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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DOCENTE

Nome: TICIANO JOSE SARAIVA DOS SANTOS

Matrícula: 283582

Função: Professor Associado II

Data de Nascimento: 07/03/1964

Data da Entrega: 20/04/2020

Periodicidade: 5 anos

Período a que se refere o relatório: 01/03/2015 a 29/02/2020

Unidade: INSTITUTO DE GEOCIENCIAS

Departamento: DEPARTAMENTO DE GEOLOGIA E RECURSOS NATURAIS

Carreira: DOCENTE MAGISTÉRIO SUPERIOR

Data de ingresso na Unicamp: 30/04/2002

Data de ingresso na PP: 11/12/2007

Data de ingresso na carreira: 30/04/2002

Regime atual de trabalho: RDIDP

Titulação: Livre docente

Promoções: 16/05/2017: Mérito

Nível/Referência: MS5.2

Data de ingresso no Nível/Referência: 16/05/2017

Afastamentos no período (igual ou superior a 30 dias).

Tipo de afastamento/licenças Período

Relatório de atividade apresentados.

Período Nro. Parecer CADI Parecer
01/04/2011 - 01/03/2015 CIDD 547/15 Satisfatório

01/04/2005 - 01/03/2011 704/11 Satisfatório

01/04/2002 - 01/04/2005 398/05 Satisfatório
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1 - ATIVIDADES DE ENSINO DE GRADUAÇÃO

1.1 - Atividades Didáticas

1.1.1 - Lista das disciplinas/turmas efetivamente ministradas (prática ou 
teórica) na Graduação

Sigla da 
Disciplina
/Turma

Período
/Ano

Horas Número 
de 
Alunos

Aprovados Reprovados DI DC Not
/Sab

Tipo

GE603 - A 2019/2S 90 14 13 1 X -

GN304 - A 2019/2S 68 33 33 0 X -

GN304 - B 2019/2S 68 13 13 0 X N -

GE708 - A 2019/1S 143 23 23 0 X -

GE802 - A 2019/1S 90 23 20 3 X -

GE603 - A 2018/2S 90 23 22 1 X -

GE706 - A 2018/2S 50 19 19 0 X -

GE708 - A 2018/1S 139 22 21 1 X -

GE802 - A 2018/1S 90 21 21 0 X -

GE603 - A 2017/2S 90 20 19 1 X -

GE708 - A 2017/1S 138 22 22 0 X -

GE802 - A 2017/1S 90 21 21 0 X -

GE603 - A 2016/2S 90 12 12 0 X -

GE603 - B 2016/2S 90 11 10 1 X -

GE706 - A 2016/2S 27 21 18 3 X -

GE708 - A 2016/1S 38 18 18 0 X -

GE802 - A 2016/1S 90 18 18 0 X -

GE603 - A 2015/2S 90 9 9 0 X -

GE603 - B 2015/2S 90 9 6 3 X -

GE706 - A 2015/2S 27 22 18 4 X PI

GE708 - A 2015/1S 38 17 14 3 X -

GE802 - A 2015/1S 90 16 15 1 X -

Fonte: DAC (G01)

1.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário

Período Sigla da Disciplina
/Turma 1

Nivel 1 Sigla da Disciplina
/Turma 2

Nivel 2

2016/2S GE603 - A Graduação GE603 - B Graduação

2015/2S GE603 - A Graduação GE603 - B Graduação

Fonte: DAC (G02)

1.2 - Orientações/Supervisões de alunos

1.2.1 - Supervisão de atividades práticas em ensino – com disciplinas no 
currículo (estágios, IC, etc.)

Disciplina Tipo de 
Atividade

Título Início Número de 
Alunos

Situação
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GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2019

1 Encerrada

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 27/02
/2019

2 Encerrada

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 27/02
/2019

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2018

1 Encerrada

GE002 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2018

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE002 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

31/07
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 31/07
/2017

1 Encerrada

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

02/03
/2017

1 Encerrada

GE002 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado I

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE003 - N ESTAGIO 
OPCIONAL

Estágio 
Supervisionado II

02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 02/03
/2017

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

01/08
/2016

1 Encerrada
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GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 01/08
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE005 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica I 22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE006 - N INICIACAO 
CIENTIFICA

Iniciação Científica II 22/02
/2016

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - A MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

3 Encerrada

GE001 - B MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - F MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - H MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

3 Encerrada

GE001 - I MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

3 Encerrada

GE001 - M MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - N MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

2 Encerrada

GE001 - O MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - Q MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - R MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

2 Encerrada

GE001 - S MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

2 Encerrada

GE001 - T MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - U MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

3 Encerrada

GE001 - V MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

2 Encerrada

GE001 - X MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

03/08
/2015

1 Encerrada

GE001 - A MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

1 Encerrada

GE001 - C MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

1 Encerrada

GE001 - K MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

0 Sem Alunos 
Matriculados

GE001 - L MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

2 Encerrada

GE001 - M MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

5 Encerrada
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GE001 - R MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

1 Encerrada

GE001 - U MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

4 Encerrada

GE001 - V MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

1 Encerrada

GE001 - W MONOGRAFIA Trabalho de 
Conclusão de Curso

25/02
/2015

2 Encerrada

Fonte: DAC (G03)

1.2.2 - Supervisão de atividades práticas em ensino - sem disciplinas (estágios, 
etc)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G04)

1.2.3 - Orientação no Programa de Estágio de Capacitação Docente (PED) e no 
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação (PAD) - lista nominal dos alunos 
orientados

Orientando Período Disciplina Tipo
Alessandra Linares Casagrande 2019/2S GE603 - A PAD

