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Comentarios á división espacial do traballo
e da producción
*

DR.JOAN-EUGENtSáNCHEZ
Unív. Barcelona

Os principios da división do traballo.
Voltemos atrás, a 1776, e situémonos diante da obra fundamental do pensamento liberal-capitalista,
"La riqueza de las naciones" de Adam Smith. No seu primeiro capítulo, polo que debemos supoñer que re
frexa os fundamentos da súa concepción, aparece unha ampla exposición da división do traballo. Inicia o
libro con estas palabras:
"O progreso máis importante nas facultades productivas do traballo, e gran parte da aptitude, destreza
e sensatez con que este se aplica ou dirixe, en calquer parte, parecen consecuencia da división do traba
llo" (Smith, 1776: 7).
Recollendo as ensinanzas de Ferguson, Adam Smith basea os cambios no sistema económico no de
senvolvemento das forzas productivas desde o modo de producción feudal para o modo de producción ca
pitalista, e isto fundamentado na división do traballo e, en concreto, na división técnica do traballo.
O exemplo que propón sobre da fabricación de alfinetes é paradigmático. Trátase de replantexar a
esencia mesma do proceso productivo. Para isto procúrase desenvolver as forzas productivas en canto
capacidade productiva do traballo cba división do traballo como elemento clave que o permitirá.
"Este aumento considerable na cantidade de productos que un mesmo número de persoas pode con
feccionar, como consecuencia da división do traballo, procede de tres circunstancias distintas: primeira, da
maior habilidade de cada obreiro en particular; segunda, do aforro de tempo que comunmente se perde ó
pasar dunha ocupación a outra, e, por último, da invención dun grande número de máquinas que facilitan
e abrevian o traballo, capacitando a un home para facer o labor de moitos". (Smith, 10-11).
Acábase co traballo do artesano (fig. A) -que sabe facer a totalidade da mercancía, desde obter e ma
nipular as primeiras materias, concebir o producto, fabricalo en tódalas súas partes e compoñentes, ata
vendelo-, e sustitúeselle polo obreiro colectivo, por canto se descompón o proceso productivo nun conxun
to de operacións elementais que pasarán a ser feítas por un conxunto de obreiros especializados adestra
dos nunha e só nunha das partes. Sustitúese ó individuo que sabe facer tódalas partes máis ou menos
ben, por un conxunto de individuos que fagan moi ben, moi rápido e ó menor costo salarial cada unha das
partes agora isoladas.
Dividir significa separar no tempo. E, si se pode separar no tempo, isto posibilita poder separar no es
pacio. É dicir, a condición necesaria para poder manipular o espacio-territorio será poder disgregar no
tempo. En canto se conquira descompoñer un proceso, no que conleva de fraccionamento temporal, ábre
se a posibilidade de separar estas etapas. Desde o punto de vista xeográfico a idea da división terá un al
cance moi importante na medida na que vai ser un mecanismo espacial a manipular o cal foi e é amplia
mente aproveitado a partir dese momento.
A división, que hoxe vemos como algo tan simple, permitiu reestructurar sobre esta todo o sistema
productivo. Foi con posterioridade que se introduciu o desenrolo e fabricación de noves productos. Pero
naque! momento tratábase de seguir producindo o mesmo pero doutra maneira. É dicir, a innovación no

( ' ) Traducido ó idioma galega, con autorización do autor, por Mª Rosa Bralo Ron, Profesora de Xeografía do Departamento Historia,
Arte e Xeografía da Universidade de Vigo - Campus de Ourense.
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proceso precedeu á innovación no producto co que o inicio da revolución industrial se manifestou primeira
mente pola revolución nos procesos de producción. O importante non era qué se producía, xa que se po
día seguir producindo o mesmo -por exemplo alfinetes-, senón cómo debían producirse para aumentar a
capacidade productiva do traballo en termos de productividade. Ficaba moi claro que este simple mecanis
mo de división permitía multiplicar por varios centos a productividade do traballo e o rendemento do capital
(Smith, 1776: 9) sen necesidades iniciais de novas inversións, e sen ter que introducir na manufactura
nengún novo medio de producción, a excepción do derivado da concentración de obreiros e maquinaria
nas novas instalacións manufactureiras, pero non por unidade de traballo. As repercusións sobre o siste
ma económico e sobre a estructura social serían evidentes e multiplicativas.
Graos de división do traballo
De feito Adam Smith propuña unha división técnica a partir da posibilidade de tomar como unidade a
dividir os compoñentes elementais dos productos. Tratábase de explotar a introducción da división ó fabri
car compoñentes con unidade física que, en principio, podía parecer difícil que fosen executados por máis
dun obreiro.
Este sería o fundamento básico da división do traballo, no sentido de división técnica do traballo: unha
única unidade física -o alfinete do exemplo- pasa a poder ser fabricado por máis dun traballador, en base
a descompoñer o seu proceso de producción en operacións elementais -funcionais-. (Fig. B)
Oeste xeito o traballador será un executor de funcións en vez de productor de obxectos con significa
ción propia. Por consiguinte, o que ó partir dese momento deberá aprender non é a fabricar pezas ou ob
xectos completos -por medio da execución de tódalas operacións funcionais que se precisen para isto-,
senón a executar funcións -que poderán ser aplicadas se interesa á fabricación de pezas distintas-. lsto
significa que pasa dun saber-facer a un saber reproducir.
e reducción de costos salariais.
