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Pretendemos examinar as condições de fluidez e porosidade territorial 

no Estado de São Paulo, Brasil, ou seja, as bases técnicas e normativas que 
sustentam e facilitam a dinâmica dos fluxos internacionais de mercadorias na 
globalização.  

  
Partimos do conceito de fluidez territorial para definir aquela qualidade 

dos territórios nacionais que permite uma aceleração cada vez maior dos fluxos 
que o estruturam, a partir da existência de uma base material formada por um 
conjunto de objetos concebidos, construídos e/ou acondicionados para garantir 
a realização do movimento. Esses fixos produtivos servem em diferentes 
momentos do processo produtivo: na produção (stricto sensu), na distribuição, 
na troca, no consumo. Podem apresentar-se em forma de pontos, como nós ou 
elos de redes produtivas, comerciais, ou em forma de linhas, isto é, vias de 
diferente tipo que permitem o fluir das mercadorias. No primeiro caso estão os 
portos, os aeroportos, cumprindo a função de terminais nos quais os circuitos 
de produção acabam, ou começam, seu percurso nacional. São pontos do 
território nacional que, dada a sua especialização, revelam a existência do seu 
limite. No segundo caso, são as rodovias, as ferrovias, as hidrovias, as vias 
aéreas e marítimas que facilitam o traçado das mais variadas rotas para o 
escoamento das mercadorias. 
 

Ao mesmo tempo, partimos do conceito de porosidade territorial para 
definir aquela qualidade dos territórios nacionais que facilita sua relação com o 
exterior, a partir de uma base institucional incumbida da regulação do 
movimento. Existe um conjunto de instituições que desenha normas para 
operar, algumas vezes como estímulo, outras como obstáculo à abertura do 
território. É uma ação política exercida nos diferentes níveis (federal, estadual, 
municipal) tanto por governos quanto por empresas. Essa multiplicidade de 
ações que promove a porosidade territorial é uma expressão da divisão do 
trabalho existente na regulação. Há, por um lado, uma ação institucional 
pública que, através de leis, regras, medidas, programas, acordos e 
estratégias, facilita a relação do território nacional com o mercado externo. E 
há, outrossim, uma ação institucional privada exercida em câmaras 
empresariais, associações setoriais, prática de lobbies etc., interagindo, a 
maioria das vezes, com a ação pública. Ora como norma, ora como ação 
institucional direta, essa base que promove a porosidade tem uma participação 
ativa nos processos de competição, cooperação e controle do território. 
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Para atingir os objetivos expostos, utilizamos uma estratégia 
metodológica centralizada, por um lado, no estudo dos circuitos espaciais de 
produção vinculados ao mercado internacional e, por outro, na análise das 
condições de fluidez e porosidade territorial vinculadas a esses circuitos. Isto 
significa examinar a base material – composta por portos e aeroportos – e a 
base normativa-institucional – composta por regímenes aduaneiros especiais, 
programas de estímulos – que sustentam a dinâmica mercantil atual do Estado 
de São Paulo. 
 
  

1. Fixos produtivos que facilitam o escoamento das mercadorias  
  

Existe um conjunto de fixos que tem contribuído, nos últimos decênios, 
para a constituição do meio técnico-científico-informacional e a renovação da 
materialidade no território brasileiro (Santos e Silveira, 2001). Dentre eles 
destacam-se os portos e aeroportos internacionais, aqueles macrossistemas 
técnicos que, além de cumprir as funções específicas para facilitar o 
escoamento das mercadorias, albergam uma função normativa particular, 
exercida pelo sistema de alfândegas. A entrada e a saída das mercadorias 
atravessam o limite internacional exatamente nesses pontos do território. Daí 
sua especificidade, não apenas técnica mas também normativa. 
 
 A renovação dos portos 
 

Em 2010, existem no Brasil 36 portos organizados e 83 terminais 
privativos. Do total de toneladas movimentadas nesse ano (723.931 milhões), 
aproximadamente 90% são transacionadas com o exterior (exportações e 
importações), dado que revela a importância destes fixos para a fluidez 
territorial. 
  

Do total de cargas movimentadas (geral, granéis sólidos - minerais e 
alimentares, e granéis líquidos - óleo e derivados) em 2010, 50% saíram de 
cinco portos: Ponta Madeira (adjacente ao Porto de Itaqui-MA), Tubarão (ES), 
Santos (SP), Itaguaí-Sepetiba (RJ) e Almirante Barroso (adjacente ao porto de 
São Sebastião-SP). A diferença principal radica no grau de diversificação de 
cargas que apresentam. Três deles são terminais privativos especializados, 
com sua movimentação concentrada em minérios, como Ponta Madeira e 
Tubarão, ou em granéis líquidos como o terminal da Petrobras/Transpetro em 
São Sebastião. Os outros dois, que são portos organizados – Santos e Itaguaí 
– apresentam diversificação de cargas, com destaque para o porto paulista que 
movimenta a maior parte do comércio externo brasileiro de produtos 
industrializados (carga geral). O porto paulista destaca-se também pelo seu 
tamanho físico e sua acessibilidade, com cerca de 8 milhões de m², 13 km de 
cais, profundidade variando entre 6,6 e 13,5 m e diversos acessos rodoviários 
e ferroviários.    

 
A carga geral representa somente 14% do total movimentado pelos 

portos brasileiros. À diferença das outras cargas, como granéis sólidos ou 
líquidos que geralmente são produtos de baixo valor unitário, a carga geral 
inclui, em tese, mercadorias de maior valor agregado, sobre as quais podem 
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ser cobrados valores mais elevados de frete. Daí sua atratividade e sua 
incidência na qualificação de um porto. Entre os portos que apresentam certo 
grau de diversificação cabe mencionar também Paranaguá (PR), Vitória (ES), 
Rio Grande (RS) e Itajaí (SC). 
  

