados com o processo e não simplesmente com 

os resultados e o produto. ” 

O método qualitativo não estuda o objeto em si isoladamente, mas busca analisar as 

relações que ele possui entre elementos de seu entorno através de mostras numéricas, técnicas 

estatísticas, gráficos e tabelas e diagnosticar os fenômenos e suas significações pelas pessoas 

que o vivenciam. Prioriza-se para esses casos o processo e não o produto. 

Dada a importância dos agentes (trans)formadores do espaço urbano, os circuitos 

produtivos articulados e a dinâmica das relações hierárquicas das redes urbanas, este trabalho se 

apoia na ideia de que, por vezes, empresas podem induzir, mesmo que por ações indiretas, a 

estruturação urbana e a morfologia das cidades, podendo justificar a instalação de equipamentos 

que diretamente podem servi-la local ou regionalmente. 

A base do estudo é uma combinação entre, de um lado, pesquisa bibliográfica e 

documental e, de outro lado, pesquisa de campo realizada na Embraer e na cidade de Gavião 

Peixoto entre maio e junho de 2016, sendo estas na forma de entrevistas e aplicação de 

questionários junto à população. 

 

2. O MUNICÍPIO DE GAVIÃO PEIXOTO, SP: economia, política e inserção no circuito 

produtivo aeronáutico 

 

O município de Gavião Peixoto, foi criado no ano de 1995 pelo desmembrado do então 

município de Araraquara, do qual era distrito através de forças políticas locais e a oportunidade do 

governo federal dada à realidades como de Gavião Peixoto para se emancipar. 

Localizado na Região Administrativa Central (RAC) do estado de São Paulo, junto com 

outros 25 municípios, em que São Carlos e Araraquara se destacam como os principais e, quando 

somados concentram quase um milhão de habitantes. Gavião Peixoto, como ilustra a figura 1, tem 

sua sede administrativa às margens do Rio Jacaré-Guaçu, afluente da margem direita do Rio 

Tietê. Segundo o IBGE (2010) possui uma população de 4.419 habitantes, distribuída em 243,76 

Km², sendo dessas 3.574 residentes na área urbana, ou seja, 80,87% de sua população total, 

configurando-se portanto, como um município de pequeno porte e tendo como sede também uma 

pequena cidade. 

 

Figura 1: Localização geográfica do distrito sede Gavião Peixoto e Embraer S.A. no município 

(2016) 
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Fonte: IBGE, 2016 

 

Sua economia era essencialmente baseada na agricultura e pecuária. A produção da cana-

de-açúcar foi principiada na década de 1970 e a de laranja na década de 1980, quando ainda era 

parte integrante do município de Araraquara, tornando-se as maiores representações econômicas 

após o desmembramento.  

A mão-de-obra empregada em atividades agrícolas desse perfil não demanda alta 

qualificação técnica e, além disso, nos últimos anos com a mecanização da colheita da cana-de-

açúcar, o desemprego estrutural tem sido uma realidade frente às novas formas de organização 

do trabalho e da produção, mesmo que em pequenas e médias propriedades arrendadas aos 

grupos sucroenergéticos, uma vez que esses atuam diretamente com sua organização produtiva. 

Em relação à citricultura, hoje a produção é concentrada às grandes agroindústrias do 

setor na região, principalmente à Cutrale, que possui grandes propriedades produtoras de laranja 

e detém o monopólio da exportação de commodities junto ao Grupo Louis Dreyfus, Citrovita e 

Citrosuco, sendo pequena a participação produtiva por agricultores familiares no município ou 

outras empresas. 

A pecuária tem se arrefecido cada vez mais nas últimas décadas, sendo transferidas as 

áreas de pastagens para o plantio da cana-de-açúcar, que segundo os agricultores tem uma 
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renda fixa garantida no período de contrato de arrendamento das terras e uma diminuição da 

mão-de-obra empregada por eles, haja vista que as empresas sucroenergéticas instaladas na 

região são quem exerce essa função. 