División. productividade
O mesmo tempo, Adam Smith buscaba a ganancia do tempo que a división do traballo aporta ó proce
especialización
que se
so, ou, o que é o mesmo, no incremento da productividade que disto se deriva. A
conquire e a posibilidade de introducir máquinas específicas para cada fase que a producción en masa
xustifica, facía que unha producción elemental como a de agullas pudese ser dividida nunhas vinte opera
cións elementais. Do que se derivaba, según as súas observacións, un incremento na productividade en
tre 240 e 4800 veces fronte á forma de producción artesanal. (Smith, 1776: 9).
Paralelamente, a división do traballo propiciaba a introducción da división social do traballo entendida
como "traballos que difiren uns de outros no xénero, especie, familia, subespecie e variedade, condición
de vida para a producción de mercancías" (Marx, 1867: 1-9).
Ademais, tal e como por aquel mesmo período mostraba Babbage tamén para a fabricación de agu
llas, introducindo os principios de división social do traballo, e a igualdade de tempo de traballo, a remune
ración dos salarios como consecuencia da descualificación implícita na descomposición social do traballo,
permitía reducir o custo por salario nunhas catro veces.
"Como o traballo se divide en varias operacións diferentes, cada unha das cales require graos diver
sos de destreza e forza, o patrón manufactureiro pode procurarse a cantidade exacta de forza e destreza
que é precisa para cada operación. Si, pola contra, un obreiro tivera que executar todo o traballo, o mes
mo individuo tería que ter a destreza suficiente para as operacións máis delicadas e a forza bastante para
as que requiren máis esforzo" (Babbage, 1835).
Aplicando os criterios de división social do traballo (sexo, idade, cualificación) o proceso de fabricación
sería, según os seus cálculos:
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Se o fixese un só obreiro e, aceptando a mesma velocidade de producción que con división do traba
llo, éste debería saber executar tódalas operacións (fig. A) e, polo tanto, cobrar o salario máis elevado, co
que os custos salariais por unidade case se cuatriplicarían mentres que, deste xeito, se pode pagar cada
fase de acordo coa cualificación estricta que precisa e, por conseguinte, ó menor custo salarial global po
sible (Frobel, 1977: 43-44).
Combinando os efectos de ámbolos dous tipos de división do traballo, o custo da agulla veríase rebai
xado entre 4 x 240 e 4 x 4800 (menor salario x menor tempo) veces respecto á agulla artesanal. Esta per
da no valor da forza de traballo por agulla implica unha valorización máis alta do capital, contribuindo a di
latar o radio de acción da plusvalía (Marx 1867: 1-285). O cal abriu o camiño ó proceso de descualifica
ción-sobrecualificación na que a evolución das lorzas productivas que poderá verificarse claramente con
posterioridade (Marx, 1867; 1-284; Freyssenet, 1977; Sánchez, 1979).
Se nos situamos no ámbito da fabricación de productos complexos, pódese aplicar un doble nivel de
división:
1. Descompoñelo nas partes ou pezas elementais (despece).
2. Considerar as operacións funcionais necesarias para fabricar cada peza.
En teoría isto podería dar lugar a dous tipos de división do traballo:
1. Por pezas, seguindo o modelo artesanal =operarios por peza (modelo basado na fig. A).
2. Por funcións =operarios por función (fig. B).
A división do tipo 2 permite aplicar o saber funcional a distintas pezas. Por exemplo, un pintor pode
pintar distintos obxectos; agora só sabe pintar, no modelo 1 remataba a peza pintándoa; así, pintar un mo
ble pode ser ben a fase final da súa fabricación por un ebanista, ou ben unha fase que pasa a mans dun
barnizador.
Según isto, os oficios deixan de ser denominados polo producto que fabrican -zapateiro, cordeiro, ...-,
a ser considerados pola función a executar -torneiro, axustador, electricista, pintor. Pero, a medida que se
avanza da revolución industrial á científico-técnica, estas funcións pasan a ser asimiladas ós clásicos ofi
cios, establecéndose novas funcións cada vez máis ligadas á máquina. Así, o torneiro, ou o axustador,
son sustituidos por operadores de máquina, servidores da cadea de montaxe, como novas formas de divi
sión funcional adaptadas á máquina e ós procesos encadeados ou seriados da producción. Na actualida
de, favorecido pola incorporación do ordenador, desenrólase a automatización-robotización, o que pola
súa parte introduce novas funcións, antes descoñecidas, que deben ser executadas polos novos traballa
dores (figs. C e D).
A anterior situación é a que percibía, a mediados do século XIX, John Stuart Mili:
"Ata aquí o que se retire á separación de ocupacións, primeira forma de combinar o traballo, sen a cal
non poden darse os rudimentos da civilización industrial. Pero unha vez completada esta separación, can
do se convertiu en práctica xeral que cada productor provea a outros moitos dunha mercancía determina
da, e sexa a súa vez provisto por outros das cousas que consume, razóns non menos reais, se ben me
nos forzosas, convidan a extender inda máis o mesmo principio.