A movimentação dos produtos via contêineres é um critério para se 
estabelecer uma hierarquia de portos. O índice de conteinerização, isto é, o 
volume relativo de carga geral que é transportado nesse tipo de acessório, 
cresceu aceleradamente no Brasil. Em 2010, quase 70% da carga geral 
movimentada no Brasil foi transportada acondicionada em contêineres. Essa 
nova situação explica o processo acelerado de modernização que têm 
experimentado os portos para adaptar-se aos requisitos técnicos que o uso do 
contêiner exige. Foi necessário, por um lado, melhorar as instalações, 
aumentando a área coberta para armazenagem e ampliando os berços para 
operação dos barcos e, por outro, adquirir equipamentos especializados como 
portêineres (guindastes para a movimentação de contêineres entre o cais e o 
navio). Em 2010, o índice de conteinerização do porto de Santos é de 90% 
(Machado, 2013).  
  

O incremento da participação de produtos refrigerados na pauta de 
exportações brasileiras (carne de frango, suco de laranja, carnes bovina e 
suína, frutas, chocolates, flores). Aumentaram, por sua vez, as importações de 
produtos químicos e farmacêuticos. exige, por sua vez, a introdução de 
inovações técnicas tanto nos terminais de carga quanto nos meios de 
transporte (desde caminhões e contêineres refrigerados até tomadas especiais 
em pátios de carga e câmaras frias). Os portos precisam adaptar-se, 
separando-se áreas destinadas à armazenagem de cargas refrigeradas e 
instalando-se equipamentos específicos – como geradores próprios a diesel 
para garantir o fornecimento contínuo de energia elétrica. Aparece, assim, 
outro critério para a hierarquização dos portos, sendo o número de tomadas 
especiais um novo indicador de porto moderno. Neste quesito, o porto de 
Santos também se destaca por oferecer um grande número de possibilidades 
para armazenagem de cargas refrigeradas. Há importantes investimentos em 
dotar os terminais de tomadas especiais para a manutenção de contêineres 
refrigerados. 
  

Junto às mudanças técnicas assinaladas, diferentes processos de ordem 
política foram acontecendo ao longo da década de 1990, produzindo alterações 
na regulação territorial. Poderíamos dividir a história recente do sistema 
portuário brasileiro em dois subperíodos: antes e depois de 1993, quando se 
promulga a Lei de Modernização dos Portos (nº 8.630), que definiu as diretrizes 
dos processos de privatização e descentralização dos complexos portuários.  
  

Como funcionava o sistema antes da aplicação de tal norma? A 
Portobrás controlava as Companhias Docas estatais (entre outros Rio de 
Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia); administrava diretamente alguns 
portos (como Manaus, Recife, Maceió, Aracaju, Itajaí); fiscalizava portos sob 
regimes de concessão estadual (São Sebastião, Paranaguá, São Francisco do 
Sul, Pelotas, Porto Alegre), privada (Imbituba) e mesmo os terminais privativos, 
tanto os ligados a empresas estatais (CVRD, Portobrás, Cosipa etc.) como a 
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empresas privadas (Dow Química, Cutrale, Cotrijuí etc.). Com a dissolução da 
Portobrás em 1990 se produz um gap institucional que a lei de 1993 se propôs 
resolver. 
  

A administração dos portos públicos fica agora sob a responsabilidade 
dos Conselhos de Autoridade Portuária (CAPs), órgão colegiado constituído 
por representantes do poder público (esferas municipal, estadual e federal), 
dos operadores portuários (armadores, titulares de instalações privadas 
situadas dentro dos limites do porto organizado e demais operadores), dos 
trabalhadores (avulsos e demais trabalhadores) e dos usuários (exportadores e 
importadores). Durante os quatro anos seguintes à promulgação da lei, os 
CAPs de todos os portos públicos foram constituídos e instalados. 
  

A criação da figura do operador portuário é uma das formas que adotou 
a privatização dos serviços portuários. A tarefa de realizar as etapas de 
movimentação e armazenagem de mercadorias destinadas, ou provenientes, 
do transporte aquaviário tinha sido, até esse momento, prerrogativa única e 
exclusiva da administração dos portos, normalmente exercida, direta ou 
indiretamente, pelo poder público. Com a criação do operador portuário 
estende-se essa prerrogativa a toda pessoa jurídica interessada, isto é, o 
executor da operação pode ser uma empresa de natureza privada devidamente 
autorizada. O operador portuário detém o comando unificado dos serviços, 
eliminando a separação do trabalho de docas (até o costado da embarcação) e 
de estiva (interior do navio). 
  

As Companhias Docas estatais, que atuavam como empresas 
integradas de gerenciamento direto e de operadora portuária, continuam 
funcionando, em concorrência com as Operadoras Portuárias. Embora exista 
uma vontade política no sentido do afastamento dessas companhias das 
funções operacionais e de sua progressiva extinção, na prática elas continuam 
administrando os portos, movimentando as cargas e, muitas vezes, orientando 
a formação das Operadoras Portuárias, firmas com as quais dividem os 
serviços.  
  

Os terminais privativos também sofreram mudanças na sua regulação. 
Os terminais privativos são instalações particulares, localizados às margens de 
rios e baías, dentro ou fora do cais público. Antes da lei 8.630/93, os terminais 
privativos ficavam jurisdicionados aos portos públicos vizinhos, eram obrigados 
ao pagamento de tarifas e impedidos de movimentar cargas de terceiros. 
Atualmente eles podem operar como se fossem portos independentes, 
pagando tarifas somente em caso de utilização de serviços e operando com 
cargas de outras empresas mediante a assinatura de contrato de adesão.  

 
Os terminais privativos processam um alto volume total das exportações 

brasileiras, sobretudo produtos primários como minério de ferro, soja e açúcar. 
A movimentação de granéis sólidos é realizada principalmente através de 
terminais pertencentes a grandes grupos empresariais (mineradoras, 
siderúrgicas, trading, cooperativas) que, dessa forma, administram o último elo 
nacional do circuito de produção por elas controlado. Os granéis líquidos são 
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movimentados fundamentalmente pela Petrobrás através de oito terminais 
privativos localizados nos portos públicos.  
  