Beatriz Matos Spalletta 2019/2S GN304 - B PAD

Beatriz Matos Spalletta 2019/2S GN304 - A PAD

Igor de Camargo Moreira 2019/2S GE603 - A PED

Letícia Corrêa 2019/2S GN304 - A PED

Letícia Corrêa 2019/2S GN304 - B PED

Róbert de Lima Muniz 2019/1S GE708 - A PED

Tatiana Moreira Cezar 2019/1S GE802 - A PAD

Douglas Teixeira Martins 2018/2S GE706 - A PED

Róbert de Lima Muniz 2018/2S GE603 - A PED

José Henrique da Silva Nogueira de Matos 2017/2S GE603 - A PED

Letícia Lumy Sato 2017/2S GE603 - A PAD

Gabriela Fernandes Matheus 2016/2S GE603 - A PAD

Gabriela Fernandes Matheus 2016/2S GE603 - B PAD

Poliana Iara de Freitas Toledo 2016/2S GE603 - B PED

Poliana Iara de Freitas Toledo 2016/2S GE603 - A PED

João Paulo Araújo Pitombeira 2015/2S GE603 - A PED

João Paulo Araújo Pitombeira 2015/2S GE603 - B PED

Flavio Norberto de Almeida Junior 2015/1S GE802 - A PAD

Gustavo Henrique Coelho de Melo 2015/1S GE708 - A PED

Fonte: DAC (G05)

1.2.4 - Programas Especiais (PIBID/CAPES, PET/CAPES, PROIN, REENGE)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G07)
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1.2.5 - Monografias e Trabalhos de final de curso

Orientando Ingresso Situação Disciplina/Projeto
Lucca Martins Franco 2018/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 

Curso

Bárbara Bueno Toledo 2017/1S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Gabriela Fernandes Matheus 2016/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Igor de Camargo Moreira 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Miquéias Job da Silva 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Nadia Borges Gomes 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Pedro Menuzzo de Almeida Prado 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Pedro Paulo Dipe Martins 2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Rafaela Santeiro de Campos 
Pinheiro

2015/2S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Diego Diez Garcia 2015/1S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Nádia Carolina Matsukura Hoffman 2015/1S Concluído GE001 - Trabalho de Conclusão de 
Curso

Fonte: DAC (G08)

1.2.6 - Monografias e trabalhos de final de curso (Sipex)
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G19)

1.2.7 - Orientação de alunos bolsistas (SAE, Estrangeiros, etc.) e não bolsistas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G09)
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1.2.8 - Outras atividades de ensino (Participação na elaboração e/ou aplicação e
/ou correção de prova(s) do Vestibular, Participação em reformulação 
curricular, missões no Brasil e no exterior, assessorias relacionadas às 
atividades de Ensino de Graduação, etc.)

Orientação dos estudantes de graduação da Universidade Federal do Oeste do 
Pará no âmbito do Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária 
Nacional na UNICAMP:

1) CINTRIA NEVES NUNES com o projeto  “Técnica de datação de rocha ígnea pelo 
" método U-Pb em badeleíta –

2) EMANUELLE SILVA GOMES com o projeto “Geocronologia do corpo anorogênico 
”;granítico da região de Trairão, Sudoeste do Pará

3) AMANDA SUANY MARINHO DA SILVAcom o projeto “Petrografia e Química 
Mineral do Granito Tipo-I do Domínio Iriri-Xingu da

Província Amazônia Central, Sudoeste do Pará”,

4) AURIANE CARDOSO PIMENTEL com o projeto "Aprendizagem de técnicas de 
datação de rochas pelo método U-Pb em zircão"

 

1.3 - Projetos de Ensino

1.3.1 - Projetos de Ensino com Financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL DE 
ECLOGITOS (IEC-13)

06
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxilio 
part. Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 
2019/07354-9

Responsavel

EVOLUCAO TERMOBAROMETRICA (P-T) 
DAS ROCHAS VULCANOSSEDIMENTARES 
DA BORDA LESTE DO ARCO MAGMATICO 
DE SANTA QUITERIA, CEARA. (Bolsa de 
Mestrado)

09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II) 
Processo: n° 
2017/09206-1

Responsavel

Auxílio à Publicação em Revista de Alto 
Impacto (Auxílio Publicação)

04
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAEPEX (Auxilio 
publicação)

Responsavel

Bolsa de Mestrado (Gabriela Fernandes 
Matheus)

03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel
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Bolsa de Mestrado (Luiza de Carvalho 
Mendes)

03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Evolução Termobarométrica (P-T) das 
Rochas Vulcanossedimentares da Borda 
Leste do Arco Magmático de Santa 
Quitéria, Ceará (Bolsa de Mestrado)

03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

BORDA LESTE DO ARCO MAGMATICO DE 
SANTA QUITERIA: UMA NOVA ZONA DE 
ULTRA-ALTA PRESSAO NO DOMINIO 
CEARA CENTRAL?

09
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 
2016/08289-8

Responsavel

 Petrogênese e Geocronologia das Rochas 
Alcalinas no Norte do Cráton Amazônico: 
Implicações Geodinâmicas (Bolsa de 
Doutorado)

03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

II Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 
446043/2015-0

Participante

I Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 
472220/2014-4

Participante

EVOLUCAO DE TERRENOS ARQUEANOS 
DO CRATON SAO FRANCISCO E 
PROVINCIA BORBOREMA: IMPLICACOES 
PARA PROCESSOS GEODINAMICOS E 
PALEOAMBIENTAIS GLOBAIS (Projeto 
Temático)

04
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAEPEX 
(Projeto 
tematico)

Participante

EVOLUCAO DE TERRENOS ARQUEANOS 
DO CRATON SAO FRANCISCO E 
PROVINCIA BORBOREMA: IMPLICACOES 
PARA PROCESSOS GEODINAMICOS E 
PALEOAMBIENTAIS GLOBAIS (Projeto 
Temático)

04
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP 
(Projeto 
tematico, 
TEMATICO) 
Processo: n° 
2012/15824-6

Participante

Proveniência das Rochas Paraderivadas 
da Zona de Alta Pressão de Forquilha - 
NW da Província Borborema (Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa)

03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa 
produtividade) 
Processo: n° 
309359/2012-0

Responsavel

Fonte: SIPEX (G11)

1.3.2 - Projetos sem financiamento

Título do Projeto Início Situação Tipo de 
participação

Metamorfismo, fusão e granitogênese na província Rondônia-
Juruena, Mato Grosso, Brasil (Projeto de Mestrado)

01/03
/2016

Em 
Andamento

Responsavel

Fonte: SIPEX (G12)

