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Introdução  

No ano de 2006, foi criada, no Brasil, uma nova categoria de infra-estrutura para 

a facilitação e racionalização do movimento de fluxos de importação e exportação no 

Brasil: os Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros (CLIAs). São a mais recente 

forma de uma aduana, logo, têm como função essencial a liberação de mercadorias em 

vias de exportação e a internalização de mercadorias importadas. Entretanto, possuem 

algumas características que os distingüem das categorias de aduanas pré-existentes 

permitindo uma funcionalidade ainda maior às empresas que os utilizam.  

Uma dessas características é a possibilidade delegada aos CLIAs de serem 

instalados em zona secundária, isto é, sem a obrigatoriedade de estarem dentro das 

zonas primárias de portos e aeroportos, permitindo a criação dessas unidades dentro de 

áreas altamente urbanizadas e industrializadas. Desse modo, CLIAs e empresas 

importadoras e exportadoras estabelecem uma logística de fluxos internacionais 

bastante eficiente, do ponto de vista da velocidade e da competitividade1.  

Outra caracterísica intrínseca a essa nova categoria de recinto aduaneiro reside 

no ato de sua criação. De acordo com sua legislação, o CLIA deve ser criado a partir da 

iniciativa privada e não mais como resultado de uma licitação pública. Assim, cabe à 

esfera privada a proposição do projeto de criação do CLIA e resta ao Estado aprová-lo 

ou não, tendo em conta os requisitos estipulados em lei. Trata-se, então, da 

possibilidade e tendência de um incremento ainda maior da porosidade territorial 

brasileira quando encaramos os CLIAs como poros por onde são facilitadas as trocas 

com o exterior.   

Entendemos que todo esse processo é resultado de uma sequência de 

trasformações na porosidade territorial brasileira (ARROYO, 2001) que a tornam cada 

vez maior e mais complexa. Em outras palavras, a capacidade  do território brasileiro 

em estabelecer trocas comerciais para além de suas fronteiras vem aumentando, 

acompanhando a gradativa internacionalização dos mercados pricipalmente a partir da 

década de 1970, e a criação dessa nova categoria de recinto aduaneiro é mais um 

elemento constituinte desse processo.  

Pela sua natureza normativa e técnica, os Centros Logísticos e Industriais 

Aduaneiros acabam sendo muito funcionais àquelas empresas que dependem de uma 
                                                

 

1 Essa possibilidade existia já para a categoria das Estações Aduaneiras do Interior (EADIs), modalidade 
aduaneira criada na década de 1990 (PENHA, 2004). 



racionalidade aplicada aos seus movimentos capaz de tornar seus produtos competitivos 

nos mercados internacionais, ou seja, que precisam de velocidade e eficiência em todas 

as etapas da produção de seus produtos visando uma inserção competitiva na economia 

mundial. Estamos falando, então, de um circuito superior da economia capitalista onde 

os atores sociais são grandes empresas exportadoras e importadoras. Podemos pensar, 

consequentemente, em um processo de integração competitiva externa, entendido 

também como desintegração competitiva se encarada do ponto de vista interno 

(BECKER, 1991).    

Sob uma análise de integração a nível nacional, isto é, avaliação da real 

integração territorial do Brasil como um todo político, econômico e social coeso, 

partimos da hipótese de que a atuação dos CLIAs no país tende a aprofundar a 

fragmentação a partir do momento em que facilita e prioriza a ativação de pontos no 

território (no caso, grandes empresas exportadoras e importadoras) e os vincula 

diretamente com os mercados internacionais. É a utilização de porções do território pela 

lógica do grande capital internacional. Utilizando as idéias de M. Santos (1994), a 

interação entre CLIAs e empresas é mais um exemplo da utilização de espaços 

nacionais pela economia internacional. Tendo em vista que a integração dos espaços 

dentro do Brasil é ainda um caminho a ser percorrido e a integração regional em bloco 

econômico via Mercosul se enraiza muito lentamente, a tendência de vínculos e 

benefícios pontuais com mercados longínquos pode ser mais um obstáculo à 

consolidação de um território mais justo e autônomo.  