Ao permitir a recepção de cargas de terceiros, abre-se a possibilidade de 
um novo negócio para os donos desses terminais, que se convertem em 
concorrentes dos portos públicos. Existe também a possibilidade de empresas 
privadas arrendarem uma área do terminal público através de uma licitação. O 
arrendamento é pago durante um período que oscila, geralmente, entre 20 e 25 
anos, concedendo o direito de operar cargas até a entrada do navio.  
  

Essa nova forma de regulação que experimentam os portos a partir do 
processo de privatização leva a considerar, outrossim, as alterações 
produzidas na divisão social do trabalho. Diversos órgãos, entidades e agentes 
participam na cadeia de operações de movimentação, armazenamento, carga, 
descarga, inspeção, fiscalização, guarda, vigilância e segurança das 
mercadorias e do patrimônio ali existentes. Antes havia nítida divisão entre o 
trabalho de docas (até o costado da embarcação), exercido pela administração, 
e o trabalho de estiva (entre o costado e o interior dos porões), feito pelos 
trabalhadores avulsos associados em sindicatos independentes. A nova lei, 
além de delegar todo o comando das operações à pessoa do operador 
portuário, uniformiza o diferente tipo de trabalho, definindo como “trabalhador 
portuário” todo aquele que realiza capatazia, estiva, conferência e conserto de 
carga, bloco ou vigilância de embarcações, seja com vínculo empregatício, seja 
como trabalhador avulso. Cria-se, paralelamente, o Órgão de Gestão de Mão-
de-Obra (OGMO), com a responsabilidade de administrar todos os assuntos 
relativos ao trabalhador portuário. Os sindicatos perdem, dessa forma, o direito 
a definir a composição dos turnos de trabalho e a escolha da mão-de-obra para 
cada tarefa.  

 
Por outro lado, como a introdução do contêiner permitiu a 

implementação de operação mecanizada e repetitiva, em vez dos 
procedimentos diferenciados que ocorriam anteriormente (movimentações de 
sacos, fardos, caixas, tambores etc.), a necessidade de mão-de-obra reduziu-
se em ritmo constante, já que certas operações requerem participação mínima 
de trabalho manual (em alguns casos a utilização de trabalhadores por turno 
passou de catorze a quatro homens, com a substituição de estivadores e 
pessoal de terra por uma pequena equipe). O desemprego foi alto e, nesse 
contexto, aumentaram as greves e os confrontos nos portos, expressão viva do 
conflito capital/trabalho.  

 
A participação dos aeroportos 

 
 Os aeroportos fazem parte, junto com os portos, daquele conjunto de 
fixos produtivos que servem para adensar o território nacional com conteúdos 
crescentes de técnica, ciência e informação. São também pontos estratégicos 
para o comando dos fluxos aéreos de cargas internacionais. 
  

O modal de transporte aéreo apresentou, historicamente, algumas 
restrições perante o modal marítimo devido aos custos mais elevados e às 
limitações no tamanho das unidades de carga e peso. As cargas típicas desse 
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transporte são extremamente fracionadas, com alto valor agregado e 
necessidade de um tempo de trânsito máximo de 24 a 48 horas. Encontra-se, 
em geral, gêneros alimentícios e outros bens perecíveis, animais e plantas 
vivos, equipamentos eletrônicos, ourivesaria, jóias e artigos de moda.  

 
Com o aumento do comércio internacional no período da globalização, 

tem-se produzido um incremento do uso do modal áereo, que já vem 
acarretando congestionamentos de carga nos principais aeroportos dos países 
centrais. Há mesmo uma forte tendência à construção de terminais destinados 
exclusivamente a cargas para dinamizar as operações de embarque, 
desembarque e manipulação e transferência das mercadorias, concorrendo 
crescentemente com a atividade dos portos. 

 
Em 2011, a movimentação de carga aérea foi de 1.007.638 toneladas, 

sendo 43% para importação, 31% carga nacional, 25% exportação e 1% 
courier. Existem 32 aeroportos no território brasileiro que possuem terminais de 
carga com estrutura apta para importação e exportação, denominadas TECAs 
(Terminais de Carga Aérea). Registra-se uma presença desses terminais nas 
cidades capitais dos estados da federação; todavia, fora desses centros 
urbanos aparecem terminais em poucos estados. 

 
Há uma concentração do uso do modal aéreo na região Sudeste, tanto 

em fluxos nacionais quanto internacionais, com destaque para os aeroportos 
de Campinas (SP), Guarulhos (SP) e Galeão (RJ). Em 2011, o aeroporto de 
Viracopos, Campinas (SP), teve um total de 292.393 toneladas transportadas, 
o aeroporto de Guarulhos (SP), 276.475 toneladas e o aeroporto de Galeão 
(RJ), 87.876 toneladas, enquanto os outros aeroportos fora da região Sudeste 
não passaram de 20.000 toneladas. Os principais produtos transportados 
compreendem equipamentos eletrônicos, artigos de moda, joias e peças 
automotivas (Almeida, 2013). 
  

Na década de 1990 os primeiros terminais a serem ampliados foram os 
dos aeroportos do Rio de Janeiro, Curitiba e Fortaleza. Logo em seguida foram 
ampliados os de Belém, Natal, Recife, Salvador e Goiânia, e mais tarde Porto 
Alegre. O aeroporto de Viracopos recebeu investimentos maciços com o intuito 
de imprimir-lhe um perfil para transporte de carga aérea internacional e, ao 
mesmo tempo, convertê-lo em um centro logístico de excelência.  
  

A administração dos aeroportos brasileiros que normalmente operam 
com comércio exterior compete à Empresa Brasileira de Infra-estrutura 
Aeroportuária (Infraero), vinculada ao Comando da Aeronaútica, que cobra as 
tarifas aeroportuárias. As tarifas de carga são devidas aos serviços prestados 
nas Tecas: a de armazenagem, pelo armazenamento, guarda e controle das 
mercadorias nos armazéns de carga, e a de capatazia, pela movimentação e 
manuseio das mercadorias. 
  