1.4 - Participação em bancas examinadoras

Fls. 263



Relatório de Atividades Docente 9/42 28/05/2020 14:08

1.4.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Lays 
Helmer 
Mengal

Instituto de Filosofia e 
Ciências Humanas da 
Unicamp

Trabalho de 
Conclusão na 
Graduação

Titular 15/06
/2016

15/06
/2016

Fonte: SIPEX (G18)

1.5 - Produções relacionadas ao Ensino de Graduação

1.5.3 - Organização de eventos e cursos de curta duração, vinculados ao ensino 
de graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G15)

1.6 - Informações Complementares

1.6.1 - Coordenadoria de Cursos de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (G16)

1.6.2 - Prêmios e distinções recebidas pelas atividades de Ensino de Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (G17) 

Comentários

1) Patrono dos formandos em Geologia no ano de 2015 

2) Paraninfo dos Formandos em Geologia no ano de 2018

1.6.3 - Informações relevantes relacionadas ao ensino não contempladas nos 
itens anteriores

1.7 - Autoavaliação
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1.7.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades do Ensino de Graduação 
da Unidade a qual está vinculado e das Unidades para as quais ministrou 
disciplinas

              O quadriênio teve alguns desafios no tocante ao ensino de graduação,
onde destaco três: adequação do ensino à nova clientela de alunos, ministrar a
disciplina “geologia histórica e do Brasil” pela primeira vez, retornar à
coordenação da disciplina “trabalho de campo” após vários anos afastado.

              Com o advento das novas tecnologias, o estudante de graduação do
IG-UNICAMP, e não somente, se mostram a cada ano com maior dificuldade de
concentração em sala de aula, bem como no desenvolvimento de temas na
linguagem escrita. Sanar estas dificuldades tem sido o grande desafio e, para  
tal, algumas abordagens foram desenvolvidas. Para o primeiro caso, tentou-se
melhoras com a técnica de fazer com que o aluno se sinta responsável não
somente pelo próprio aprendizado, mas também dos demais colegas. Assim,
delegar atividades em que o aluno desenvolva um tema e apresente aos
demais alunos, se mostrou bastante eficiente. Este procedimento foi
desenvolvido, inicialmente, nas disciplinas “geologia histórica e do Brasil” e
“geotectônica”, que constou da apresentação, por parte dos alunos, de temas
que seriam apresentados e discutidos durante a atividade de campo. Os temas
foram delegados ao aluno no começo da disciplina, tendo tempo suficiente para
desenvolvê-lo. Como pontos positivos, destaco o empenho dos alunos na coleta
de dados, aprofundamento no tema e interesse pelo tema dos colegas. Assim, 
pretendo aplicar e aperfeiçoar esta técnica nas demais disciplinas que ministro.

              Ministrar a disciplina “geologia histórica e do Brasil” trouxe algumas
dificuldades, principalmente pelo amplo conteúdo programático, bem como pelo
pouco tempo de preparação a partir do momento que me foi delegada. Da
mesma forma, seu desenvolvimento deu-se no segundo semestre, onde já
tenho uma carga horária alta, com uma disciplina básica de graduação e outra
de pós graduação. Apesar de ter sido uma disciplina prazerosa em ministrar e
com bom retorno por parte dos alunos, o tempo dedicado a disciplina é
demasiado e não pude continuar nos semestres seguintes.

              Retornar a coordenar, após ter ministrado por 12 anos, a disciplina
“trabalho de campo” e tendo dela me afastado nos últimos 4 anos, possibilitou-
me grande satisfação em ver como a disciplina se modificou. Tornou-se uma
disciplina com amplo conteúdo, ágil e com grande retorno por parte dos
estudantes, principalmente do curso de licenciatura em geografia noturno. Foi
uma ótima experiência, onde pude constatar a importância da
interdisciplinaridade posta em prática na disciplina com o empenho dos demais
professores responsáveis.

                           Considero minha atuação no ensino de graduação plenamente
satisfatória, comprometida com a qualidade e dedicação que se espera de um
Professor, esteja ele numa sala de aula da UNICAMP ou em qualquer outro
lugar que se tenha um aluno. As homenagens prestadas por turmas de   
formando constituem incentivos à minha atuação.
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2 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

2.1 - Credenciamento/Participação

2.1.1 - Listagem dos Programas aos quais o docente participa/está credenciado

Programa de Pós-
Graduação

Período
/Conceito

Início 
Participação

Fim 
Participação

Tipo de 
Participação

Geociências 2013/2016 - 6 20/06/2018 Permanente

Geociências 2013/2016 - 6 18/07/2016 19/06/2018 Permanente

Geociências 2013/2016 - 6 08/08/2005 18/07/2016 Pleno

Fonte: DAC (PG01)

2.2 - Disciplinas Ministradas

2.2.1 - Aulas efetivamente ministradas (prática ou teórica) na Pós-Graduação

Sigla da Disciplina/Turma Período/Ano Horas Número de Alunos DI DC Tipo
GA206 - A 2019/1S 60 5 X

GA206 - A 2018/2S 60 7 X

GA215 - B 2018/1S 15 10 X

GA215 - A 2017/1S 15 16 X

GA206 - A 2016/2S 60 2 X

GA215 - A 2016/1S 20 5 X

GA206 - A 2015/2S 60 5 X

GA215 - A 2015/1S 20 8 X

Fonte: DAC (PG02)

2.2.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG03)

2.3 - Orientações e Co-Orientações
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2.3.1 - Listagem nominal das teses de doutorado defendidas no período a que 
se refere o relatório

Nome 
do Aluno

Data 
da 
Defesa

Título da Tese Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo 
Orientação

Marco 
Antônio 
Delinardo 
da Silva

10/08
/2018

Evolução tectono-
metamorfica do 
embasamento 
mesoarqueano do Domínio 
Carajás, Província Carajás 

54 04/10/2018 Coorientação

Matheus 
Fernando 
Ancelmi

26/10
/2016

"Geocronologia e geoquímica 
das rochas arqueanas do 
Complexo Granjeiro, 
província Boborema"

55 31/01/2017 Orientação

Fonte: DAC (PG04)

2.3.2 - Listagem nominal das dissertações defendidas

Nome 
do Aluno

Data 
da 
Defesa

Dissertação Tempo 
de 
Titulação 
(meses)