O setor terciário é pouco expressivo em Gavião Peixoto, pois é em sua maioria alimentado 

por empresas familiares que demandam pouca mão-de-obra contratada, característica marcante 

em pequenas cidades, e que se verifica também em Gavião Peixoto. Para além de 

empreendimentos privados, o setor público municipal agrega 266 funcionários (PREFEITURA 

MUNICIPAL, 2016), contratados por meio de processos seletivos ou concursos, que também tem 

expressividade no local e agrega parte considerável da mão-de-obra desse setor. 

Em relação ao setor secundário da economia, esse é recente no município e marcado 

desde o princípio pela alta especialização técnica, o que reconfigurou o espaço regional 

exercendo uma força centrípeta para Gavião Peixoto e adjacências a fim de garantir o processo 

de desenvolvimento do setor no local. Isso se estendeu a outros municípios adjacentes através de 

suas inserções na cadeia produtiva aeronáutica desenvolvida pela Embraer, caracterizada através 

de sua complexidade e grande articulação que atrai mão-de-obra altamente especializada de todo 

o país para si e outros serviços. 

Gavião Peixoto não tem condições estruturais para receber o contingente de trabalhadores 

contratados pela Embraer. Além disso, Araraquara, que exerce um poder atrativo maior devido a 

presença de hotéis, shopping Center, hipermercado, dentre outros, tem exercido esse papel de 

acolher trabalhadores e visitantes da indústria e, neste sentido, tem sido mais visíveis aí as 

mudanças na vida cotidiana do município e de seus cidadãos. 

Em 2001, o município de Gavião Peixoto foi escolhido para sediar a nova unidade da 

Embraer dentre outras 363 localidades em todo o país. Para essa escolha foram levados em 

conta aspectos físicos, estratégicos e de segurança (DEFESANET, 2002), necessários para 

receber a instalação da planta produtiva das empresas “Embraer Defesa e Ensaios em Voo” e 

“Embraer Aircraft Services”, que hoje, respectivamente, fabrica aeronaves e realiza ensaios em 

voos de novas aeronaves e, que além disso, presta serviços de manutenção às aeronaves oficiais 

do Governo Federal e da Força Aérea Brasileira (FAB). 

A escolha da área para instalação e funcionamento da indústria de alta especialização 

técnica se deu, além dos aspectos físico-geográficos, por meio de forças políticas do governo do 

estado de São Paulo e as estratégias corporativas, com poucas, ou nenhuma participação do 

governo municipal, que tinha forças políticas pouco relevantes para disputar territórios para a 

indústria, haja vista que, o desmembramento do município de Araraquara, do qual era distrito, 

havia se dado recentemente, como já mencionado.  

Além dos potenciais naturais encontrados em Gavião Peixoto para a instalação da 

Embraer e a execução de seus objetivos corporativos, como relevo e clima favoráveis, houve forte 
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esforço do governo do estado, à época o governador Mário Covas, em garantir que a Embraer 

permanecesse com a concentração de sua indústria no estado de São Paulo. 

A Embraer tornou-se, diante da flexibilidade de suas redes, uma empresa de cadeia 

integradora de frações da tecnologia aeronáutica internacionalizada através da variabilidade e 

diversidade do conjunto de fornecedores de estruturas e aviônicos. E não apenas isso, no Brasil 

ela quem articula e coordena o setor aeronáutico. Gomes et al. assinala que “a produção de 

aeronaves passou de um problema industrial tradicional (make or buy) a um problema logístico”, 

haja vista que, montar aeronaves não é o maior problema, mas gerir a cadeia produtiva e logística 

do setor é algo mais complexo (2005, p. 121). 

O Brasil que tem a Embraer como referência internacional na produção e manutenção de 

aeronaves, assim como empresas de outros países, não consegue suprir toda a demanda dessa 

cadeia produtiva, buscando suportes tecnológicos que garantam o desenvolvimento final de seu 

produto através de um conjunto de sistemas articulados que envolvem várias fases de produção. 