O aeroporto de Curitiba, em 1974, foi o primeiro a abrigar uma unidade 
da Infraero especializada no manejo de cargas aéreas. Até esse momento as 
cargas internacionais chegavam aos aeroportos e eram levadas para os 
escritórios centrais da Receita Federal, onde eram inspecionadas e 



7 

 

posteriormente liberadas. O transtorno era grande, principalmente no caso de 
cargas volumosas, que exigiam o aluguel de empilhadeiras e galpões para 
serem estocadas enquanto aguardavam a inspeção. A criação dos terminais de 
cargas, tendo a Infraero como responsável e depositária das encomendas, foi 
então a solução encontrada para superar tais empecilhos. Esse método de 
recebimento/desembaraço e armazenagem, criado em 1974, serviu de modelo 
para os terminais que depois se espalharam por todo o país, sendo 
paulativamente aperfeiçoados e informatizados. 

 
Atualmente, além de administrar 63 Aeroportos, 23 Grupamentos de 

Navegação Aérea e 38 Unidades Técnicas de Aeronavegação, a Infraero 
possui em sua estrutura a Rede Teca, onde são prestados os serviços de 
armazenagem e capatazia (movimentação) da carga importada, a ser 
exportada, nacional (movimentada dentro do País) e expressa (courier), 
Nesses terminais 29 operam com importação; 25, com exportação; 17 com 
Carga Nacional; e 4 com Courier (INFRAERO, 2013). 
  

A privatização da Infraero foi um dos objetivos das companhias de 
transporte aéreo, que vem exigindo essa medida há vários anos com o 
argumento de que a Infraero exerce o monopólio na armazenagem e a 
paletização de mercadorias cobrando tarifas elevadas e oferecendo um 
atendimento moroso. Como as empresas aéreas não podem utilizar serviços 
de outro fornecedor, elas dependem das tarifas impostas pela empresa estatal.  

 
Em 2011, foi lançado o primeiro edital para concessão de aeroportos. 

Trata-se de contratos de concessão de serviços públicos para ampliação, 
manutenção e exploração dos aeroportos de Guarulhos, Viracopos e Brasília, 
que foram efetivamente leiloados em 2012, mantendo a Infraero o 49% da 
participação nesses aeroportos. Cabe uma rigorosa fiscalização para que os 
investimentos exigidos sejam efetivamente realizados pelas empresas 
favorecidas. 
 

2. Normas e ações que estimulam os fluxos mercantis  
 
 Existem diversos tipos de normas direcionadas a regular a porosidade 
territorial, independentemente da instituição responsável pelo seu 
estabelecimento e aplicação. Recintos alfandegados para executar o controle 
aduaneiro, regimes tributários e tarifários para taxar ou desonerar o movimento 
de mercadorias, linhas de financiamento e seguros que envolvem a circulação 
de um dinheiro vinculado às exportações são, todos eles, diferentes 
procedimentos ou mecanismos que existem a partir de uma norma.  
 
  Uma particularidade do sistema de alfândegas: os portos secos 
 
 O sistema de alfândegas é um conjunto de pontos ou nós que se 
constitui na expressão material do limite jurídico do Estado territorial e, 
portanto, da capacidade desse estado para impor normas às trocas mercantis. 
Pode um comandante de uma embarcação escolher qualquer porto para 
descarregar ou carregar mercadorias? Pode o piloto de uma aeronave em voo 
internacional escolher um aeroporto à sua conveniência exclusiva? 
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Tecnicamente, talvez, poderia, mas para realizar tal ação em forma legal ele 
precisa ingressar no território nacional somente em locais predeterminados. 
Questão simples, mas suficientemente reveladora da existência de uma 
circulação regulada pela lei territorial.  
  

Um limite que não pode ser transposto senão em lugares 
preestabelecidos, que cumprem uma função específica. Dessa forma a 
alfândega, ou aduana, aparece como um lugar e como uma instituição. Uma 
instituição cuja função é o controle dos fluxos de mercadorias que ingressam 
ou saem do país em operações de importação e exportação, através de seus 
portos, aeroportos ou pontos determinados das fronteiras nacionais (terrestres, 
fluviais ou lacustres). Um lugar que ganha funções normativas, transformando-
se em recinto alfandegado. Sua especialização funcional é uma expressão da 
divisão territorial do trabalho. 
  

Esses pontos são tratados, na lei brasileira, como locais habilitados ou 
alfandegados, de “zona primária”. Neles se praticam as atividades aduaneiras 
típicas, tanto a recepção de veículos e cargas transportadas como sua 
conferência e desembaraço. A alfândega realiza ali o procedimento de 
admissão das mercadorias, isto é, a verificação de todos os preceitos legais 
vigentes, especialmente os referentes às normas administrativas propriamente 
ditas e, subsidiariamente, às relativas ao câmbio. Fiscaliza igualmente o 
cumprimento dos impostos aplicados aos movimentos de entrada e saída de 
mercadorias. O conjunto de operações realizadas para efetivar o controle, tanto 
no seu aspecto administrativo quanto tributário, denomina-se despacho 
aduaneiro. Além dos portos, aeroportos e postos de fronteira, existem outros 
pontos do território nacional considerados recintos alfandegados, mas que 
estão localizados na “zona secundária”. Permitem a armazenagem a médio 
prazo, despacho, nacionalização e transferência do modal de transporte, de 
mercadorias sob regime aduaneiro em áreas localizadas fora das fronteiras. O 
limite internacional se traslada para esses pontos.  
  

A Secretaria da Receita Federal é o orgão do governo responsável pela 
fiscalização e controle das mercadorias que passam tanto pelos portos, 
aeroportos e postos de fronteira (terrestre, fluvial ou lacustre) como pelos 
recintos alfandegados localizados na “zona secundária”. Regula, então, os 
pontos nos quais os fluxos mercantis revelam seu caráter internacional. 
  

A partir do aprofundamento da liberalização comercial da década de 
1990, tem aumentado consideravelmente o número e a variedade dos recintos 
alfandegados. É uma política chamada de “interiorização das aduanas”, que 
responde a uma necessidade de agilizar o desembaraço das mercadorias para 
evitar os congestionamentos na zona primária. Ela permite, portanto, aumentar 
a porosidade territorial. 
  