Data de 
Homologação

Tipo

Róbert de 
Lima 
Muniz

21/02
/2020

EVOLUÇÃO GEODINÂMICA 
PALEOPROTEROZOICA E 
NEOPROTEROZOICA DO 
NORDESTE DO DOMÍNIO CEARÁ 
CENTRAL 

24 Orientação

Tales 
Rodrigues 
de 
Almeida

29/08
/2019

GEOQUÍMICA E 
GEOCRONOLOGIA DO 
EMBASAMENTO SIDERIANO DO 
DOMÍNIO MÉDIO COREAÚ - NW 
DA PROVÍNCIA BORBOREMA 

30 31/10/2019 Orientação

Gabriela 
Fernandes 
Matheus

05/07
/2019

GEOCRONOLOGIA U-Pb EM 
BADELEÍTA APLICADO ÀS 
ROCHAS ALCALINAS DO SUL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO 

29 30/08/2019 Orientação
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Nadia 
Borges 
Gomes

24/05
/2019

TERMOBAROMETRIA DAS 
ROCHAS 
METAVULCANOSSEDIMENTARES 
DA BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMÁTICO DE SANTA 
QUITÉRIA, PROVÍNCIA 
BORBOREMA 

27 06/08/2019 Orientação

Luiza de 
Carvalho 
Mendes

29/04
/2019

Proveniência U-Pb e Lu-Hf e 
Geoquímica das Rochas 
Metassedimentares Adjacentes 
ao Arco Continental de Santa 
Quitéria, NE Brasil: Implicações 
Para a Reconstrução Tectônica e 
Paleogeográfica do Gondwana 
Ocidental 

26 05/07/2019 Orientação

Jeandro 
Augusto 
Vitorio

28/08
/2017

Geoquímica e geocronologia dos 
orto-anfibolitos da borda leste do 
Arco Magmático Santa Quitéria, 
Província Borborema (NE Brasil) 

30 25/10/2017 Orientação

Rogério 
Alves 
Bordalo

31/05
/2016

"Estudo estrutural e 
Geocronológico do Domínio norte 
da Faixa DE Dobramentos 
Araguaia"

31 05/10/2016 Orientação

Raisa 
Fagundes 
de 
Figueiredo

28/03
/2016

"Contexto Tectônico do 
Complexo Alcalino Apiaú - 
Roraima : Aerogeofísica 
Petrologia e Geocronologia U-Pb"

25 09/06/2016 Orientação

Michele 
Zorzetti 
Pitarello

15/05
/2015

"Petrografia e geoquímica das 
formações ferríferas bandadas 
do Complexo Arqueano Granjeiro 
(2,54 Ga) (NE DO BRASIL): 
implicações tectônicas e 
paleoambientais"

27 21/07/2015 Orientação

Fonte: DAC (PG05)
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2.3.3 - Listagem nominal dos alunos em orientação no período

Nome Curso Tipo 
Orientação

Situação Início Fim

José Henrique da Silva 
Nogueira de Matos

Doutorado Coorientação Desligamento do 
Curso

03/08
/2015

14/02
/2020

Paola de Melo Silva Doutorado Orientação Desistência parte 
Orientador

04/01
/2016

01/03
/2016

Raisa Fagundes de Figueiredo Doutorado Orientação Em Andamento 04/01
/2016

Róbert de Lima Muniz Doutorado Orientação Em Andamento 03/03
/2020

Leonardo Brenguere Leão 
Lopes

Mestrado Orientação Desligamento do 
Curso

04/01
/2016

11/11
/2016

Matheus Scalabrin Mestrado Orientação Em Andamento 03/03
/2020

Rodrigo Cesar Teixeira de 
Gouvêa

Mestrado Orientação Desligamento do 
Curso

01/03
/2015

24/07
/2015

Fonte: DAC (PG06)

2.4 - Projetos de Ensino de Pós-Graduação

2.4.1 - Projetos de ensino de pós-graduação no qual o docente esteve 
envolvido ou protagonizou

Título do Projeto Início Situação Agência de 
Fomento

Valor Tipo de 
participação

XIII CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
ECLOGITOS (IEC-13)

01/06
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2019/07354-9

R$ 
11093,20

Responsavel

EVOLUCAO 
TERMOBAROMETRICA (P-T) 
DAS ROCHAS 
VULCANOSSEDIMENTARES 
DA BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA 
QUITERIA, CEARA. (Bolsa de 
Mestrado)

01/09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2017/09206-1

R$ 
43999,97

Responsavel

Auxílio à Publicação em 
Revista de Alto Impacto 
(Auxílio Publicação)

01/04
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAEPEX 
(Auxilio 
publicação)

R$ 2000,00 Responsavel

Bolsa de Mestrado (Gabriela 
Fernandes Matheus)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
27000,00

Responsavel
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Bolsa de Mestrado (Luiza de 
Carvalho Mendes)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
25500,00

Responsavel

Evolução Termobarométrica 
(P-T) das Rochas 
Vulcanossedimentares da 
Borda Leste do Arco 
Magmático de Santa 
Quitéria, Ceará (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 7500,00 Responsavel

BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA 
QUITERIA: UMA NOVA ZONA 
DE ULTRA-ALTA PRESSAO 
NO DOMINIO CEARA 
CENTRAL?

01/09
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2016/08289-8

R$ 
187302,45

Responsavel

Metamorfismo, fusão e 
granitogênese na província 
Rondônia-Juruena, Mato 
Grosso, Brasil (Projeto de 
Mestrado)

01/03
/2016

Situação: 
Em 
Andamento

Responsavel

 Petrogênese e 
Geocronologia das Rochas 
Alcalinas no Norte do Cráton 
Amazônico: Implicações 
Geodinâmicas (Bolsa de 
Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105600,00

Responsavel

II Olimpíada Geo-Brasil 
(OGB)

01/12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa), 
Processo: n° 
446043/2015-
0

R$ 
30000,00

Participante

I Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa), 
Processo: n° 
472220/2014-
4

R$ 
30000,00

Participante

EVOLUCAO DE TERRENOS 
ARQUEANOS DO CRATON 
SAO FRANCISCO E 
PROVINCIA BORBOREMA: 
IMPLICACOES PARA 
PROCESSOS GEODINAMICOS 
E PALEOAMBIENTAIS 
GLOBAIS (Projeto Temático)