Isso acaba gerando a internacionalização da produção, uma vez que partes do produto final são 

desenvolvidas fora do país por outras empresas, que não necessariamente do setor aeronáutico, 

mas que de algum modo se inserem nele, justamente pelos circuitos espaciais. 

Com a implantação da nova unidade produtiva no interior de São Paulo, a 
Embraer acaba por tornar mais denso e ao mesmo tempo também mais 
distribuído o seu circuito espacial de produção, promovendo uma renovação dos 
fluxos materiais e imateriais no Estado de São Paulo, área core da região 
concentrada do território nacional, que acolhe a maior parte das ações e dos 
objetos que envolvem a produção de aviões no país (PEREIRA, 2005a, p. 29). 
 

Mudanças estruturais e produtivas das últimas décadas geradas pelas transformações da 

relação espaço versus tempo e calcadas na ideia do encurtamento das distâncias e maior 

velocidade do tempo proporcionaram a evolução dos meios de produção de forma muito mais 

articulada pelas redes de trocas de produtos e informações que garantem o cruzamento de 

técnicas e produtos para a elaboração final na indústria especializada. 

Segundo Oliveira (2005, p. 32), “o elevado padrão de concorrência deste setor, focando de 

maneira agressiva a redução de custos de produção e de desenvolvimento de projetos, induziu as 

indústrias de aeronaves a se configurarem cada vez mais como indústrias de integração de 

sistemas”. Dois fatores chamaram mais atenção e, talvez, possam ter determinado a escolha da 

criação da planta produtiva em Gavião Peixoto: as características para construção de uma pista 

de pousos e decolagens sem muito trabalho de terraplanagem e condições climáticas favoráveis 

para testes em voo de aeronaves.  

Essas peculiaridades dos aspectos físico-geográficos do clima e relevo locais, 

caracterizados como favoráveis para a construção de uma grande pista para pousos e decolagens 

de aeronaves em testes – a maior do Hemisfério Sul, com 4.967 metros de comprimento e 95 

metros de largura, a fim de garantir a segurança aos aviões em testes, uma vez que o clima com 
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períodos bem marcados de chuvas e estabilidade dos ventos, também importantes para a função 

que executa. 

O quadro abaixo configura fatores que contribuíram para o processo de desconcentração da 

Embraer Unidade Faria Lima, em São José dos Campos. 

 
Quadro 1: Fatores de repulsão da Embraer em São José dos Campos versus Fatores de atração da 

Embraer para Gavião Peixoto (2016) 

Fatores de repulsão da Embraer em São 
José dos Campos 

Fatores de atração da Embraer para Gavião 
Peixoto 

Custo de produção elevado Menor custo de produção 

Forte presença de sindicatos Incentivos do Estado 

Área da indústria saturada 
Extensa área para expansão/ modernização da 

planta 

Condições de tráfego aéreo limitadas/ aeroporto 
compartilhado 

Melhores condições do tráfego aéreo para 
ensaios em voo/ pista ampla e exclusiva 

Disponibilidade de transferência de tecnologia e 
pessoas 

Criação de centros de ensino do setor 
aeronáutico 

Fonte: Adaptado de Oliveira, 2005, p. 82.  

Org.: Autor 

 

O município de Gavião Peixoto condicionou à Embraer através da Lei complementar nº 13, de 

26/03/2001, o Programa de Desenvolvimento Econômico, Social e de Viabilização de Investimento 

no Pólo Aeronáutico e Aeroespacial de Gavião Peixoto, onde favorecia outras indústrias subsidiárias 

a se instalarem no Polo com privilégios fiscais, entre outros e autorizou a isenção de até 2006 no 

local. Além disso, isentou a Embraer do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) entre 

2001 e 2015, sendo que após esse prazo a empresa deveria repassar 5% de alíquota ao município, 

conforme descreve em partes o trecho abaixo: 

(...) incrementação de receitas e a geração de empregos (Artigo 1
o
), isenta o 

pagamento de todos os impostos e taxas municipais das empresas que, até o ano de 
2006 (Artigo 2

o
, parágrafo único) se instalarem dentro dos limites do referido Polo, 

isenção esta que terá vigor até o final do ano 2015 (CÂMARA MUNICIPAL, 2016). 
 