Nessa variedade de recintos, encontra-se a Estação Aduaneira do 
Interior (EADI) – permissionários aduaneiros em zonas concentradoras de 
cargas, geralmente distantes das áreas portuárias, também conhecidas como 
“portos secos”. São lugares especiais, de origem normativa e sujeitos a 
legislação específica, que têm a finalidade de fazer com que o transporte de 
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mercadorias exportadas e importadas, fundamentalmente as acondicionadas 
em contêineres, possam seguir sem interrupções nas fronteiras, portos ou 
aeroportos para o controle aduaneiro. São fixos formados por armazéns, pátios 
para armazenagem de contêineres, câmaras frigoríficas, posto bancário, além 
do posto da Receita Federal e do Ministério da Saúde e da Agricultura.  
  

Foram credenciadas, até outubro de 2012, 59 EADIs. São Paulo 
destaca-se com 25 estações credenciadas, seguido por Rio Grande do Sul com 
seis, Paraná e Minais Gerais com cinco, Espírito Santo com quatro, Rio de 
Janeiro e Santa Catarina com três cada um. Eis uma mostra da alta porosidade 
territorial que ganha a Região Concentrada. 
  

Os portos secos estão localizados em pontos estratégicos, geralmente 
próximos de grandes centros produtores ou dos portos e aeroportos. A carga, 
que chega do exterior por navio, trem, avião ou caminhão, é transportada para 
a estação aduaneira de escolha do importador. Depois de passar pelos 
desembaraços legais, a carga pode ficar armazenada ou seguir diretamente 
para a fábrica do cliente. Nas exportações marítimas ou aéreas, a carga sai da 
EADI direto para o embarque pelo modal da transportadora contratada. Ou 
seja, todas as etapas exigidas na legalização de mercadorias importadas ou 
exportadas são cumpridas nesse único local. 

 
Atuam como verdadeiros enclaves, já que neles se permite a realização 

de operações comerciais e cambiais não sujeitas a regulamentação específica 
dos respectivos Estados. É a Receita Federal, atrelada ao Ministério de 
Fazenda, que define a sua criação e, portanto, a forma de existência desses 
territórios. Claro que muitas vezes os governos estaduais e municipais tornam 
a operação ainda mais vantajosa para as empresas, por via da redução ou 
isenção de impostos.  

 
Desde 1996, a administração desses entrepostos aduaneiros foi sendo 

transferida à iniciativa privada. O empresário interessado em abrir uma EADI 
na região em que atua precisa cadastrar-se a uma licitação da Receita Federal 
e, se ganhar, deve investir de acordo com o edital de licitação. A permissão 
para explorar o segmento é válida por cinco anos, renovável por mais cinco. Na 
maioria dos casos, ganha a concorrência a empresa que oferece a menor taxa 
pelo armazenamento da mercadoria. Grandes empresas transportadoras e de 
logística são as que concentram o maior número de concessões; entre elas 
sobressaem a Colúmbia (São Paulo, Campinas, Santos, Santo André, 
Piracicaba, Curitiba e Salvador), a Multiterminais (Resende, São Cristóvão, Juiz 
de Fora e São Caetano) e a Integral (Santos, São Bernardo do Campo, Jundiaí 
e Taubaté). 

 
São, então, as empresas permissionárias as que prestam os serviços 

públicos de movimentação e armazenagem de mercadorias sob controle 
aduaneiro. Para concorrer com os terminais alfandegados tradicionais (portos, 
aeroportos e pontos de fronteira), as empresas apresentam como atrativos as 
tarifas, o prazo para pagar impostos e a velocidade no processo de 
desembaraço.  

 



10 

 

Essa concorrência levou as companhias aéreas a criar novos serviços 
no setor de cargas e ainda a associar-se às estações aduaneiras. A Varig 
Cargo implantou um serviço de carga direta a partir de uma parceria feita com 
as empresas permissionárias das EADIs de São Paulo e Campinas que visa 
agilizar a retirada de cargas de importação, além de diminuir o tempo de 
liberação alfandegária e o custo de armazenagem. Ao transformar o aeroporto 
em uma via de rápida passagem de cargas, o novo serviço consegue a 
remoção dos contêineres e pallets fechados em cerca de quatro horas após a 
chegada do voo às estações aduaneiras. Nesses locais a liberação aduaneira é 
realizada numa média de 24 horas. São as empresas importadoras as que 
mais utilizam a modalidade de recinto alfandegado na zona secundária, 
sobretudo as que trabalham com mercadorias de alto valor agregado.  
  

Novas funções foram sendo incorporadas às EADIs, possibilitando às 
empresas fazer “pequenas industrializações” nos galpões alfandegados. Na 
prática, essa norma possibilita à mercadoria importada ficar armazenada nas 
estações, sob um regime especial de entreposto aduaneiro (condição que 
suspende a cobrança de tributos referentes à importação), até que o 
importador decida o que fazer com ela. Entre outros serviços, as EADIs podem 
ser utilizadas para processamentos industriais de embalagem, etiquetagem, 
marcação de produtos, demonstração e testes de funcionamento de veículos, 
máquinas e equipamentos, agregando partes e peças nacionais às 
mercadorias importadas para posteriormente exportá-las. 

 
Criou-se, assim, um tipo especial de portos secos denominados Centros 

Logísticos Industriais Aduaneiros (CLIAS). Conforme mostra a pesquisa de 
Lucas Penha (2010), no Brasil funcionam cinco CLIAs, todos em território 
paulista (três em Santos, um no Guarujá e um em Suzano). Mas a área de 
atuação deles (em conjunto com os aeroportos e portos envolvidos e com as 
fábricas-clientes beneficiadas com os serviços prestados) engloba os limites 
dados pelas regiões de governo de Campinas, Sorocaba, Santos e São José 
dos Campos, com seu centro na Região Metropolitana de São Paulo. Nestes 
recintos, como nos portos secos, o regime de entreposto aduaneiro na 
importação permite que a carga importada permaneça, com suspensão de 
impostos, e só venha a ser nacionalizada quando demandada (momento em 
que os impostos são pagos).  
  