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Descúbrese que, levando a separación máis aló, descompoñendo máis e máis cada proceso de activi
dade en distintas partes, de maneira que cada traballador se limite a facer un número cada vez máis pe
queno de operacións sinxelas, auméntase a forza productiva do traballo. E así, co tempo, chégase a eses
casos notables do que se chama división do traballo". (Stuart Mili, 1848: 128).
Neste párrafo distínguese xa claramente entre a división na producción de distintas mercancías -divi
sión da producción-, da división para a producción dunha mercancía -división técnica do traballador-.
Chegamos a 1867, no que Marx aportará a clave para distinguir claramente o que é a esencia da dife
onde tra
renciación social entre os dous tipos de división. No capítulo XXII do Libro Primeiro de El
Capital,
ta de "División do traballo e manufactura" distingue entre división do traballo dentro da sociedade e divi
sión do traballo dentro dun taller, ás que atribúe unha diferencia non só de grao senón de esencia:
"¿Qué é o que enlaza os traballos independientes (dentro da división do traballo na sociedade)...? O
feito de que os seus productos respectivos teñan a consideración de mercancías. ¿Qué caracteriza, pola
mercancías. O
contra, á división manufactureira do traballo? O feito de que o obreiro parcial non
produce
común
de
todos
estes.
(
...
)
A
división
manufactureira
do traba
que se convirte en mercancía é o
producto
llo supón a concentración dos medios de producción en mans dun capitalista; a división social do traballo
supón o fraccionamento dos medios de producción ... ". (Marx, 1867: 1-228-229).
Podemos asimilar división do traballo dentro da manufactura á división técnica do traballo ou división
e a división social do traballo ou división do traballo dentro da sociedade á división da
do
produc
traballlo,
ción. Desta maneira, entenderemos a división (técnica) do traballo como aquela que se efectúa durante o
proceso de producción, como combinación de diversas tarefas individuais. Por un lado mediante a división
do proceso de operacións simples e, por outro, mediante a cooperación entre fraccións de dito proceso.
Mentres que, pala súa parte, a división da producción representa o fraccionamiento en partes acabadas
que adquiren autonomía como mercancía para ser incorporadas a outros procesos de producción como
productos semielaborados ou intermedios.
Para Marx as dúas formas de división son interdependientes:
"A división manufactureira do traballo (división técnica ou división do traballo en sentido concreto) re
quire que a división do traballo dentro da sociedade (división da producción) teña acadado xa un cerio
grao de madurede. A súa vez, a división do traballo na manufactura repercute na división do traballo den
tro da sociedade, impúlsaa e multiplícaa. ó diferenciarse os instrumentos de traballo, diferéncianse cada
vez máis as industrias que os producen. (.. ) Para implantar dun xeito máis perfecto a división do traballo
dentro da MANUFACTURA, o que se fai é dividir en varias manufacturas, algunhas delas totalmente no
vas, á mesma rama de producción". (287)
Estas posibilidades de fraccionamento abren o camiño á reorganización socio-espacial do espacio pro
ductivo, xa que se chega á incorporación do espacio ó proceso de división da producción:
"A explotación manufactureira, encargada de fabricar tódalas especialidades, dá un novo impulso á di
visión territorial do traballo que circunscribe determinadas ramas da producción a determinadas rexións
dun país. A expansión do mercado mundial e o sistema colonial, que figuran entre as condicións xerais do
sistema, suministran ó período manufactureiro material abondante para o réxime de división do traballo
dentro da sociedade". (Marx, 1867: 1-287-288).
Lembremos que con anterioridade David Ricardo, a principios do s. XIX, adentrárase noutra das posi
bilidades da división espacial, neste caso unha das formas posibles da división da
a división a
producción:
escala mundial.
Na que se considera a parte máis trascendente da súa obra, cando trata do comercio exterior, Ricar
do, cunha mentalidade ligada a concepcións deterministas espaciais da época, as cales, por cerio, eran
favorables neste caso a Inglaterra, propuña, como mecanismo de equilibrio universal a división espacial
da producción entre nacións, o que podemos entender como división internacional da producción. Vexá
molo nas súas mesmas palabras:
.
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"Nun sistema de comercio absolutamente libre, cada país invertirá naturalmente o seu capital e o seu
traballo en empregos tales que sexan os máis beneficiosos para ambos. Esta persecución do proveito in
dividual está admirablemente relacionada co benestar universal. Distribúe o traballo do xeito máis efectivo
e económico posible ó estimular a industria, recompensar o inxenio e facer o máis eficaz emprego das ap
titudes peculiares con que o dotou a natureza, ó incrementar a masa xeral da producción, difunde o bene
ficio xeral e une a sociedade universal das nacións en todo o mundo civilizado cun mesmo lazo de interés
e intercambio común a todas elas. É este principio o que determina que o viño se produza en Francia e
Portugal, que os cereais se cultiven en América e en Polonia e que Inglaterra produza artigas de ferretería
e outros". (Ricardo, 1817: 102).