01/04
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAEPEX 
(Projeto 
tematico)

R$ 
10000,00

Participante
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EVOLUCAO DE TERRENOS 
ARQUEANOS DO CRATON 
SAO FRANCISCO E 
PROVINCIA BORBOREMA: 
IMPLICACOES PARA 
PROCESSOS GEODINAMICOS 
E PALEOAMBIENTAIS 
GLOBAIS (Projeto Temático)

01/04
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Projeto 
tematico, 
TEMATICO), 
Processo: n° 
2012/15824-6

R$ 
3215672,08

Participante

Proveniência das Rochas 
Paraderivadas da Zona de 
Alta Pressão de Forquilha - 
NW da Província Borborema 
(Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa 
produtividade), 
Processo: n° 
309359/2012-
0

R$ 
39600,00

Responsavel

Fonte: SIPEX (PG07)

2.5 - Participação em bancas de tese, dissertação ou exame de 
qualificação

2.5.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
Candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Tipo de 
Membro 
da 
Banca

Data 
da 
Banca

Fonte

Ananda 
Melo Lopes

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Titular 05/07
/2018

DAC

Daniel 
Francisco 
Martins de 
Sousa

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Titular 30/01
/2018

DAC

Gabriela 
Fernandes 
Matheus

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 05/07
/2019

DAC

Guilherme 
Fostek de 
Oliveira

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Titular 26/08
/2019

DAC

Jeandro 
Augusto 
Vitorio

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 28/08
/2017

DAC

Júlio César 
Ferreira

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Titular 01/09
/2017

DAC

Laura 
Scarano 
Correa

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Suplente 12/03
/2020

DAC

Luiza de 
Carvalho 
Mendes

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 29/04
/2019

DAC

Michele 
Zorzetti 
Pitarello

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 15/05
/2015

DAC

Fls. 271



Relatório de Atividades Docente 17/42 28/05/2020 14:08

Nadia 
Borges 
Gomes

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 24/05
/2019

DAC

Poliana Iara 
de Freitas 
Toledo

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Membro Suplente 06/09
/2017

DAC

Raisa 
Fagundes 
de 
Figueiredo

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 28/03
/2016

DAC

Róbert de 
Lima Muniz

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 21/02
/2020

DAC

Rogério 
Alves 
Bordalo

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 31/05
/2016

DAC

Tales 
Rodrigues 
de Almeida

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Dissertação 
de Mestrado

Presidente Titular 29/08
/2019

DAC

João Paulo 
Araújo 
Pitombeira

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Doutorado

Membro Titular 21/03
/2018

DAC

Maurício 
Rigoni 
Baldim

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Doutorado

Membro Suplente 27/03
/2018

DAC

Paola de 
Melo Silva

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Doutorado

Membro Titular 27/08
/2019

DAC

Raisa 
Fagundes 
de 
Figueiredo

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Doutorado

Presidente Titular 20/09
/2019

DAC

Ulisses 
Miguel da 
Costa 
Correia

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Doutorado

Membro Titular 28/11
/2018

DAC

Beatriz 
Matos 
Spalletta

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Titular 31/08
/2018

DAC

Bruno 
Conty 
Serrão dos 
Santos

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Suplente 29/11
/2019

DAC

Cleberson 
da Silva 
Vieira

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Titular 13/04
/2020

DAC

Daniel 
Francisco 
Martins de 
Sousa

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Titular 05/05
/2017

DAC

Gabriela 
Fernandes 
Matheus

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 27/11
/2018

DAC
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Guilherme 
Fostek de 
Oliveira

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Titular 02/05
/2019

DAC

Jeandro 
Augusto 
Vitorio

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 08/05
/2017

DAC

Johann 
Lambert 
Silva

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Suplente 19/12
/2017

DAC

Laura 
Scarano 
Correa

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Titular 19/12
/2019

DAC

Luiza de 
Carvalho 
Mendes

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 21/11
/2018

DAC

Marcelle 
Rose 
Miyazaki

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Membro Suplente 19/12
/2017

DAC

Nadia 
Borges 
Gomes

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 11/12
/2018

DAC

Róbert de 
Lima Muniz

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 06/11
/2019

DAC

Tales 
Rodrigues 
de Almeida

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Qualificação 
de Mestrado

Presidente Titular 15/02
/2019

DAC

Gustavo 
Henrique 
Coelho de 
Melo

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Suplente 23/03
/2018

DAC

Matheus 
Fernando 
Ancelmi

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Presidente Titular 26/10
/2016

DAC

Maurício 
Rigoni 
Baldim

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 03/08
/2018

DAC

Rafael 
Rodrigues 
de Assis

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 02/03
/2015

DAC

Stefano 
Albino 
Zincone

Universidade Estadual 
de Campinas - 
UNICAMP

Defesa de 
Tese de 
Doutorado

Membro Titular 20/04
/2016

DAC

Rafael 
Rodrigues 
de Assis

Departamento de 
Geologia e Recursos 
Naturais - Instituto de 
Geociências

Doutorado 
fora da 
Unicamp

Presidente Titular 02/03
/2015

SIPEX

Felipe 
Holanda dos 
Santos

Universidade Estadual 
de Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2016

SIPEX
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Pavel Emil 
Canabi 
Quispe

Universidade Estadual 
Campinas

Exame de 
qualificação 
Geral 
(MESTRADO)

Membro Titular 01/01
/2016

SIPEX

Fonte: DAC/SIPEX (PG08)

2.5.2 - Coordenadoria de Comissão de Pós-Graduação
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH (PG09)

2.6 - Organização de eventos vinculados à Pós-graduação

2.6.1 - Eventos e cursos de curta duração organizados e forma de participação
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG10)

2.7 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-Graduação 
recebidas pelo docente ou pelos alunos orientados, quando vinculados ao 
trabalho de tese

2.7.1 - Prêmios e distinções relacionadas às atividades de Pós-graduação 
vinculados ao trabalho de tese
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG11)

2.8 - Informações Complementares

2.8.1 - Informações Complementares

2.9 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.9.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

2.10 - Autoavaliação

2.10.1 - Campo destinado à autoavaliação do docente, no qual deve destacar 
sua contribuição para o bom andamento das atividades de pós-graduação do 
curso/programa no qual está credenciado.