A dinâmica trazida pelos portos secos talvez nos autorize a pensar o 
território como norma (Santos, 1996). São as novas virtualidades atribuídas a 
esses lugares que promovem a chegada de novos agentes, condicionados por 
sua vez a agir conforme as exigências do período. 

Uma ação institucional direta: ora o Estado ora as empresas 
 

Diversas instituições desenvolvem uma série de atividades, práticas, 
estratégias para estimular a relação do território nacional com o mercado 
externo. Uma ação direta que se engloba no que poderíamos chamar de 
estímulo e gerenciamento do comércio exterior. Destacam-se, em particular, as 
atividades relativas à promoção comercial, oferecidas por uma pluralidade de 
entidades públicas e privadas. 
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Um exemplo nesse sentido pode ser a criação, em 1998, da Agência de 
Promoção de Exportações (APEX), voltada para as pequenas e médias 
empresas, pelo entendimento de que a base exportadora brasileira devia ser 
ampliada com a entrada e a permanência dessas empresas no universo 
exportador. Esta funciona em parceria com o setor privado e com o SEBRAE, 
promovendo, entre outras ações, capacitação e treinamento de pessoal 
especializado em comércio exterior, pesquisas de mercado, desenvolvimento e 
adequação do produto ao mercado internacional, consultorias em marketing, 
rodadas de negócios e participação em feiras e missões comerciais.  

Em março de 2008, a Apex apresentou o Projeto Tradings, visando 
estimular essas empresas comerciais exportadoras que atuam na 
intermediação entre os produtores nacionais e os importadores externos, 
facilitando, assim, a colocação dos produtos brasileiros, principalmente de 
pequenas e médias empresas, no exterior. Segundo a Apex, as tradings 
possuem um conhecimento específico e um domínio sobre um conjunto amplo 
de temas, como relacionamento comercial, contratos, logística, finanças e 
aduana, que pode servir de apoio às pequenas e médias empresas com 
dificuldade para exportar (Pacchiega, 2012). 

Por sua vez, são numerosas as entidades empresariais que estão 
envolvidas em ações específicas para promover o comércio exterior. 
Particularmente na década de 1990, observa-se uma mobilização em prol 
desse objetivo. Criam-se programas específicos de treinamento e capacitação, 
consultoria, serviços técnicos, banco de informações, organização de missões 
ao exterior e rodadas de negócios. 

 
 No âmbito do esquema formal de representação dos interesses, 
destacam-se a Confederação Nacional das Indústrias (CNI) e as federações de 
âmbito regional circunscritas aos estados (FIESP, FIERGS). Em meados dos 
anos noventa, uma das primeiras atividades implementadas foi a criação dos 
Centros Internacionais de Negócios (CIN) visando promover o processo de 
internacionalização da empresa brasileira. Reúnem especialistas que contam 
com um acervo de informações para auxiliar os empresários nas exportações e 
em negociação de parcerias. Esses centros trabalham em coordenação com a 
Apex. Além das tarefas de promoção comercial, a principal atividade dessas 
instituições é a emissão de certificados de origem – documentos que atestam 
que a mercadoria a ser exportada é de origem brasileira. 
  

Sobressaem, igualmente, as associações setoriais que atuam em forma 
direta nos atritos vinculados a tarifas, quotas, processos anti-dumping etc. Nos 
casos de setores com tradição na exportação, geralmente essas entidades se 
desdobram formando associações dedicadas especialmente ao comércio 
exterior. Neste último caso encontram-se: a Associação Brasileira dos 
Produtores Exportadores de Frangos (ABEF), a Associação Brasileira da 
Indústria Produtora e Exportadora de Carne Suína (ABIPECS), a Associação 
Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes Industrializadas (ABIEC), a 
Associação Brasileira de Exportadores de Cítricos (ABECITRUS), a Associação 
Brasileira dos Exportadores de Calçados e Afins (ABAEX), a Associação 
Brasileira das Empresas Importadoras de Veículos Automotivos (ABEIVA), a 
Associação Brasileira dos Importadores de Matérias-Primas Téxteis (ABITEX).  
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 Paralelamente, existem numerosas entidades diretamente relacionadas 
ao comércio exterior. São associações organizadas no âmbito nacional e de 
forma autônoma, reúnem empresários com objetivos afins, sendo a filiação e a 
contribuição de caráter voluntário. Podem ser mencionadas a Associação de 
Comércio Exterior do Brasil (AEB), a Associação Brasileira das Empresas 
Comerciais Exportadoras (ABECE), a Associação Brasileira dos Executivos de 
Comércio Exterior (ABECEX), a Associação Brasileira das Empresas 
Operadoras de Regimes Aduaneiros (ABEPRA), a Associação das Empresas 
Brasileiras para Integração no Mercosul (ADEBIM), e a Associação de 
Dirigentes de Vendas e Marketing do Brasil (ADVB). 
  

Distingue-se, entre elas, a AEB que congrega os grandes exportadores 
brasileiros e participa ativamente nas negociações que envolvem a discussão 
de políticas de comércio exterior. Esta entidade tem sede no Rio de Janeiro 
assim como a ABECE, que reúne representantes das tradings, atualmente com 
uma participação maior, como já teve nos anos oitenta. A associação dos 
executivos (ABECEX) tem sua sede em São Paulo e participa ativamente na 
formação de profissionais especializados em comércio exterior, oferecendo 
cursos, palestras, publicações. Os associados da ABEPRA são 
fundamentalmente as empresas concessionárias das EADIS; a entidade 
fornece, sobretudo, assessoria para operações logísticas. 
  

Existem, também, numerosas associações representantes do setor 
transporte ou infraestrutura, vinculadas ao comércio exterior. Entre elas, podem 
ser elencadas: a Associação Brasileira dos Terminais Portuários (ABTP), a 
Associação Brasileira de Armadores de Cabotagem (ABAC), a Associação 
Nacional do Transporte de Carga (ANTC), a Associação Brasileira de 
Transportadores Internacionais (ABTI), o Sindicato Nacional das Empresas de 
Navegação Marítima (SYNDARMA). Destaca-se, em particular, a ação da 
ABTP que, após a privatização dos portos, participa diretamente nos processos 
de regulação da base material.  
  