Os CLIAs: características e particularidades  

Além do fator de sua localização, preciosa possibilidade de descolar-se da zona 

primária e instalar-se nas proximidades de áreas de concentração urbana-industrial 

desempenhando de maneira mais estratégica o despacho aduaneiro, os CLIAs 

disponibilizam aos clientes uma série de outros atrativos, como, por exemplo, a variada 

gama de serviços aduaneiros: acondicionamento e reacondicionamento de mercadorias; 

etiquetagem e marcação de produtos destinados a exportação; demonstrações e testes de 

funcionamento de veículos, máquinas e equipamentos; montagem. Somados a estes 

serviços, essas estações dispõem de infra-estrutura e sistemas para o tratamento das 

mercadorias muito peculiares. São, na maioria das vezes, compostas por uma 

multiplicidade de armazéns e pátios, especializados para determinados tipos de 



mercadorias e, para isso, oferecem áreas específicas para armazenamento de 

contêineres, câmaras frigoríficas ou até mesmo energia elétrica para o 

acondicionamento da carga do cliente. Possuem também, equipamentos modernos como 

diversos tipos de empilhadeiras, esteiras, balança rodoviária, balança decimal e balança 

eletrônica de precisão. Muitas delas são dotadas de infra-estrutura para os motoristas, 

estacionamento para caminhões e repartições destinadas à Receita Federal (em todos os 

CLIAs), Ministério da Agricultura, da Saúde e do Abastecimento, Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária de Portos, Aeroportos e Fronteiras, além de receber agências de 

postos bancários.   

Entretanto, as qualidades dos CLIAs não se esgotam em sua infra-estrutura, mas 

são ampliadas na utilização de sistemas modernos de tratamento de mercadorias, a 

começar pela segurança oferecida, com monitoramento interno e externo por câmeras de 

vídeo e presença de segurança terceirizada. Os sistemas de informática são utilizados 

tanto para a realização do controle de entrada e saída de mercadorias (ligada à Receita 

Federal), quanto para a disponibilização de serviços on-line para o acompanhamento de 

estoque de mercadoria. Ainda contam com equipe de profissionais especializados em 

aspectos administrativos, fiscais e, principalmente, de logística, para a assessoria aos 

clientes. Fica claro, aqui, o entendimento dos CLIAs como uma expressão do meio 

técnico científico-informacional.  

Intrínsecos a esses centros, ainda aparecem os regimes administrativo e fiscal 

que oferecem às empresas importadoras e exportadoras mais algumas vantagens na 

utilização desses recintos. O armazenamento de mercadorias pode se dar num prazo 

médio de 120 dias a até 3 anos, se houver justificativa do cliente, sendo que, os 

impostos sobre os serviços só serão calculados e aplicados a partir do momento em que 

a carga é interiorizada. As tarifas são relativamente baixas quando comparadas às 

cobradas nas tradicionais zonas primárias e, dependendo do estado em que se localiza, o 

recinto pode oferecer isenções tributárias (Imposto sobre Produtos Industrializados, 

Imposto de Importação, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) às 

empresas que o utilizam.   

Tais qualidades correspondem a características fundamentais na atração de 

atividades aduaneiras para os CLIAs, em detrimento da zona primária. Tornam-se 

fundamentais quando analisamos tais centros como lugares dotados de funções 

específicas no uso, regulação e organização do território. As infra-estruturas e os 

sistemas de tratamento de mercadorias presentes nos CLIAs despertam o interesse das 



empresas importadoras e exportadoras no território nacional. Primeiramente, destaca-se 

no contexto do CLIA seu aspecto fiscal, o qual responde aos anseios financeiros das 

empresas através de vantagens tributárias. Os equipamentos modernos utilizados por 

equipes técnicas especializadas oferecem aos clientes uma agilidade na liberação da 

carga inexistente nos recintos alfandegados situados em zonas primárias. Trata-se, logo, 

de uma combinação de técnicas e normas nesse lugar que culmina numa dinâmica e 

numa racionalidade de operações para criar a velocidade necessária às exigências de um 

mundo competitivo.  