O número limitado de estudantes de pós graduação tem possibilitado o 
desenvolvimentos das disciplinas, em grande parte, de forma direcionada ao 
enfoque adotado por cada aluno a sua dissertação/tese. Há vantagens e 
desvantagens. A disciplina Análise estrutural era oferecida no primeiro 
semestre e alguns alunos, principalmente de mestrado, sentiam-se 
prejudicados por cursar a disciplina já após ter realizado sua etapa de campo. 
Para solucionar esse problema, a disciplina está sendo oferecida no primeiro 
semestre.  
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3 - ENSINO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

3.1 - Participação nos cursos

3.1.1 - Lista dos cursos/disciplina para os quais o docente ministrou aulas
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG12)

3.1.2 - Lista das disciplinas/turmas ministradas no mesmo horário
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG14)

3.2 - Orientação de alunos e de trabalhos de final de curso

3.2.1 - Lista de alunos de Pós-graduação lato-sensu orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: DAC (PG13)

3.2.2 - Lista de alunos de residência médica orientados
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG16)

3.3 - Participação em bancas examinadoras

3.3.1 - Participação em bancas examinadoras
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PG15)

3.4 - Informações Complementares

3.4.1 - Informações Complementares

Nada a declarar.

3.5 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

3.5.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

Nada a declarar.

3.6 - Autoavaliação

3.6.1 - Autoavaliação do docente destacando sua contribuição para o bom 
andamento destas atividades.

Nada a declarar.
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4 - ATIVIDADES DE PESQUISA, INOVAÇÃO E PRODUÇÃO ARTÍSTICA E 
CULTURAL

4.1 - Indicações de Produção

4.1.1 - Indicações de Produção - 01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

FIGUEIREDO, R. F.; SANTOS, T. J. S.; TONETTO, E. M.; Petrology, geochemistry 
and U-Pb zircon and baddeleyite ages of the alkaline rocks from the central-
southern Guyana Shield, northern Amazonian Craton, 01/2018, Journal of South 
American Earth Sciences, Vol. 86, pp. 461-474, Oxford, REINO UNIDO, 2018

2018

JURIGAN, I.; FRESIA SOLEDAD RICARDI-BRANCO, Fresia Soledad Ricardi-Branco; 
NEREGATO, Rodrigo; SANTOS, T. J. S.; A new tonstein occurrence in the eastern 
Paraná Basin associated with the Figueira coalfield (Paraná, Brazil): 
Palynostratigraphy and U-Pb radiometric dating integration, 01/2019, Journal of 
South American Earth Sciences, Vol. 96, pp. 102377-102380, Oxford, REINO 
UNIDO, 2019

2019

PARENTE, Clóvis Vaz; VERÍSSIMO, C.U. V.; BOTELHO, Nilson Francisquini; XAVIER, 
R. P.; MENEZES, J.; LINO, RAMON DE Oliveira; SILVA, CRISTIAN DICKSON Araújo; 
SANTOS, T. J. S.; Geology, petrography and mineral chemistry of iron oxide-apatite 
occurrences (IOA type), western sector of the neoproterozoic Santa Quiteria 
magmatic arc, Ceará northeast, Brazil, 01/2019, Ore Geology Reviews, Vol. 112, 
pp. 103024-103028, Amsterdam, HOLANDA, 2019

2019

PITARELLO, M. Z.; SANTOS, T. J. S.; ANCELMI, Matheus Fernando; Syn-to post-
depositional processes related to high grade metamorphic BIFs: Geochemical and 
geochronological evidences from a Paleo to Neoarchean (3.5-2.6-Ga) terrane in NE 
Brazil, 01/2019, Journal of South American Earth Sciences, Vol. 96, pp. 102312-
102315, Oxford, REINO UNIDO, 2019

2019

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.03-Resumos publicados em anais de 
congresso Internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

RUSINELLI, Bruno; RICARDI-BRANCO, F. S.; SANTOS, T. J. S.; ZABINI, C.; 
PETROGRAFIA, MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA E ESPECTROSCOPIA 
POR ENERGIA DISPERSIVA DE ICNOFÓSSEIS EM ARENITOS DA FORMAÇÃO PACUJÁ 
(BACIA JAIBARAS-CE), 01/2018, Científico Internacional, Paleo SP - 2018, Vol. 1, 
pp.41-41, Campinas, SP, BRASIL, 2018

2018

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.1.1 - Indicações de Produção - 02.04-Resumos publicados em anais de 
congresso Nacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

SILVA, M. A. D.; MONTEIRO, L. V. S.; SANTOS, T. J. S.; MORETO, C. P. N.; SOUSA, 
Soraya Damasceno; FAUSTINONI, J. M.; HIGH-GRADE METAMORPHISM AND ITS 
IMPLICATIONS FOR THE MESOARCHEAN CRUSTAL EVOLUTION OF THE CARAJÁS 
PROVINCE, 01/2017, Científico Nacional, 15° Simpósio de Geologia da Amazônia, 
Vol. 1, pp.1-1, Belém, PA, BRASIL, 2017, . Resumo Expandido

2017

Fonte: SIPEX (PQ01)
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4.1.1 - Indicações de Produção - 05.01-Artigos aceitos para publicação em 
periódicos arbitrados de circulação internacional

Descrição/Autores Ano da 
produção

AMARAL, W. S.; SANTOS, T. J. S.; ANCELMI, Matheus Fernando; PITARELLO, M. Z.; 
FUCK, Reinhardt A; DANTAS, Elton Luiz; U-Pb age of the coesite-bearing eclogite 
from NW Borborema Province, NE Brazil: Implications for western Gondwana 
assembly., 03/2015, Gondwana Research, Vol. 28, pp. 1183-1196, Osaka, JAPAO, 
2015

2015

Fonte: SIPEX (PQ01)

4.2 - Atividades de orientação e supervisões

4.2.1 - Relação dos projetos de Bolsa de Iniciação Científica e lista nominal dos 
alunos participantes (projetos encerrados ou em andamento no período)

Orientando Ingresso Situação Título do Projeto Bolsa
/Agência

Amarildo 
Stabile 
Júnior

01/01
/2008

Em 
Andamento

Análise Petrográfica das Rochas 
Metabásicas de Alta Pressão do Domínio 
Ceará Central.