Facendo intervir o medio físico, como medio de producción diferenciado según a situación de cada na
ción no espacio terrestre, xustificaba unha especialización na producción que levaría á división internacio
nal da producción: o viño produciríase nuns países, os cereais neutros e a industria debería instalarse en
Inglaterra lugar onde, paradóxicamente, ó autor non lle parece que se de ningún tipo de condicións físicas
favorables. O medio físico pasaba a ser tratado como factor productivo con incidencia sobre a capacidade
productiva.
Se Smith vira as ventaxas da división do traballo Ricardo observounas na división espacial da produc
ción, naquel momento baseada nas condicións diferenciais do medio físico. É así que dous dos autores
fundamentais da economía política librera! asentan as súas formulacións en dous elementos claves da di
visión do proceso productivo.
Como os procesos de producción e de intercambio precisan dunha compoñente espacial, o territorio
tamén será sometido a unha división funcional do traballo, o que permitirá manipular as escalas de actua
ción. Tamén aquí podemos proxectar a doble compoñente da división do traballo, o que dará lugar a unha
división técnica espacial do traballo e unha división espacial da producción. No primeiro caso, a división
(técnica) espacial do traballo posibilitará establecer especializacións territoriais en base a cualificacións di
ferenciadas da forza do traballo. Pola súa banda, coa división espacial da producción prevalecerá unha
especialización funcional en base á concentración espacial de sectores ou ramas de producción.
Neste contexto a división internacional do traballo non será máis que a concreción da división espacial
no marco global da actuación social. Ámbito significativo ó partir do momento no que a internacionaliza
ción das relacións productivas e económicas conquiren carta de natureza. División internacional do traba
llo que, a súa vez, revestirá as dúas formas expostas. Como división internacional técnica do traballo e co
mo división internacional da producción.
Por unha banda cada unha destas partes agora poderán ser executadas en unidades productivas dis
tintas, o que permite formar unidades productivas de moi diverso orde, por agrupación e combinación en
sentido vertical e horizontal de funcións e productos (fig. D).
Desde un punto de vista empresarial, cada unidade productiva pode dar lugar a unha empresa distinta,
ou a distintas plantas de fabricación especializadas según unha combinación e agrupamento de unidades
productivas diversas.
Pola súa parte, desde a óptica espacial-territorial as posibilidades que abre a división técnica do traba
llo son moi importantes, por canto permiten aproveitarse do espacio como factor manipulable nos proce
sos de producción. A localización como decisión de ubicación dunha actividade humana e social nun pun
to do espacio xeográfico -como acto positivo dos individuos-, verase amplamente potenciada pola posibili
dade de separación no espacio dos procesos divididos no tempo.
Sen esquecer os intereses en "racionalizar" a heteroxeneidade do espacio xeográfico, mediante a in
troducción da división internacional da producción, en base á formulación de Ricardo.
Terán quedado así establecidos os grandes eixos da división do proceso de producción e a súa pro
xección espacial como división espacial-territorial. En resume, unhas novas posibilidades de articulación
socio-espacial ofrécense á sociedade industrial.
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División

espacial-territorial

As posibilidades de división, e a súa combinatoria, levan a manipular o espacio-territorio de xeito tal
que éste asuma o papel dunha variable máis a ter en conta na organización do proceso productivo, apro
veitando os aspectos homoxéneos ou os aspectos diferenciais, según cada circunstancia, que se presen
ten como máis favorables á estratexia empresarial. Homoxéneos en canto a aproveitar economías de es
cala; diferenciais en canto a aproveitar as diferencias económicas, sociais ou políticas que garanten unha
maior rentabilidade ó proceso: economías de aglomeración frente a espacios monoespecializados, ben
sexa nun tipo de produccións, ben sexa a un nivel de cualificación, desde zonas cun mercado de traballo
de alta cualificación, ata zonas nas que só se ofreza forza bruta de traballo,a baixo nivel de esixencias sa
lariais, cun alto grao de excedente de recursos humanos que esixa baixos salarios e que presenten unha
grande docilidade no seu uso.
Así podemos atopar dende áreas que actúan como centros direccionais, onde se concentran as fases
de toma de decisións e de xestión, sitas nas grandes metrópolis a escala mundial, ata as clásicas zonas
de baixos salarios, cunha forte compoñente de man de obra femenina e xuvenil, disposta a traballar por
baixos niveis salariais en condicións precarias, sen excesivas garantías profesionais nen de continuidade
do posto de traballo.
Tamén se pode actuar en base á existencia de solo ou dunha rede de comunicación e transporte ade
cuada, lugar caro o que non están interesados en asentarse os núcleos direccionais ou doutro tipo.
O importante é decatarse da infinidade de posibilidades de combinatoria que se abren en base á mani
pulación destos distintos tipos de división do proceso productivo en tódalas súas vertentes, incluido o es
pacio.

División do traballo e da

producción

Inda cando as formas de división técnica do traballo baixo calquera dos modelos B, C, D, expostos
gráficamente anterlormente, permitan falar sempre de división do traballo, ten que quedar claro o doble
significado que ten en tanto se considere exclusivamente a división no interior dunha unidade productiva,
o que podemos entender como división do traballo en sentido
daquela división que se establece
concreto,
entre distintas unidades productivas, xa que representa unha división da
producción.