Em abril de 2003, motivada pela isenção de impostos enquanto subsidiária da área de 

produção de asas para as aeronaves regionais da Embraer, a Kawazaki Heavy Industries investiu 20 

milhões de reais para sua instalação no Polo Aeronáutico de Gavião Peixoto, que perdurou pouco 

mais de três anos, quando, em 2006, deixou o local devido a problemas relacionados à falta de 

demanda de seus produtos (NAKAMURA apud OLIVEIRA, 2008). 

A maleabilidade das transações pelas redes favoreceu que a Kawazaki deixasse o local e 

continuasse o desenvolvimento de seus produtos à distância, assim como outras empresas que não 

chegaram a se transferir, já que o alto valor agregado deles poderia fazê-los transportar-se, no caso 
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da Kawazaki, da sede localizada no Japão até Gavião Peixoto, sem a necessidade de custos da 

cadeia produtiva integralmente transferida.     

A cadeia produtiva altamente verticalizada reduziu a necessidade ao ter perto de si o 

fabricante de asas, o qual poderia transportar do Japão até as unidades industriais da Embraer seus 

produtos, enfraquecendo assim, o adensamento industrial no Polo de Gavião Peixoto, que perdeu a 

única indústria subsidiária que teve no local.  

Apesar da presença de uma indústria pujante como a Embraer, que emprega uma média 

significativa de 1.900 funcionários diretos na fabricação e manutenção de aeronaves (EMBRAER, 

2016), apenas 89 funcionários da empresa são residentes no município de Gavião Peixoto uma 

vez que a baixa qualificação técnica dos habitantes locais não os permite disputar vagas de 

trabalhos ofertadas pela empresa, seja na área administrativa ou industrial. A alta especialidade 

técnica é uma exigência primordial desse tipo de estrutura produtiva associada à tecnologia 

aeronáutica e, assim, esses funcionários mais qualificados são contratados em outros locais na 

região, e fora dela. 

A falta de mão-de-obra especializada em Gavião Peixoto não foi barreira para a instalação da 

Embraer em seu território. A alta especialidade técnica exigida pela indústria aeronáutica fez com 

que a empresa deslocasse a mão-de-obra mais capacitada, como os engenheiros e corpo 

administrativo, de São José dos Campos, onde qualifica e treina os funcionários em parceria com o 

Instituto de Tecnologia Aeronáutica (ITA). Por sua vez, os funcionários da linha de produção e 

terceirizados são formados por escolas técnicas da região e moram nas cidades próximas. 

O perfil dos funcionários é dividido em um percentual de 53% para o desenvolvimento de 

serviços operacionais, ou seja, desempenham suas atividades na linha de produção fabril nas 

diversas áreas dentro da empresa; 29% do pessoal são registrados como engenheiros e técnicos de 

produção, restando 18% ao suporte administrativo e terceirizados. 

Sposito (2007), ao tratar da reestruturação urbana e industrial no estado de São Paulo trata 

de novas dinâmicas relacionais no que tange à territorialização por indústrias no estado. Para o 

autor, o paradigma dos eixos, hoje, se sobrepõe ao paradigma das áreas ou manchas de novas 

tecnologias e unidades de produção. Apesar de se apresentar com destaque no cenário econômico 

após a instalação da Embraer em seu território, Gavião Peixoto é uma cidade com poucos 

equipamentos urbanos e uma população pouco expressiva, o que reflete pouca significância na rede 

urbana do estado e não o insere na mancha urbana industrial paulista, mas configura-se como um 

eixo dessa realidade.  