PIBIC/CNPq

Matheus 
Fernando 
Ancelmi

01/01
/2008

Em 
Andamento

Contexto Petrográfico e estrutural das 
rochas metabásicas da região de 
Forquilha (CE) - NW da Província 
Borborema.

PIBIC/CNPq

Nádia 
Borges 
Gomes

08/2014 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2015

Caracterização Petrográfica, Estrutural e 
Geocronológica das rochas graníticas do 
núcleo Arqueano de Piumhi (MG). [Bolsa 
PIBIC Nádia B. Gomes - vig 07/2015]

CNPq(PIBIC)

Gabriela 
Fernandes 
Matheus

08/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Datação U-Pb em Badeleíta de rochas 
vulcânicas máficas da Bacia do Parnaíba 
ao longo do Lineamento Transbrasiliano 
(Bolsa de Iniciação Científica)

CNPq

Marina 
Guimarães 
Frias

08/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Análise petrográfica das rochas 
eclogíticas da região de Irauçuba e Juá - 
CE (Bolsa de Iniciação Científica)

CNPq

Guilherme 
Souza dos 
Anjos

06/2018 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CONTEXTO ESTRUTURAL-METAMORFICO 
DAS ROCHAS DE ULTRA ALTA PRESSAO 
DA BORDA LESTE DO ARCO SANTA 
QUITERIA- DOMINIO CEARA CENTRAL

FAPESP
(BOLSA NO 
PAIS-IC) 
Processo: 
#2018
/07613-1

Fonte: SIPEX (PQ02)
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4.2.2 - Pós-doutorados supervisionados com projetos encerrados e vigentes no 
período
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ03) 

Comentários

Supervisão do projeto de pós doutorado da Dra. Rita K. Krauss, com 
o projeto "ANÁLISE ESTRUTURAL DO DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL – 
PORÇÃO NORTE DA PROVÍNCIA BORBOREMA"

4.3 - Projetos de Pesquisa

4.3.1 - Projetos de Pesquisa com financiamento

Título do Projeto Início Situação Agência (tipo 
do 
financiamento, 
complemento)

Valor 
Total

Tipo de 
participação

Proveniência das Rochas 
Paraderivadas da Zona de 
Alta Pressão de Forquilha - 
NW da Província Borborema 
(Bolsa de Produtividade em 
Pesquisa)

01/03
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Bolsa 
produtividade) 
Processo: n° 
309359/2012-0

R$ 
39.600

Responsavel

EVOLUCAO DE TERRENOS 
ARQUEANOS DO CRATON 
SAO FRANCISCO E 
PROVINCIA BORBOREMA: 
IMPLICACOES PARA 
PROCESSOS 
GEODINAMICOS E 
PALEOAMBIENTAIS 
GLOBAIS (Projeto Temático)

01/04
/2013

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

FAPESP (Projeto 
tematico, 
TEMATICO) 
Processo: n° 2012
/15824-6; 
FAEPEX (Projeto 
tematico)

R$ 
3.225.672

Participante

I Olimpíada Geo-Brasil 
(OGB)

01/01
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 
472220/2014-4

R$ 
30.000

Participante

II Olimpíada Geo-Brasil 
(OGB)

01/12
/2015

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

CNPq (Auxílio 
Pesquisa) 
Processo: n° 
446043/2015-0

R$ 
30.000

Participante

 Petrogênese e 
Geocronologia das Rochas 
Alcalinas no Norte do 
Cráton Amazônico: 
Implicações Geodinâmicas 
(Bolsa de Doutorado)

01/03
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

R$ 
105.600

Responsavel

BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA 
QUITERIA: UMA NOVA 
ZONA DE ULTRA-ALTA 
PRESSAO NO DOMINIO 
CEARA CENTRAL?

01/09
/2016

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAPESP (Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA) 
Processo: n° 2016
/08289-8

R$ 
187.302

Responsavel
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Bolsa de Mestrado (Gabriela 
Fernandes Matheus)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
27.000

Responsavel

Bolsa de Mestrado (Luiza de 
Carvalho Mendes)

01/03
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 
25.500

Responsavel

Evolução Termobarométrica 
(P-T) das Rochas 
Vulcanossedimentares da 
Borda Leste do Arco 
Magmático de Santa 
Quitéria, Ceará (Bolsa de 
Mestrado)

01/03
/2017

Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

CNPq (Bolsa 
Mestrado MS)

R$ 7.500 Responsavel

Auxílio à Publicação em 
Revista de Alto Impacto 
(Auxílio Publicação)

01/04
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

FAEPEX (Auxilio 
publicação)

R$ 2.000 Responsavel

EVOLUCAO 
TERMOBAROMETRICA (P-T) 
DAS ROCHAS 
VULCANOSSEDIMENTARES 
DA BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA 
QUITERIA, CEARA. (Bolsa 
de Mestrado)

01/09
/2017

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO PAIS-
MS-II) Processo: 
n° 2017/09206-1

R$ 
43.999

Responsavel

XIII CONFERENCIA 
INTERNACIONAL DE 
ECLOGITOS (IEC-13)

01/06
/2019

Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

FAPESP (Auxilio 
part. Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR) 
Processo: n° 2019
/07354-9

R$ 
11.093

Responsavel

Fonte: SIPEX (PQ04)

4.3.2 - Projetos de Pesquisa sem financiamento

Título do Projeto Início Tipo de 
participação

Área Situação

Metamorfismo, fusão e granitogênese na província 
Rondônia-Juruena, Mato Grosso, Brasil (Projeto de 
Mestrado) (Pesquisa Básica)

01/03
/2016

Responsavel Em 
Andamento

Fonte: SIPEX (PQ05)

4.4 - Organização de Eventos Acadêmicos
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4.4.1 - Organização de eventos científicos, culturais e artísticos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ06) 

Comentários

Participação na organização do 16 Simpósio de Geologia do Sudeste 
realizado entre 20 a 23 de outubro de 2019, em Campinas (SP).