Destaca-se nesse contexto a importância atribuída atualmente à logística 

empresarial. Trata-se de um serviço de caráter estratégico na aquisição, movimentação e 

armazenagem de materiais, baseado na organização para obtenção de um clímax de 

lucratividade. Ricardo Castillo (2004) observa que o papel dessa chamada “última 

fronteira da administração de empresas” é o de oferecer “um máximo de racionalidade 

dos fluxos no território para atingir elevados índices de competitividade”. As empresas 

utilizam-se, então, dos CLIAs com o intuito de buscar neles mais um fator de 

competitividade, fundamental para sua inserção na economia-mundo. Existe também, o 

caráter territorial dessa competitividade. A partir do momento em que um CLIA se 

instala em um lugar, ele passa a dotá-lo de um certo grau de competitividade. Verifica-

se, no caso, uma estratégia federal com objetivo de adicionar ao seu território 

“potenciais de competitividade”, sem os quais os lugares, regiões e o território, perdem 

importantes “oportunidades” de inserção na lógica global.  

Os CLIAs e o Contexto Local   

Um importante grupo de geógrafos italianos, radicado em Turim, apresenta uma 

interessante abordagem para o estudo das relações implícitas e explícitas, constatáveis e 

latentes entre a instalação de grandes infra-estruturas de transporte (sobretudo os 

grandes eixos de fluxos e nodos logísticos) e os contextos locais de onde se localizam. 

A grande hipótese sustentada é que “i grandi progetti infrastrutturali, pur rispondendo a 

logiche settoriali e interessi sovralocali, possano diventare risorse per lo sviluppo e la 

riqualificazione urbana a scala locale” (Dematteis, 2001:11), de modo que apesar de 

serem projetadas e construídas para satisfazer exigências a escala nacional ou 

internacional, essas infra-estruturas, ao se localizarem nos lugares, tornam-se 

oportunidades potenciais para outros atores sociais locais ou regionais. 



 
Esta hipótese está fundamentada também na idéia de que o território é um bem 

comum (Dematteis, 2005) e “produce vantaggi o svantaggi non divisibili e valori non 

esclusivi che possono solo essere promossi, gestiti e fruiti da una collettività” (p. 17), 

logo, ao mesmo tempo em que as redes globais fragmentam e desterritorializam porções 

do espaço, podem, quando se estabelecem concretamente no território, estimular novas 

sinergias e coesões territoriais. É exatamente o processo de espraiamento de 

verticalidades no lugar, ou seja, quando elas se horizontalizam, integrando-se ao 

funcionamento cotidiano do conjunto de objetos geográficos e atores sociais de uma 

determinada área (SANTOS, 1996).  

Os CLIAs são objetos técnicos e normativos inseridos no território para a 

facilitação dos fluxos de importação e exportação, e portanto, respondem a lógicas 

externas. A funcionalidade dos serviços ali prestados interessa àqueles atores sociais 

que buscam maior inserimento de seus produtos nos mercados globais. De acordo com 

essa sua função principal podemos classificar esses recintos como infra-estruturas que 

sustentam e viabilizam as atividades realizadas por empresas que têm a necessidade de 

vincular suas etapas produtivas dispersas pelos diversos lugares. Unem, 

geograficamente, de maneira funcional produção e consumo, ou insumos e produção, e 

emanam uma natureza a priori de mediação entre o interno e o externo. Segundo toda 

essa ótica,  o CLIA trava com o território uma relação de conexões pontuais, 

constituindo-se parte de uma reticulado geográfico formado de pontos no espaço (atores 

sociais) que interagem entre si.  

Por um outro lado, a criação de recintos desse tipo traz consigo, imediatamente, 

uma série de possibilidades de novas implicações a escala local. A partir do momento 

em que são inseridos nos lugares e passam a coexistir junto a outros infinitos elementos 

constituintes do território requalificam o espaço e criam um novo arranjo de relações 

muito ou pouco diverso daquele pré-existente. O CLIA como infra-estrutura e locus da 

realização de serviços logísticos é certamente estímulo novo dentro da área em que foi 

construído, e por isso mesmo pode funcionar também como elemento constituinte de 

um Sistema Local Territorial2 (Dematteis, 2005), impulsionando o desenvolvimento de 

novos serviços, atividades, projetos, etc. Assim, o CLIA, além de sua função fundadora 

                                                

 

2 Sistema Locale Territoriale é um modelo conceitual desenvolvido pelos pesquisadores do Diter 
(Dipartimento Interateneo Territorio – Torino) para auxiliar na formulação de projetos concretos de 
desenvolvimento local. Consiste em uma rede local de sujeitos que, em função das relações específicas 
que mantêm entre si e com as especificidades do milieu locale, onde operam e agem, se comportam, de 
fato e em certas circunstâncias, como um sujeito coletivo. 



que é aquela de viabilizar a aquisição e expedição de produtos entre pontos localizados 

dentro e fora das fronteiras nacionais, oferece, automaticamente, novas implicações 

dentro dos contextos locais, essas sujeitas a detecção e compreensão pelos atores sociais 

do lugar para um seu possível aproveitamento.  