Nessa perspectiva, diante das características intra-urbanas, ainda incipientes do ponto de 

vista dos equipamentos urbanos do município e, apesar de sua sede administrativa ser pouco 

significativa, conseguiu atrair uma indústria altamente especializada e articulada. Como explana 

Santos, “o espaço geográfico é caracterizado por um conjunto indissociável, solidário e também 
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contraditório, de sistemas de objetos e sistemas de ações, não considerados isoladamente, mas 

como um quadro único na qual a história se dá” (2006, p.39). 

O acumulado das variáveis que caracteriza um espaço é advindo das transformações 

geradas a partir fatores, entre eles da globalização, que somados à difusão das tecnologias altera as 

condições de competição entre os espaços em função das cadeias globais de relações materiais e 

imateriais podendo prepará-lo, ou então, induzi-lo de forma a atender suas necessidades. 

A planta industrial aeronáutica em Gavião Peixoto, localizada a aproximadamente 15 

quilômetros da cidade, é caracterizada por uma área de 1.600 hectares, onde 357 são de área de 

preservação ambiental (22%), desapropriados pelo governo do estado num processo de construção 

do Polo Aeronáutico no município. 

O funcionamento da fábrica se dá em três turnos de trabalho e tem uma média de 1.900 

funcionários diretos residentes nas cidades de Ibitinga, Nova Europa, Gavião Peixoto, Araraquara, 

Américo Brasiliense, Matão, Ibaté e São Carlos (figura 2). 

 

Figura 2: Cidades que atendem à Embraer com fluxo de funcionários residentes diários 

 

Fonte: IBGE, 2016 
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A cidade mais distante de onde saem funcionários diariamente em direção à Embraer em 

Gavião Peixoto é São Carlos há 68 quilômetros de distância e a mais próxima é Gavião Peixoto, há 

15 quilômetros, embora, o maior fluxo seja de Araraquara, há 35 quilômetros. Segundo trabalho de 

campo realizado entre os dias 10 e 13 de maio, o número de ônibus se distribui de acordo com a 

tabela 2. 

 

Tabela 1: Número de ônibus fretados para transporte de funcionários à Embraer (2016) 

 Gavião Peixoto Araraquara Demais cidades Total por turno 

1º Turno 1 14 11 26 
Turno 

Administrativo 
2 21 9 32 

2º Turno 1 12 4 17 

Fonte: Campo 

 
O turno administrativo é o que mais concentra pessoal e centraliza um fluxo de 32 ônibus 

diários fretados de uma empresa terceirizada para transportarem os funcionários da cidade onde 

residem com destino à planta onde trabalham. Outros turnos possuem menor demanda de trabalho, 

por isso, o número de funcionários também é menor. 

 

3. MUDANÇAS NA DINÂMICA REGIONAL EM FUNÇÃO DA INSTALAÇÃO DA EMBRAER 

 

A Embraer, ao instalar sua unidade produtiva fora da cidade e ter o acesso dificultado, uma 

vez que é possível acesso apenas com transporte fornecido aos funcionários, ou veículo particular 

identificado, coloca uma significação operacional e institucional, pois, oferece maior segurança à 

Unidade fabricante de aeronaves militares, distancia as assembléias e reuniões de trabalhadores e 

descentraliza e desconcentra sua mão-de-obra dos centros sindicalistas, por exemplo. Esses fatores 

podem ser observados pela ótica da estratégia interna da empresa enquanto segurança e 

apropriação e regulação de seus meios de produção. 

A Embraer S.A em Gavião Peixoto desempenha atividades nos seguintes setores: 

manutenção de todas as aeronaves Embraer e reparo de seus componentes (rodas, freios e 

baterias), ensaios em voo e solo, além de ensaios em pista (ingestão de água), Velocity Minimum 

Unstick, ainda modernização dos projetos A4, AMX, F5 (novas cablagens, equipamentos digitais e 

modernização aviônica), com previsão ainda para o ano de 2016 da linha de produção e 

modernização do FX32 (Gripen) a ser transferido da Suécia pela montadora Saab a Gavião Peixoto. 