Como se dixo, a base da diferencia entre ámbolos dous tipos de división é que no primeiro caso, en
canto división do traballo, se apoia no fraccionamento que posibilita o proceso técnico de descomposición
das tarefas, pero sen que o producto do traballo de cada traballador dé lugar a unha mercancía, é dicir,
non se presenta como un valor de cambio no mercado. Mentres, mediante a división da producción, os
productos que se desplazan polo espacio, dunha unidade productiva a outra, asumen a forma de mercan
cía, en canto é valor de uso para a nova fase productiva, onde se incorporan como ben intermedio.
O interés desta diferenciación atópase no que é a base na posibilidade de establecer unidades pro
ductivas independientes. Aquela fase cuxo producto poda ser considerado como valor de uso para a se
guinte poderá, si se considera oportuno, instalarse como unidade productiva independiente. De feito cal
quera forma de división do traballo representa unha forma de división técnica do traballo.
O que importa é considerar aquela diferencia de orde social que distingue o producto como mercancía
ou non. Na inmensa maioría dos casos esta distinción é social non técnica ou funcional.
Situémonos no exemplo da agulla. É perfectamente factible imaxinar a fabricación de ditas agullas non
xa só por 20 obreiros distintos que fan outras tantas funcións (ou oficios como os calificaba A. Smith, 8),
senón por máis dunha empresa (firma) con unidades productivas (plantas) diferenciadas. Por exemplo,
nunha poderíase preparar arame cortado a medida, outra podería especializarse en facer os encabeza
dos, outra en estañado ou branqueado e, por último, envasalo nunha cuarta. Pero, a súa vez, cada unha
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destas unidades productivas pode pertencer a unha sóa empresa ou ben constituir empresas diferencia
das en canto propietarios distintos.
Estas distintas posibilidades axudan a clarificar o interés en distinguir entre división do traballo e divi
sión da producción. En efecto, sobre a base da división técnica do traballo é posible:
a) Tratar cada etapa da división como un feito estrictamente técnico,cando só se fai a división do pro
ceso, aproveitando diferencias de habilidade, cualificación, sexo, idade, que permite axustar os salarios ó
menor custo posible. É o que podemos considerar como división do traballo en sentido restrinxido. Ata
aquí o producto de cada traballo individual non recibe a consideración de mercancía, senón de fase na
producción dunha mercancía.
b) Introducir a división en unidades productivas distintas, o que consideraremos como división da pro
ducción. Por unha banda, representa que o producto final de cada unidade productiva é unha mercancía
para a seguinte. Pola outra, esta modalidade de división do traballo introduce a división espacial-territorial
da producción. A división espacial da producción permite axustar os custos ó menor precio posible (econo
mías de localización). Polo lado da producción aproveitando as ventaxas diferenciais de localización en
función do menor custo posible dos factores en base a heteroxeneidade do espacio tanto física (recursos,
enerxía, espacio medio de producción,etc.), como social (niveis de vida/salarios,economías de aglomera
ción); polo lado do intercambio, procurando a localización óptima en relación co mercado de cada produc
to (economías de escala).
c) Posibilitar que as unidades productivas podan estar constituidas por empresas distintas en canto 8:
súa propiedade. lsto permite a integración funcional nunha especialización ó servicio de diversas empre
sas (por exemplo empresas especializadas en tratamentos térmicos) e estratexias empresariais de inte
gración vertical (absorbendo distintas fases do proceso) ou de integración horizontal (apropiándose de
empresas competidoras do mesmo producto ou extendendo a producción a novos mercados introducindo
novas plantas de fabricación neles), coa conseguinte capacidade combinatoria destas posibilidades, o que
dará lugar a innumerables estratexias empresariais en función dos productos, os mercados e a evolución
dos procesos económicos, políticos, sociais e culturais. Estratexias que irán desde a pequena empresa
auxiliar, ou a pequena ou mediana empresa altamente especializada e cualificada, pasando pola empresa
internacional (unha planta e diversos mercados internacionais), ás grandes corporacións multinacionais
como empresas internacionais tanto no mercado de vendas como en producción (multiplantas internacio
nais), controlando o conxunto total,ou ben partes importantes, do proceso do producto,así como con inte
reses en moi diversos sectores.
Estas posibilidades de división técnica, da producción social e espacial-territoral vense potenciadas a
medida que se avanza na complexidade dos productos, formados por innumerables partes e compoñen
tes. Así para unha mesma función, a do transporte, pásase do carro, que podía ser fabricado artesanal
mente, a un grande número de medios a cal máis complexo: automóviles, furgonetas, camións, tractores,
pero tamén ferrocarrís e avións. Ademais as leis da competencia no mercado tan que estes novos produc
tos deban ser distintos e cambiantes en períodos de tempo que podemos considerar como curtos, poucos
anos. É inimaxinable, tanto en complexidade como en inversión precisa, pensar na fabricación artesanal
de avións comerciais ou de autocares.
Neste sentido, a división técnica do traballo ten sido causa e efecto da complexidade progresiva dos
productos que se fabrican actualmente, ó tempo que ten permitido a ampliación dos mercados e dos con
sumidores implicando o desenvolvemento das fases de distribución e comercialización coa aparición de
funcións e sectores que se consideran terciarios como son, por exemplo, os do marketing, estudos de
mercado,publicidade, asesoramentos de diverso tipo, etc.