A ação política das entidades empresariais muitas vezes se desenvolve 
diretamente na arena parlamentar. Há períodos que despertam intensa 
mobilização das atividades de lobby. Por exemplo, no início da década de 1990 
no momento da tramitação e votação de projetos específicos, como a Lei de 
Modernização dos Portos, quando foi intensa a atuação dos grupos de 
pressão. 
  

O discurso que acompanha à maioria das entidades mencionadas está 
dirigido, geralmente, a diminuir o viés anti-exportador resultante da estrutura 
tributária e dos custos de infraestrutura e aumentar a quantidade e qualidade 
dos instrumentos de promoção das exportações. A partir dessas premissas, 
elas desenham suas estratégias, tecem sua ação política. 
  

A política dos governos e a política das empresas criam as bases 
normativas que regulam o comércio exterior. Com mais ou menos sucesso, 
diversas instituições promovem a porosidade territorial, impondo ritmos e 
intensidades à relação com o mercado externo. 
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3. Da diversidade produtiva à diferenciação territorial 
 

Uma das características que diferencia São Paulo de outros estados 
brasileiros é a combinação de dois fatores: por um lado, a corrente de comércio 
que gera – isto é o volume das transações comerciais que representam em 
torno de 30% do total negociado pelo Brasil no mercado internacional; e, por 
outro, o resultado de sua balança comercial com saldo deficitário, decorrente 
tanto da própria estrutura de sua indústria, que exige elevados fluxos de 
importação, quanto da dimensão de seu mercado consumidor final, associado 
ao maior contingente populacional do país.  

 
Esta situação denota o papel de São Paulo na divisão territorial do 

trabalho em escala nacional, concentrando ao longo do século XX um alto 
volume de investimentos públicos e privados que facilitaram a expansão da 
atividade econômica e, concomitantemente, aceleraram a construção de 
sistemas de engenharia que lhe servem como base material para facilitar a 
fluidez. De todo modo, diferenciações territoriais configuram-se ao interior do 
estado, que se manifestam também na esfera das trocas comerciais. 

 
Das quinze regiões nas quais se divide administrativamente o Estado de 

São Paulo, três delas concentram, em 2006, 70% das exportações: Região 
Metropolitana de São Paulo (36%), Região Administrativa de Campinas (21%) 
e Região Administrativa de São José dos Campos (15%). Na década anterior, 
essas três regiões também concentravam 70% das exportações estaduais mas 
numa proporção um pouco diferente conforme mostram os dados de 1996: 
Região Metropolitana de São Paulo (41%), Campinas (17%), São José dos 
Campos (12%). Este indicador pode estar mostrando a tendência ao processo 
de desconcentração geográfica que experimenta a indústria no Estado de São 
Paulo.  

 
Ao encontro desse processo, observa-se o surgimento de condomínios 

empresariais – esses novos empreendimentos imobiliários que visam atrair a 
implantação de unidades industriais e de serviços, estudados por Rodolfo 
Finatti (2011). Na metade da década de 1990 estes empreendimentos 
começaram a ser implantados nas Regiões Metropolitanas de São Paulo e 
Campinas para, em seguida, aparecer em outros centros urbanos como 
Jundiaí, São José dos Campos, Sorocaba, São Carlos e Ribeirão Preto. Como 
explica Finatti (2011), fatores populacionais e econômicos associados a estas 
áreas funcionam como atrativo na medida em que indicam a presença de força 
de trabalho especializada e a existência de eixos de circulação rodoviários com 
alta qualidade técnica, que permitem uma fluidez territorial mais intensa.  

 
As empresas exportadoras compõem um quadro bastante diversificado, 

no qual coexistem empresas com grandes diferenças de tamanho, 
permanência na atividade e disponibilidade de recursos financeiros e técnicos. 
A segmentação do mercado autoriza a coexistência dessa variedade de formas 
de realização econômica que, simultaneamente, trabalham segundo diferentes 
taxas de lucro. Trata-se, de qualquer modo, de empresas do circuito superior 
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da economia urbana já que as exigências do comércio internacional constituem 
um obstáculo para que esse tipo de empresas possa desenvolver no circuito 
inferior. 

 
A Região Metropolitana de São Paulo congrega o maior número de 

empresas exportadoras, que representam 54% do total estadual (Arroyo, 
2012). Por sua vez, esta metrópole junto com a Região Administrativa de 
Campinas concentra 75% das empresas exportadoras, criando um forte 
desequilíbrio ao interior do estado. Esta tendência, inclusive, se reforça quando 
observamos que somente cinco regiões administrativas contam com 90% das 
empresas exportadoras: Região Metropolitana de São Paulo (54%), Campinas 
(21%), Sorocaba (6%), São José dos Campos (4%) e Franca (3%).  

 
As áreas não metropolitanas do Estado participam de forma mais tímida 

no comércio internacional, com um número reduzido de empresas 
exportadoras. Destacam-se principalmente aqueles circuitos vinculados à 
produção de commodities, como alumínio, açúcar, suco de laranja e carnes 
congeladas, com grandes empresas liderando o ranking.  

 
A balança comercial do Estado também evidencia que a aglomeração 

paulistana continua sendo um centro importante da atividade fabril, com fluxos 
expressivos de exportações, que reforçam o caráter internacional da escala de 
suas operações. Em 2006, seis municípios da RMSP (São Paulo, São 
Bernardo, Guarulhos, Santo André, Suzano e Barueri) detêm 30% do total das 
exportações paulistas (tabela 6). Trata-se de municípios que apresentam um 
tecido industrial denso e complexo, cujo consumo produtivo tende a se 
expandir e a representar uma parcela importante das compras no exterior, 
ampliando a abrangência de suas interações espaciais.  