As propostas de trabalho do grupo de pesquisadores em questão esforçam-se, 

então, no sentido de criar os instrumentos metodológicos e usá-los para a avaliação das 

possíveis implicações derivadas da inserção de uma grande infra-estrutura em um 

contexto local. Esse esforço requer o entendimento de que a instalação de uma infra-

estrutura responde a um objetivo estipulado, mas que o alcance do objetivo estipulado 

não é a única implicação que esse processo pode gerar. Em outras escalas e segundo 

outros objetivos, podemos identificar possibilidades novas de desenvolvimento 

relacionadas ao inserimento da infra-estrutura.  

Para isto ocorrer, é necessário abandonar uma “logica puramente trasportistico-

funzionale” (DEMATTEIS, 2001:11) e entender a infra-estrutura como uma obra 

territoriale. Em outras palavras, é importante adicionar o estudo das implicações 

territoriais, em sentido amplo, decorrentes da localização de um nodo logístico, por 

exemplo. Isso quer dizer que não basta a identificação dos impactos negativos da obra 

em escala local para a compreensão de seus efeitos. É preciso também procurar entender 

em que medida essa obra territorial pode ser absorvida pelos interesses do lugar gerando 

potencialidade positiva.  

Imaginando uma escala evolutiva de relação entre a obra territorial e o contexto 

local, isto é, um avanço nos níveis de interação entre esses dois elementos, Dematteis 

(2001) identifica alguns estágios seqüenciais: parte dos casos em que a ação pública se 

limita a realizar uma compensação estritamente monetária em virtude da instalação da 

obra, passa pelo estágio em que a mesma ação pública propõe já a redução dos impactos 

negativos supostamente gerados pela obra e por aquele estágio em que os efeitos 

gerados pela obra são passíveis de uma gestão que impessa danos e prejuízos de 

qualquer natureza ao local. Até aqui, essas relações entre a obra e o contexto local não 

vão além do que Dematteis chama de um “jogo com soma zero”, isto é, todos os 

esforços estão no sentido de inibir e restringir qualquer possibilidade de prejuízo, em 

sentido amplo, que a obra possa trazer ao lugar.  

Seguindo essa escala evolutiva que vincula a obra ao contexto local, aproveita-se 

a idéia de “congruência” de J. M. Offner (apud Dematteis, 2001) para caracterizar o 

ponto em que o lugar torna-se compatível com a rede técnica instalada possibilitando 



algum tipo de relação nova entre a obra e o lugar. Um outro estágio é a interconexão 

complexa, momento em que a rede técnica instalada pode ser alvo dos interesses de 

redes sociais locais, como serviços, comércio e sobretudo logística, isto é, uma 

oportunidade em potencial. O estágio mais avançado nessa relação entre obra e lugar é a 

territorialização, quando a obra “è vista come uno stimolo per avviare processi di 

strutturazione sociale e fisica del sistema locale” (p. 16) e, assim, o lugar não funciona 

como uma “máquina banal” que apenas faz funcionar a obra em sua lógica exógena. 

Esses três últimos estágios caracterizam uma relação obra-lugar de “jogo com soma 

positiva” uma vez que a obra estimula o desenvolvimento local e o lugar viabiliza a 

obra.  

Essa escala evolutiva que representa a relação entre a obra e o lugar também 

evidencia a quantidade de “valor agragado territorial” decorrente da instalação da rede 

técnica no lugar. Em outras palavras, é um incremento de competitividade ligada ao 

território, por meio de uma maior interação entre as redes sociais locais, as redes 

técnicas e as redes extra-locais. Portanto, quanto mais territorializada a obra, maior a 

competitividade territorial do lugar, maior seu valor agregado territorial.  

Nodos públicos e privados e a territorialização   

O trabalho de C. Cabodi (2001) aborda a interação entre os interportos italianos 

(modalidade de recinto relativamente análoga aos CLIAs) e suas respectivas 

implicações dentro do contexto local em que se inserem, evidenciando que o processo 

de territorialização desses nodos se realiza em maior ou menor grau dependendo de sua 

natureza pública ou privada.  