É dicir, a complexidade dos productos, as novas tecnoloxías de producción e a competencia no mer
cado, cada vez máis internacionalizado e a escala mundial, fai aparecer novas formas de división técnica
do traballo e da producción que inciden en procesos secundarios e terciarios do proceso de fabricación
comercialización.
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Baixando ó nivel concreto podemos constatar que un sinfín de productos pasan polas seguintes fases
de producción:
a) Toma de decisións e xestión.
b) 1 + O, investigación e desenrolo do producto.
c) Fabricación de compostos complexos.
d) Montaxe e rematado.
e) Promoción do producto.
f) Comercialización.
g) Financiación (en sectores como o do automóvil).
Fases estas que, a súa vez, internamente,se dividen nos termos ata aquí descritos.
Si observamos as etapas a, b, c, f, g, podemos ver que correspoden a fases esencialmente
terciarias, mentres que as c, d, son fases esencialmente secundarias ou industriais.
Cando unha empresa reúne tódalas fases (fig. E), dende a investigación e desenrolo ata a comerciali
zación (e financiación como no caso do sector do automóvil), desde o punto de vista da actividade social
considéranse como postos de traballo pertencentes ó sector industrial, xa que o producto industrial é o
que caracteriza a producción.
Pola contra, na hipótese da que a empresa se dividise en sete empresas independientes,unha por fa
se tal e como establecemos, o reconto da poboación activa por sectores pasaría a ser o que reflexa a figu
ra F.
Introducir na EMPRESA T a división da producción, creando empresas agora especializadas nas fases
funcionais, tería como significación social o que, sen que necesariamente tivese que cambiar a poboación
ocupada, a sociedade no seu conxunto se consideraría que avanzara no proceso de terciarización. De fei
to os postos de traballo secundarios e terciarios xa existían,o novo da situación de división da producción
sería a potenciación do sector de servicios á producción como sector autónomo,coa contrapartida de dis
minución do sector industrial. Na práctica, fácilmente algunha destas novas empresas poderían deixar de
pertencer á empresa inicial, xa que a súa función podería ser absorbida por outra, ou outras, empresas
especializadas nela como é o caso das empresas de publicidade altamente especializadas.
O que é certo é que cando este proceso de división ten lugar, significa que se acadaron uns volumes
de producción altos, e que a localización das novas actividades terciarias e a potencial relocalización das
secundarias,terán un claro reflexo de homoxeneización funcional espacial-territorial.
Queda aberta a porta ó proceso de terciarización urbana e de industrialización de áreas periurbanas e
de áreas rurais, e ó proceso de metropolización (Scott, 1988).
Serán, por conseguinte, importantes os efectos territorializadores deste proceso. Por exemplo, a auto
nomización das funciónsl..±...Q_(investigación e desenrolo) é a que posibilita a plasmación duns espacios
altamente funcionalizados, cales son os Parques Tecnolóxicos. Neste caso, unha das ventaxas que se
considera que aportan esta especialización territorial é a de aproveitar un efecto de economía de aglome
ración, por unha banda nun contexto socio-territorial no que se den as condicións de producción e repro
ducción da forza de traballo altamente cualificada, mentres que,pola outra,a alta concentración de perso
as de alta cualificación técnica favoreza un proceso sinerxético de realimentación positiva.
División social do traballo

A división técnica vai a permitir replantexar a división social e socio-territorial,de xeito tal que se acade
a coherencia entre elas.
Marx apoia a división social sobre dous pilares. División xerárquica-social, como reflexo da relación de
propiedade respecto ós medios de producción,separando ós que son propietarios dos medios de produc
ción dos que, intervindo no proceso productivo, non son propietarios dos medios de producción. Este é o
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gran eixo articulado da estructura de clases sociais. Si tacemos chegar ata os nosos días o concepto de
división social, o que podemos constatar é que a división en función da propiedade agacha outra realidade
cada vez máis visible. Trátase da distinción entre propietario dos medios de producción e xestor deses
medios.
Na primeira etapa de desenvolvemento do capitalismo, propietario e xestor coinciden esencialmente
na mesma persoa ó frente do todo o proceso. Inda que xa se articulen as sociedades anónimas, onde un
ha grande parte dos axentes que participan da propiedade se atopan desvinculados do proceso productivo
no sentido estricto, é unha articulación inda pouco clarificada a este respecto.
Tampouco debemos ignorar que a división social se pode desglosar en termos de propiedade e de
apropiación. Apropiación e propiedade non se deben entender como unha mesma situación social, como
sinónimos, senón como dúas situacións distintas que poden coincidir ou non na mesma persoa física ou
xurídica. Por exemplo, dispor dunha nave industrial pode selo por propiedade ou por aluguer. Nos dous
casos existe apropiación do valor de uso da nave, pero a propiedade só se dá no primeiro suposto, xa que
no segundo o arrendatario dispón do direito de uso, que lle foi cedido temporalmente -mentres dure o
arrendo- polo propietario. A función específica á que será desliñada a nave estableceráa o apropiador, se
xa propietario ou arrendador. Neste sentido o arrendatario é un xestor dun espacio como medio de pro
ducción, sen ser o propietario.