 
Com essas características encontram-se, também, municípios como São 

José dos Campos, Taubaté, Sorocaba, Campinas, Jaguariúna, Sumaré e 
Indaiatuba, com importante participação dos circuitos industriais aeroespacial, 
automotriz, de eletroeletrônicos, metalúrgicos e químicos. Isto leva, inclusive, 
ao fato de vários desses municípios apresentarem saldo negativo em sua 
balança comercial (Jaguariúna, Sorocaba, Taubaté, Barueri, Sumaré). Em 
2011, repete-se o mesmo desempenho e se incorporam alguns municípios 
também com balança desfavorável (São Paulo, Campinas, Santo André, 
Cubatão, Suzano). São Sebastião e Paulínia, por sua vez, explicam seu déficit 
comercial pela presença do circuito do petróleo.  

 
Municípios como Araraquara, Matão, Promissão, Lins e Catanduva 

apresentam fluxos de exportações bastante superiores ao volume dos fluxos de 
importação, devido principalmente ao predomínio da atividade sucro-alcooleira 
e, em menor medida, a laranja.  Catanduva abriga uma unidade da Citrovita 
(Grupo Votorantim) para fabricação de suco de laranja. E no município de Lins 
se destaca a presença do grupo JBS Friboi associado à produção de carnes.  
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Considerações Finais 

 
Analisamos as condições de fluidez territorial associadas aos portos e 

aeroportos brasileiros para contextualizar a situação de destaque que 
apresentam esse conjunto de fixos no Estado de São Paulo.  

 
Desde a década de 1990 fortes transformações técnicas e políticas 

definem a situação dos portos brasileiros. Novas instalações e equipamentos 
são incorporados de forma acelerada à sua performance operacional, como 
contêineres, guindastes especializados, armazéns, cais, berços etc., junto a 
ações informatizadas que se introduzem em todos os processos através da 
logística. Paralelamente, devido a uma reforma legislativa e institucional, 
instalada em 1993 com a lei de portos, desenham-se normas que alteram a 
regulação econômica e política do setor. 
 

Sobressai o Porto de Santos por sua dimensão física, pelo volume da 
carga movimentada bem como pela sua forte diversidade. Cabe ressaltar, 
também, o alto índice de conteinerização e sua alta capacidade para 
armazenagem de cargas refrigeradas. Por sua vez o terminal Almirante 
Barroso, adjacente ao porto de São Sebastião se destaca por sua 
movimentação concentrada em granéis líquidos, sob o comando da 
Petrobras/Transpetro. 

 
Um forte desemprego, experimentado após a implementação da lei e 

como resultado do processo de modernização, afetou o Porto de Santos, onde 
se registraram greves e conflitos, com impactos negativos para uma boa parte 
da classe trabalhadora.  
 
 A participação dos aeroportos no estímulo à fluidez territorial é bem 
menor dado o tímido porcentagem registrado pelo transporte de carga aérea, 
que responde por 0,3% do total brasileiro, perdendo muito para os outros 
modais: rodoviário 59%, ferroviário 24%, aquaviário 13%. 
 

De todo modo, a movimentação de carga aérea vem aumentando 
significativamente nos últimos quinze anos, com destaque para os aeroportos 
de Guarulhos (Região Metropolitana de São Paulo) e Viracopos (Campinas), 
ambos leiloados em 2012.  
 

Paralelamente, examinamos a base normativa-institucional – composta 
por regímenes aduaneiros especiais, programas de estímulos – que sustentam 
a dinâmica mercantil brasileira e, em particular, do Estado de São Paulo. 

 
Mais de 40% dos portos secos criados no Brasil estão localizados no 

Estado de São Paulo, sendo geralmente as empresas importadoras as que 
mais utilizam esta modalidade, sobretudo as que trabalham com mercadorias 
de alto valor agregado.  
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Diversas associações setoriais e entidades diretamente relacionadas ao 
comércio exterior possuem sua sede na cidade de São Paulo, reforçando o 
grau de comando que este centro detém no contexto estadual e nacional. 

 
Por fim, observamos como diversos circuitos espaciais de produção, 

formados por uma multiplicidade de empresas e ramos, aparecem em 
diferentes porções do território paulista, em particular nas áreas comandadas 
pelas cidades de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. A presença 
de grandes empresas ligadas à produção de bens de alto valor agregado e 
tecnológico é uma característica distintiva destas áreas. A tal comportamento 
industrial corresponde um destacado desempenho na agenda de exportação. 
São estas três aglomerações urbanas que compõem o núcleo duro desse 
processo e que, de certa forma, ditam o ritmo da dinâmica territorial paulista. 
Por sua vez, as áreas não metropolitanas participam de forma menos 
expressiva nas correntes de comércio internacional, com circuitos vinculados, 
sobretudo, à produção de commodities, como alumínio, açúcar, suco de laranja 
e carnes congeladas. 

 
Trata-se, portanto, de um processo que aprofunda a diferenciação 

geográfica do estado com áreas mais complexas que internamente apresentam 
uma maior divisão do trabalho. A densidade informacional dessas áreas 
representa uma vantagem para o funcionamento das empresas que operam no 
comércio exterior e, por sua vez, essas empresas colaboram para a tendência 
à internacionalização de alguns centros urbanos paulistas. Nesse movimento 
de circulação diferenciada do excedente se reproduz uma hierarquia espacial, 
em permanente renovação.  

 
O processo de concentração e centralização do capital, ampliado nos 

últimos anos, carrega um aprofundamento do uso hierárquico do território por 
ser as empresas mais concentradas as que dispõem de maiores vantagens 
para usufruir das virtualidades técnicas e políticas oferecidas pelos lugares. 
Este processo autoriza àquelas três áreas, sobretudo à Região Metropolitana 
de São Paulo, a exercer sua influencia na divisão territorial do trabalho, através 
das redes de relações que São Paulo centraliza e comanda.  

 
Ao lado de situações regionais diferenciadas, a primazia da metrópole 

permanece. A divisão territorial do trabalho, ao mesmo tempo em que promove 
uma dispersão geográfica das atividades produtivas, favorece as forças da 
concentração.   

 
O dinamismo assim impresso pelos fluxos internacionais de 

mercadorias, especialmente industriais, no território estadual paulista é um 
caminho fértil para desvendar a forma em que atualmente operam os 
processos de seletividade espacial. 
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