No setor de montagem estrutural, Gavião Peixoto concentra a fabricação da fuselagem e asas 

do cargueiro militar KC-390, além das asas de aeronaves comerciais com até 114 passageiros 

(Embraer-190) e do militar Super Tucano. Ainda há cabines de pintura de aeronaves executivas, 
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comerciais e de defesa, fábrica de móveis da aviação executiva e de defesa e montagens finais do 

Super Tucano e KC-390 e em breve para o Gripen (EMBRAER, 2016). 

As atividades desenvolvidas pela Embraer na planta de Gavião Peixoto hoje foram 

expandidas em relação à instalação da empresa no município em 2001 e há planos de curto, médio e 

longo prazo para que sejam ainda mais multiplicadas. 

A empresa terceirizada responsável pelo transporte de funcionários tem sede em São José 

dos Campos e é a mesma que presta o serviço à fábrica matriz, ou seja, para esse tipo de serviço – 

o transporte de funcionários - a Embraer de Gavião Peixoto se liga diretamente à cidade de São José 

dos Campos, alcançando um raio de abrangência ainda maior que a região onde está localizada, 

extrapolando esses limites. 

A fábrica ainda exige uma dinâmica de deslocamentos de curtos períodos de tempo de 

funcionários especializados entre as cidades de São José dos Campos, no Vale do Paraíba, onde 

tem sua sede, e Gavião Peixoto, onde possui a indústria de aeronaves do setor de defesa e 

segurança, o qual é realizado por aeronave própria da empresa modelo Brasília EMB-120 de 

propriedade da empresa através de dois vôos diários entre as duas cidades, ou então por ônibus 

comerciais que ligam São Paulo à Araraquara.  

Além disso, funcionários de empresas fornecedoras da Embraer viajam de outros países à 

planta de Gavião Peixoto através de voos comerciais que chegam por São Paulo e depois se 

direcionam ao interior de táxis ou ônibus comerciais, porém financiados pelas empresas em que 

trabalham.  

É importante destacar para os casos supracitados que o fluxo de pessoas externas à região 

onde a fábrica está instalada se das redes bem articuladas, inclusive, com nós em outros países 

reforçando ainda mais essa articulação que mais consolidada com pontos externos que do próprio 

local. 

Embora haja transporte fornecido pela empresa aos funcionários das cidades onde residem, 

ou se hospedam, alguns desses funcionários vindos de São José dos Campos ou fornecedores 

internacionais, hospedam-se em hotéis da cidade de Araraquara e têm disponível para si um carro 

alugado pela empresa de uma locadora nacional que possui filial na cidade de Araraquara e na 

própria planta industrial à disposição. 

Para a hospedagem desses funcionários temporários em Gavião Peixoto, a empresa faz 

parceria com quatro dos 21 hotéis na cidade de Araraquara, sendo eles: Hotel Dan Inn, Othon Hotel, 

Gran Hotel Morada do Sol e Comfort Hotel. O perfil de todas as ocupações realizadas pela Embraer 

nos referidos hotéis são de médio/alto padrão direcionadas aos membros, sobretudo, do corpo de 

engenharia e fornecedores estrangeiros. 

Em Araraquara foram criados cursos técnicos a partir da instalação da Embraer na região na 

intenção de fornecer mão-de-obra especializada à demanda da empresa, como é o caso do curso de 
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Funilaria e Pintura de Aeronaves do Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI), em 2001; 

pela Escola Técnica de Araraquara (ETEC), a partir de 2007; Centro Federal de Educação 

Tecnológica (CEFET), em 2009. 