Por calquera dos mecanismos posibles, constátase o crecemento do grupo social xestor, que, ó igual
que coa apropiación, pode ou non coincidir coa propiedade. A expansión da sociedade anónima, como pa
radigma da sociedade empresarial capitalista, reforza esta dualización, abrindo unha brecha cada vez
máis grande entre propiedade e xestión.
O desenrolo da división do traballo e das forzas productivas vai a levar consigo tamén o desenvolve
mento da especialización na xestión. A dislocación entre xestión e propiedade é importante por canto da
movilidade profesional ós xestores, ó situalos como asalariados, eso sí, con altos niveis retributivos, pero
asalariados a fin de contas, o que os dota de movilidade social para pasar dunha empresa a outra, alí on
de se lle ofrezan millares condicións. O xestor non se ve abrigado a ter raíces coa empresa que xestiona.
O mesmo principio que permite a separación entre propiedade e xestión estaría na base dos intentos
de integración obreira nas empresas baixo o modelo de capitalismo popular, polo cal ó traballador asala
riado se lle permite participar dos beneficios ó ofrecerlle a posibilidade de dispor de accións da propia em
presa, sen que isto conleve a posibilidade dunha participación efectiva na súa xestión.
O terceiro nivel na división social sitúase no ámbito da execución. Execución como acto efectivo de
participación na producción de mercadorías, sexan bens ou servicios.
Propiedade, xestión e execución completan os grandes grupos da estructura de división social da acti
vidade productiva e económica.
División espaciale xerarguizacióne uso do espacio

A xerarquización do espacio conleva implícita a funcionalización e a categorización social. Significa
que unha parte da xerarquización dependerá da función xa que a cada función se lle otorga unha catego
ría social. Así podemos distinguir un espacio urbano dun rural ou un espacio industrial siderúrxico doutro
agrícola extensivo cerealista ou doutro destinado a servicios financieiros. Pero sobre cada un deles sobre
póñense distincións sociais -como é o caso de toda estructura urbana onde, para unha mesma función re
sidencial, se divide o espacio en áreas territoriais de distinto nivel social, según as clases ou grupos so
ciais ós que vaian dirixidos, e onde o precio do espacio construido actuará de mecanismo xerarquizador.
Este último é fácilmente detectable a través da simple visualización dos distintos lugares que configuran
un espacio urbano. É por isto que a elección do lugar de residencia pasa pola apreciación da clase-cate
goría social na que se está incluido, ou á que se aspira a pertencer.
Aquí entraría en xogo o principio de polifuncionalidade potencial e monofuncionalidade efectiva de to17

do o espacio, o cal señalaranos a categoría á que quedará adscrito un lugar-territorio.
A xerarquización do espacio prodúcese a través dun doble proceso de categorización e de especiali
zación espacial. Este proceso refléxase a nivel de cidades como espacio funcional, entre as cales establé
cense procesos de competencia para asumir un nivel ou categorización social no conxunto da rede mun
dial de cidades, ou da rede urbana dentro dun estado.
A categoría socio-profesional que sirve para entender a xerarquización a nivel de individuos, agora
aparece como categoría funcional socio-espacial para a xerarquización de espacio-territorio, e moi espe
cialmente de espacios urbanos.
'
As políticas dirixidas a un espacio-territorio encamiñaranse a situalo nunha posición xerárquica en re
lación con outros espacios-territorios.
Así se explican, por exemplo, a aplicación acrítica de modelos de industrialización a un sinfín de pobos
e cidades na creencia de que delo se derivaría unha millor posición ou categoría socio-espacial para él
partindo do feito de que unha función industrial é superior a unha agraria. Foi o que aconteceu durante o
período desenrolista neste país. Ou agora mesmo coa mitificación dos parques tecnolóxicos.
producción

Cara a novas formas de división do traballo e da

As bases da división do traballo e da producción, sintéticamente presentadas ata aquí, non son inamo
vibles. Pola contra, existe un amplo acordo en que o modelo de división do traballo está sufrindo cambios
importantes, con repercusións moi específicas na división espacial e, máis específicamente, na división in
ternacional, da que é compoñente esencial o proceso de internacionalización a que se veu sometida a
economía mundial (Palloix, 1973; Andreola et al., 1978).
O desenrolo fordista na organización da producción propiciara un modelo ríxido de organización da
producción, apoiada na producción en masa e o traballo seriado. A división propia desta etapa organizá
base por bloques e, como tal, reflexábase na división espacial. De ahí que no espacio se aproveitasen
fundamentalmente as diferencias territoriais (Amín, 1970) en base a unha lei de custos comparativos (Pa
lloix, 1973; Andreola et al., 1978), con especial énfase nos salarios diferenciais (Enmanuel, 1969; Freysse
net, 1973; Frbbel et al., 1977). lsto é o que leva a talar da vella división do traballo.
Pero o rápido desenrolo e incorporación de innovacións técnicas, sobre todo as relacionadas coa elec
trónica e a microelectrónica -informática, telecomunicacións- e tamén dos transportes permite un uso máis
espacio
(CastelIs, 1990; Sánchez, 1991).
fácil do
É o que permite a Lipietz (1985) propor unha análise na que a división se basaría menos na relación
centro-periferia e "vella división internacional do traballo", ó terse incorporado procedementos máis flexi
bles (acumulación flexible) (Hudson, 1988; Dicken, 1990), xeneradores de novos modelos de polarización
que aproveitan as novas tecnoloxías (Duche e Savey, 1987).