Os CLIAs, sendo já uma transformação dos antigos portos secos quanto ao seu 

processo de criação, estão tendencialmente caminhando em direção ao enquadramento 

na categoria de nodos logísticos privados. Isto porque, ao contrário de como eram 

criados os portos secos, os CLIAs não dependem da abertura de licitação pública pela 

Receita Federal, mas podem surgir a partir da proposta da iniciativa privada (desde que 

contemplados os requisitos estipulados em lei). Se não são propostos pela autoridade 

pública, e conseqüentemente, não respondem a demandas de ordem pública, os CLIAs 

estão mais bem colocados como nodos privados, mesmo porque são criados para 

satisfazer interesses individuais de atores privados. 



 
Voltando ao tema da distinção entre os nodos logísticos públicos e privados e a 

tendência à territorialização, cabe, aqui, esclarecer que a autora cita o processo de 

interconexão como típico das relações estabelecidas nos nodos logísticos privados, 

enquanto que o processo de territorialização é tendencialmente característico dos nodos 

logísticos públicos. O primeiro caso explica-se no desenvolvimento de relações verticais 

entre o nodo privado e outros sujeitos, ativando sobretudo um espaço reticular no qual a 

interação entre o nodo logístico e o espaço a seu intorno é muito baixa. Assim, a função 

desempenhada pelo nodo é bastante restrita em termos de escala geográfica (serve 

somente àquela extra-regional) e setor econômico (exclusividade da atividade 

econômica desempenhada pela empresa criadora do recinto). Já o processo de 

territorialização acontece quando o nodo logístico, por exemplo, é parte constituinte de 

um movimento de requalificação do lugar onde ele foi instalado, modificando sua 

hierarquia na relação com outros lugares próximos ou não. Neste caso, além do nodo 

desempenhar funções de conexão entre sujeitos geograficamente distantes, participa 

ativamente no processo de reestruturação política, econômica e social do lugar onde se 

localiza.  

Para chegar a essa conclusão, a autora realizou uma pesquisa significativa 

envolvendo os interportos públicos da área de referência (Turim, Novara, Rivalta 

Scrivia, Verona, Padova e Bolonha – mapa 2) e outros nodos logísticos privados, 

também da mesma área. Para cada nodo logístico foram analisadas três questões: a 

primeira, como – ou se – vem considerado o meio local (milieu local) na escolha de sua 

localização. A segunda, em que modo – e se – os nodos logísticos tendem a estimular 

interações (e de que tipo) com o contexto local. E o terceiro ponto, se os sujeitos sociais 

conseguem identificar as possíveis contribuições a um desenvolvimento local geradas 

pela inserção do nodo logístico. Através da análise destes dados foi possível estabelecer 

que tendencialmente os nodos logísticos de origem pública se territorializam com mais 

freqüência que aqueles privados.  

Os interportos de Padova, Verona e Bolonha tiveram processos de criação 

diferenciados em relação aos outros na medida em que foram já pensados e projetados 

para serem infra-estruturas que promovessem ocasião para a redefinição de 

desenvolvimentos locais, valorizando componentes do meio local e aproveitando-se de 

especializações e funções pré-existentes. Segundo C. Cabodi, o caso de Padova é aquele 

paradigmático de um nodo logístico que se territorializa, transformando-se em elemento 

do milieu local e ativando potencialidades de desenvolvimento local. O interporto foi 



concebido dentro de uma política ampla para o aumento da competitividade de 

pequenas e médias empresas locais nos mercados externos e acabou promovendo, além 

destes resultados esperados, a articulação entre universidade, governo, empresas em 

uma sinergia voltada à especialização da região no setor de mercadorias e logística.  

O exemplo acima ilustrado, longe de encará-lo como modelo, serve ao nosso 

estudo como apresentação de novas abordagens capazes de enriquecer a visão em 

relação aos Centros Logísticos Industriais e Aduaneiros. Obviamente, estamos tratando 

de formações sócio-espaciais muito diferentes, com histórias de industrialização e 

integração do território bastante diversas, porém podemos aproveitar os estudos 

realizados pelo Diter tanto como referências de concepção de espaço quanto como 

trabalhos de onde podemos pescar instrumentos teórico-metodológicos capazes de nos 

auxiliar com novas interpretações dos processos análogos aqui desenvolvidos.  
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