São Carlos recebeu o curso de Engenharia Aeronáutica pela Universidade de São Paulo 

(USP) no ano de 2002; Curso de Tecnologia em Manutenção de Aeronaves, na Universidade Federal 

de São Carlos a partir de 2009; Centro Universitário Central Paulista (UNICEP), em São Carlos, 

oferece o curso de Tecnologia em Manutenção Aeronáutica. Esses também podem ser considerados 

objetos técnicos intencionalmente concebidos pela força política expressiva da qual a Embraer faz 

uso e ajuda a instituir. 

Diante da realidade da produção do espaço através de agentes prestadores de serviços, 

como os de hotelaria, transporte, qualificação técnica e outros, para nós se configuram, assim como 

trata Santos (1996) espaços intencionalmente fabricados e espaços intencionalmente localizados, 

produzidos para servirem determinada empresa.  

No âmbito da produção e circulação de mercadorias, o processo de globalização faz 
emergir outra organização econômica, desta vez ligada à capacidade de criação de 
novos sistemas espaciais que repercutem no grau de concentração das empresas; na 
velocidade dos deslocamentos; e no alcance espacial dos processos produtivos. 
Novos circuitos de redes tendem a ser criados, modificando a funcionalidade e os 
conteúdos das cidades e das regiões, que são alterados em razão de novas 
imposições competitivas da racionalidade tecnológica (BOMTEMPO; SPOSITO, 
2012, p. 29). 
 

Para Martins (1993), a chegada de um novo empreendimento instiga e ao mesmo tempo gera 

rupturas nas estruturas antes estabelecidas. A instalação da unidade produtiva da Embraer propiciou 

ao território de Gavião Peixoto conhecer a fluidez de materiais e de informações de uma nova 

dimensão e passou a integrar tanto as redes que conformam o circuito produtivo de aeronaves, como 

a rede variada de outros serviços que envolve todo o processo. Entretanto, o distrito sede de Gavião 

Peixoto parece não fazer parte desse cenário, uma vez que todas as relações do processo produtivo, 

com a exceção de um pequeno quadro de funcionários de baixa especialização, se ligam 

principalmente, a um espaço extralocal como as cidades como São José dos Campos e Araraquara, 

principalmente, e não à própria Gavião Peixoto.  

 

4. CONSIDERAÇÔES FINAIS 

 

A chegada de um empreendimento das dimensões da Embraer em um município de 

pequeno porte, como Gavião Peixoto provoca efeitos de ordem econômica, social, política e 

cultural, não apenas locais, mas também e, sobretudo, regionais. Smith (1988), aborda que “o 

capital busca não um equilíbrio construído na paisagem, mas um equilíbrio que seja viável 

precisamente em sua capacidade de se deslocar nas paisagens de maneira sistemática. Este é o 
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movimento em ‘vaivém do capital’, que está subjacente ao processo mais amplo de 

desenvolvimento desigual (p. 213). 

A ida da Embraer para o município de Gavião Peixoto desencadeou outras forças, além 

das já mencionadas, em relação ao ensino voltado à tecnologia aeronáutica, que atraiu empresas 

do setor para a região, motivado pela criação, ainda de centros de ensino na região, que a médio 

e longo prazo formariam mão-de-obra especializada. Isso evidencia o caráter abrangente das 

forças de uma empresa desse porte. Na verdade, a instalação da Embraer num local específico 

pode sim modificar a dinâmica desse local, porém, será numa escala muito mais abrangente que 

seus efeitos serão sentidos e, inclusive, mais significativamente. 

O município de São Carlos recebeu, em 2001, o Centro Tecnológico da TAM, onde são 

realizadas as manutenções das aeronaves da empresa aérea comercial. Logo depois, em 2006, 

foi instalado o Museu Aeronáutico da Tam que dispunha de vários modelos de aeronaves e 

protótipos ao longo da história da aviação. 

As ações do Estado enquanto materializadoras, ou ainda, como normatizadoras do novo 

espaço que se configura, não só onde está sediada a empresa, mas a região como um todo foram 

fundamental para garantir a instalação e permanência da empresa com sua indústria 

caracterizada pela alta espacialidade técnica e alto valor agregado de seus produtos no local. 