Éstas permiten no interior do proceso productivo e da empresa, un uso máis flexible e unha xestión
máis descentralizada. Mentres que na relación entre empresas, e sobre todo entre unidades productivas
separadamente localizadas, inda cando pertenzan á mesma firma, a interconexión tanto física polos trans
portes, como informacional en relación coa xestión, amplía a capacidade de flexibilizar a localización e a
relocalización.
É, pois, posible unha utilización flexible dos diferenciais territoriais (Andreola et al.; Walker e Storper,
1981), o que leva a unha reorganización territorial da producción.
É posible, por exemplo, a sustitución da gran factoría integrada en grandes cidades industriais nos paí
ses avanzados, con uso de grande cantidade de forza de traballo, por factorías pequenas e altamente au
tomatizadas, especializadas en !arelas particulares, territorialmente dispersas pero productivamente inte
gradas, de xeito que permitan acadar novas economías de escala aproveitando os menores custos das
novas localizacións (Amín e Smith, 1986).
A división internacional da tecnoloxía baseada na innovación tecnolóxica permite coordinar un número
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máis amplo de plantas ou unidades de producción, incluidos servicios á empresa, buscando localizacións
máis competitivas en base a esta maior especialización, aproveitando os salarios diferenciais. Asúmese
deste xeito o que Cowling (1985) denomina M-form corporation (multi-divisional organizational structure).
Para Castells neste proceso as novas tecnoloxías non son só soporte material da economía mundial
senón que son determinantes fundamentais da competitividade internacional das empresas que condicio
nan en boa medida a riqueza das nacións (Castells, 1990). Dispor ou non de tecnoloxía, ou ter ou non ac
ceso a ela, convertirase nun problema de primeira magnitude en termos de desenrolo diferencial e desi
gual a escala mundial. (Stewart, 1977; Cruz, 1987)
A compoñente de innovación que afecta ó proceso de producción, onde a informática e a automatiza
ción introduciron cambios fundamentais na maneira de producir en amplos sectores ou fases do proceso,
dunha nova perspectiva á utilización da forza de traballo bruto ou de baixa cualificación xa que rebaixa o
monto dos salarios sobre o custo final do producto (Castells, 1990). A organización flexible, con técnicas
como o CAD-CAM e a robótica, abren a posibilidade da reindustrialización das áreas centrais onde se
consumirá forza de traballo da máis alta cualificación, xa que a forza de traballo non cualificada terá sido
substituida por estes procesos de producción, o que convertirá en secundario o peso do custo da forza de
traballo (Ayres, 1985). lsto non rompería, senón que reforzaría, a tendencia á homoxenización espacial da
cualificación do traballo non só a escala internacional senón tamén nacional e local - espacios rurais, áre
as metropolitanas-. (Aydalot; Hall, 1985)
De aquí que se fale de novos espacios productivos baixo procesos de aglomeración cara á formación
de complexos industriais, o que leva a metropolización baixo unha organización locacional intrametropoli
tana específica con nexos industriais de aglomeración (Scott, 1988 e 1990); ou de segmentación de espa
cio (economías periféricas) en termos de l+D no marco dunha economía segmentada (Morphet, 1987).
Por exemplo é perceptible a extensión da subcontratación, xerando unha estructura locacional de subcon
tratación sobre de todo a escala intraurbana (Holmes, 86), así como unha concentración da desocupación
(Johnston, 1986). Mentres que a outra figura territorial que ofrece interés son os conglomerados territoriais
que forman distritos industriais como forma de división espacial da producción entre empresas territorial
mente integradas (Castillo, 1988).
A conclusión final que poderiamos extraer é que o concepto de división do traballo segue sendo esen
cial na organización do proceso productivo a tódalas escalas. Por isto debe ser interpretado no seu con
creto alcance según sexa o ámbito ó que se aplique, sendo conveniente, para unha maior facilidade de
análise e interpretación, distinguir con claridade analítica e conceptual as distintas formas que asume,
dende a división técnica no interior da empresa e no posta de traballo, ata a división internacional da pro
ducción. Porque, ainda podendo dicir que todas éstas se apoian no mesmo principio, non obstante, o que
se divide en cada caso, a escala a cal actúa, e o que se percura acadar ó traveso da manipulación de ca
da posibilidade, son aspectos e resultados suficientemente variados como para requerir estratexias dife
renciadas na loita entre axentes sociais distintos.
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FIGURA A. PRODUCCIÓN CLÁSICA
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FIGURA B. DIVISIÓN (TÉCNICA) DO TRABALLO
SEGÚN ADAM SMITH
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FIGURA C. DIVISIÓN DUN PRODUCTO COMPLEXO
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FIGURA D. DIVISIÓN DUN COMPLEXO DE PRODUCTOS COMPLEXOS
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FIGURA E. ORGANIZACIÓN COMO UNHA SÓ EMPRESA INDUSTRIAL
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FIGURA F. ORGANIZACIÓN POR EMPRESAS POR FASE (7) EMPRESAS
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