
A configuração do sistema de cidades reflete o estágio de desenvolvi-
mento de um país ou região. Nas economias mais primitivas, a atividade
econômica tende a se concentrar em alguns poucos aglomerados urbanos,
comumente denominados cidades primazes. Nesse primeiro estágio do de-
senvolvimento predominam os modos de produção voltados para o consu-
mo de subsistência e proliferam os bolsões de pobreza e baixa renda. No ex-
tremo oposto, sistemas mais desenvolvidos revelam uma configuração es-
pacial mais equilibrada e estável, com fortes vínculos inter e intra-urbanos.

Entre esses dois extremos existe um longo período de transição carac-
terizado por notáveis transformações estruturais, tanto do lado da produ-
ção como pela distribuição dos benefícios do crescimento. Durante a fase
de transição, a configuração espacial do sistema urbano reflete as preferên-
cias locacionais dos setores líderes do crescimento e os padrões de mobili-
dade da mão-de-obra e do capital. A experiência internacional demonstra
que, na maioria dos casos, o crescimento econômico não se distribui de ma-
neira uniforme pelo sistema urbano. No decorrer desse longo processo de
transformações estruturais, as chamadas cidades de porte médio tendem a so-
bressair como localização preferencial para algumas das atividades produ-
tivas mais dinâmicas e passam a assumir progressivamente o papel de
agentes de modernidade dentro do parque produtivo nacional.

No caso brasileiro, a extensão territorial do país favorece a convivên-
cia de subsistemas regionais nas mais variadas fases do ciclo de vida de
um sistema de cidades. Desde as configurações mais primitivas, onde
praticamente inexistem cidades médias (regiões-fronteira, por exemplo),
passando por subsistemas em fase de transição (como no caso da região
Nordeste, onde as cidades médias se distribuem ao longo da Zona da
Mata e do agreste), até as configurações espaciais mais evoluídas, em
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que predomina o equilíbrio entre os vários estratos de tamanhos urba-
nos, como no caso do Centro-Sul do país. Conclui-se daí que, do ponto
de vista agregado, o sistema brasileiro de cidades pode ser interpretado
como uma média ponderada dos vários subsistemas regionais, onde os
pesos refletem a importância econômico-demográfica de cada região.
Nessas condições, e considerando a alta ponderação atribuída ao Centro-
Sul, qualquer exame apressado do sistema urbano nacional acaba
transmitindo ao leitor uma falsa impressão do nível de desenvolvi-
mento atingido pelo país.

Outra especificidade do caso brasileiro diz respeito às características
técnicas do atual parque produtivo do país. A literatura internacional
classifica o Brasil como uma economia de renda média, maneira simplifi-
cada de caracterizar o segmento intermediário de países que se encon-
tram em fase de transição para altos níveis de bem-estar material. Países
de renda média possuem características específicas no que se refere aos
tipos predominantes de estrutura produtiva, níveis de competitividade
internacional e padrões de distribuição de bem-estar.

Como regra geral, a estrutura produtiva desses países pode ser adequa-
damente representada por uma matriz de insumo-produto do tipo triangu-
lar, o que denota uma clara hierarquia entre setores produtivos. Na reali-
dade, essas economias encontram-se em vias de transição para uma es-
trutura produtiva mais evoluída, em que o nível de produção de uma de-
terminada atividade, qualquer que ela seja, depende da escala de produ-
ção de todas as demais. Em termos mais precisos, diz-se que a matriz de
insumo-produto se adensa à medida que o país cresce, os setores se especiali-
zam e os padrões locacionais tornam-se mais dispersos. Implica dizer que, a
fim de entender o caso do Brasil, um país de renda média, a análise do siste-
ma urbano nacional ou de qualquer dos seus subsistemas não pode prescin-
dir de um exame do comportamento microeconômico das suas principais
cidades médias.

Outra questão igualmente relevante tem a ver com a velocidade com
que se processa a transição para níveis mais altos de desenvolvimento.
Nesse aspecto, sabe-se que a variância de comportamento entre os países,
mesmo os de renda média, tende a ser bastante significativa. Tomando-se
como referência apenas as três últimas décadas, verifica-se que o Brasil
vivenciou situações que variaram desde a euforia do milagre econômico
até a mais profunda e prolongada recessão da sua história moderna.
Naturalmente, o impacto dessas mudanças conjunturais sobre o sistema
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nacional de cidades e sobre a articulação entre os seus subsistemas tem
sido substancial. No período hiperinflacionário, as constantes variações
de preços relativos então vigentes conferiam ao sistema urbano um forte
conteúdo de instabilidade. No final da década de 90, com a economia já
estabilizada, a redefinição de novos padrões de competitividade deriva
dos ajustes internos causados pela globalização, com efeitos igualmente
desestabilizadores sobre os preços relativos. A rigor, os novos patamares
de preços relativos provocam fortes mudanças nas preferências locacio-
nais dos agentes econômicos, os quais, por sua vez, determinam a recon-
figuração da distribuição espacial de atividades econômicas.