Ainda na noção que remonta os princípio de poder aplicados pelo Estado na criação de uma 

unidade produtiva de alta tecnologia, como a aeronáutica em Gavião Peixoto, com poucas ações 

locais para o fazer acontecer, Raffestin (1993), Santos (2002) e Haesbaert (2004) incluem a 

perspectiva de que o espaço preexiste ao território, uma vez que serão as forças político-

econômicas exercidas que ditarão o que ali irá existir e implicará suas imposições 

A Embraer Gavião Peixoto, dada a configuração espacial do território onde está instalada, 

ou seja, marcada pela ausência de indústrias complementares ou infraestrutura  que possa 

subsidiar seu desenvolvimento como portos, aeroportos e rodovias, não é pautada pela 

especialização produtiva e outras atividades complementares de entorno; não é configurada pela 

ordem de clusters. O arranjo organizacional e institucional da empresa não depende de aportes 

geográficos locais, pois consegue, apesar da ausência de fatores importantes ao fomento da 

indústria se articular globalmente e garantir o processo de desenvolvimento de seus produtos, 

como sugere Porter (1990). 

Para essa análise contempla-se a ideia de que as forças locais, embora presentes para o 

caso da Embraer em Gavião Peixoto, não conseguem exercem forças suficientes para suprir 

todas as demandas da empresa no local, o que acaba por condicioná-la à forças externas, que 

garantem a verticalidade da produção e se ligam, principalmente, a São José dos Campos, onde a 

empresa tem sua sede, ou ainda a São Paulo pelos comandos financeiros e outros países de 

onde são seus fornecedores. 
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Diante  desse processo, o município de Gavião Peixoto  em função da chegada da 

Embraer e das ações do Estado conheceu nova fluidez e se colocou em outro patamar do circuito 

espacial produtivo, embora, sua cidade e seus habitantes não estejam inseridos nesse processo, 

tampouco, nessa nova hierarquia de redes.  

A atividade industrial aeronáutica em Gavião Peixoto contribuiu para dinamização do 

espaço regional em termos subsidiários a si, como mão-de-obra, serviços e capacitação de 

recursos humanos, incorporando o espaço inter-urbano  através de sua densidade técnica e 

informacional, mas não incluiu propriamente o local em seu processo produtivo deixando a cidade 

à margem de seu desenvolvimento, não contemplando aspectos intra-urbanos. 

A Embraer reestruturou o setor produtivo e econômico local do ponto de vista da empresa, 

e não da estrutura político-social, que antes se configurava pela agricultura e, a partir de 2001, 

conhece uma nova realidade, a da indústria aeronáutica. Contudo, essa reestruturação não 

atendeu à cidade enquanto espaço vivo, na concepção de Lefbvre (1974), mas se deu apenas 

enquanto usufratária do território, pois seu circuito produtivo possui alcances que não perpassam 

o local. Ainda nesse sentido, Pereira apud Sposito (2007), infere que só há desenvolvimento 

quando há o alcance de todas as esferas sócio-políticas e não quando há uma ou outra variável é 

contemplada, deixando à mercê parte da população. 

O circuito produtivo que compõe essa especialidade de indústria tem forte ligação com 

agentes externos à região e mesmo internacionais, seja pela troca de mercadorias, informações e 

recursos humanos. As relações estabelecidas pela empresa no local tem um caráter artificial do 

ponto de vista da estrutura urbano-industrial que permeiam o lugar. 

O referido caso é exemplo de que as centralidades urbanas se diferem das centralidades 

produtivas, mesmo as localizadas no estado de São Paulo, dado como um espaço coeso em sua 

estrutura de redes urbanas e centralidades produtivas. As transformações originadas pelo 

contexto atual das imposições tecnológicas e produtivas pedem uma análise diferenciada do 

espaço no contexto da articulação entre sujeitos, objetos e movimentos; uma nova perspectiva à 

Geografia Econômica e Urbana. 
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