Com tais preocupações em mente, o conjunto de estudos reunidos nes-
ta obra procura explicar o comportamento do estrato de cidades médias
brasileiras no período recente. Os assuntos econômicos tratados são os
mais variados, abrangendo desde a dinâmica do crescimento dessas cida-
des na década de 90, passando pelas suas características demográficas, do
mercado de trabalho local e de finanças públicas e concluindo com a análi-
se dos padrões de desigualdade e pobreza. Representa, dessa forma, um
oportuno esforço de análise de um dos principais componentes do sistema
urbano brasileiro, tema ainda pouco explorado na literatura especializada.

Para concluir, vale fazer menção a três aspectos considerados essenciais
para o prosseguimento frutífero dos estudos sobre o tema cidades médias.

O primeiro diz respeito à base de informações estatísticas e demais
evidências empíricas relativas à evolução dessas cidades. A rigor, deve-se
admitir que a base de informações estatísticas oficiais no Brasil tem me-
lhorado significativamente ao longo das duas últimas décadas. Não obs-
tante, ainda persistem alguns problemas de comparabilidade entre séries
temporais e, principalmente, entre unidades espaciais. São freqüentes,
por exemplo, os casos de alterações nos desenhos das amostras e de mu-
danças nos critérios e na periodicidade empregada na coleta dos dados es-
tatísticos. Normalmente, os efeitos dessas mudanças acabam se diluindo
nas análises agregadas. Contudo, o mesmo não pode ser dito com respeito
ao comportamento microeconômico dos agentes econômicos e seus im-
pactos no nível das unidades espaciais desagregadas, como é o caso das cida-
des médias. Em resumo, é importante alertar para o fato de que o prosse-
guimento dos estudos e a correta interpretação do comportamento das ci-
dades médias no cenário brasileiro das próximas décadas irão depender
fundamentalmente da disponibilidade de informações microeconômicas
confiáveis.
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Um segundo aspecto a ser considerado diz respeito à metodologia a
ser empregada nessas análises. Certamente, a ênfase no enfoque microe-
conômico, por si só, requer um novo elenco de procedimentos metodoló-
gicos voltados para a crítica e interpretação das estatísticas desagregadas,
muitas das quais envolvendo a combinação de informações ordinais e
cardinais. Significa dizer que, no presente estágio do conhecimento, uma
boa parte do esforço de pesquisa deverá ser direcionada para a definição,
crítica, verificação de consistência e monitoramento do processo de gera-
ção de dados microeconômicos.

Finalmente, o terceiro aspecto a ser mencionado tem a ver com as im-
plicações normativas dos estudos sobre cidades médias. É fato sabido e acei-
to que o embasamento institucional sobre o qual se assentam as políticas
espaciais e, em particular, a política urbana não reflete adequadamente a
atual distribuição espacial das atividades produtivas e das preferências
dos agentes econômicos. Em outras palavras, o desenho das macro e mi-
crorregiões, dos estados, municípios, assim como as instâncias para a to-
mada de decisões (federais, estaduais e municipais) espacializadas refle-
tem padrões locacionais datados de várias décadas e como tal não são ca-
pazes de captar as transformações em curso na economia brasileira. O
mesmo pode ser dito com respeito aos instrumentos tradicionais das polí-
ticas de desenvolvimento regional e urbano.

Outra implicação normativa relevante refere-se à discussão da prová-
vel evolução futura do sistema urbano na presença de um cenário macro-
econômico de retomada moderada do crescimento, sem inflação e “com”
globalização crescente do parque produtivo brasileiro.

Alguns dos estudos constantes deste volume indicam, ao lado de uma
tendência quase secular de desconcentração, o aparecimento de indícios
preocupantes que apontam na direção de uma recidiva de concentração
espacial associada à globalização. Em que medida essas evidências mos-
tram sintomas típicos de uma fase de transição ou são indicadores de mu-
danças mais duradouras de tendência, são questões ainda não respondi-
das e essenciais para avaliar as potencialidades da sociedade brasileira
nas próximas décadas.
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