4.5 - Outras participações em eventos (Palestra, Conferência, Mesa-
Redonda e Seminário)

4.5.1 - Participação no Brasil
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ07)

4.5.2 - Participação no exterior
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ08)

4.6 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

4.6.1 - Outras atividades de Pesquisa, Culturais ou Artísticas

Nada a declarar.

4.7 - Prêmios, homenagens e distinções recebidas, decorrentes das 
atividades de pesquisa, culturais ou artísticas

4.7.1 - Listagem dos prêmios, homenagens e distinções recebidas
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (PQ10)

4.8 - Informações Complementares

4.8.1 - Informações Complementares

nada a declarar.

4.9 - Autoavaliação das Atividades de pesquisa, culturais ou artísticas
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4.9.1 - Campo para autoavaliação

                    No tocante às atividades de pesquisa, considero o quadriênio em
avaliação como um dos mais produtivos, não somente pela importância das
descobertas, mas também pela rapidez com que estas foram feitas. Com o
financiamento de um projeto de pesquisa pela FAPESP (proc. 2016/08.289-9)
foi possível estudar do ponto de vista estrutural, petrográfico, geoquímico e
geocronológico as rochas para e ortoderivadas que ocorrem na borda leste do
arco magmático de Santa Quitéria, na porção centro norte do Ceará. Este
projeto possibilitou fomentar, parte ou totalidade, de trabalhos de campo e
laboratório de uma tese de doutorado, cinco dissertações de mestrado e vários
trabalhos de conclusão de curso e iniciação científica.

              No mundo, estão caracterizados 23 cinturões metamórficos de ultra
alta pressão, sendo um deles por nós identificado na borda oeste do arco
magmático de Santa Quitéria em 2010. Estes cinturões são assim classificados
por terem sido submetidos a pressão de pelo menos 28 kbar, que indica que
estas rochas foram levadas à profundidade de pelo menos 95 km e retornaram
a superfície de maneira rápida, fazendo com que um mineral, denominado
coesita, fosse preservado na rocha em superfície. A preservação desse mineral
é extremamente rara, daí se ter poucas ocorrências no mundo.

                            No desenvolvimento do projeto, nova ocorrência de rochas
submetidas à condições de ultra alta pressão foi identificada. A caracterização
irrefutável de coesita foi feita em parceria com pesquisadores do LNLS, que
disponibilizaram as leituras de espectroscopia Raman. A implicação dessa
descoberta na reconstrução da destruição de antigos oceanos, colisão de
massas continentais e formação de supercontinentes é estupenda. A
continuidade dos estudos pode indicar que este cinturão agora descoberto,
pode corresponder a ocorrência mais antiga do mundo.  Os resultados dessa 
pesquisa foram submetidos, na forma de artigos em periódicos internacionais
com alto impacto na área de geociências.

              Ainda no âmbito da pesquisa, coordeno o laboratório de preparação e
separação de minerais, o qual tem por finalidade preparar amostras de rochas
e minerais para datação geocronológica ou análise química de minerais.   
Adicionalmente, faço parte do comitê gestor dos Laboratório de Geologia
Isotópica e do Laboratório de Microscopia Eletrônica. Deste último, tive a
satisfação de participar da elaboração do projeto para aquisição de um novo
microscópio eletrônico de varredura, no âmbito da Chamada Pública “MCTI
/FINEP/FNDCT 02/2016 - Centros Nacionais Multiusuários e intitulado
“Modernização da Infraestrutura Instrumental do Laboratório Multiusuários de
Análises por Espectroscopia de Imageamento Hiperespectral e Microscopia
Eletrônica de Varredura e (LM-HiperMeV)” coordenado pelo prof. Carlos Roberto
de Souza Filho e aprovado pelo FINEP. Coordenando o Laboratório de
Preparação e participando do comitê gestor do Laboratório de Geologia
Isotópico tenho tido a oportunidade de interagir e viabilizar análises
geocronológicas com pesquisadores de outras Universidades e de empresas de
mineração, tanto do Brasil quanto do exterior.
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5 - ATIVIDADES DE EXTENSÃO E DE INTERAÇÃO COM A SOCIEDADE

5.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º 
da Deliberação CONSU-A-02/2001.

5.1.1 - O docente realizou atividade de assessoria específica no artigo 15º da 
Deliberação CONSU-A-02/2001.

sim ( ) não (X)

5.2 - Consultoria e assessoria para instituições

5.2.1 - Consultoria e/ou assessoria à agência de fomento à pesquisa e ao ensino
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT01)

5.2.2 - Consultoria e/ou assessoria a órgãos públicos municipais/estaduais
/federais
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT02)

5.2.3 - Consultoria e/ou assessoria a empresas públicas ou privadas e outras 
organizações
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT03)

5.3 - Atividades de ensino de extensão

5.3.1 - Cursos ou disciplinas de extensão
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT04)

5.3.2 - Orientações de alunos de especialização em trabalho de final de curso
Sem dados para este Indicador. Fonte: EXTECAMP (EXT13)

5.4 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.4.1 - Atividades de Ensino fora da Unicamp

5.5 - Projetos

5.5.1 - Projetos de Extensão

Título do Projeto Início Situação Agência Tipo de 
participação

XIII CONFERENCIA INTERNACIONAL 
DE ECLOGITOS (IEC-13)

06/2019 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP 
(Auxilio part. 
Reunião, 
AUXILIO-
REUNIAO-
EXTERIOR), 
Processo: n° 
2019/07354-9

Responsavel

Evolução Termobarométrica (P-T) 
das Rochas Vulcanossedimentares 
da Borda Leste do Arco Magmático 
de Santa Quitéria, Ceará (Bolsa de 
Mestrado)

03/2017 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2017

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel
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 Petrogênese e Geocronologia das 
Rochas Alcalinas no Norte do Cráton 
Amazônico: Implicações 
Geodinâmicas (Bolsa de Doutorado)

03/2016 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2020

Agência: 
CAPES (Bolsa 
Doutorado DR)

Responsavel

Metamorfismo, fusão e 
granitogênese na província Rondônia-
Juruena, Mato Grosso, Brasil 
(Projeto de Mestrado)

Responsavel Situação: 
Em 
Andamento

A

BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA QUITERIA: 
UMA NOVA ZONA DE ULTRA-ALTA 
PRESSAO NO DOMINIO CEARA 
CENTRAL?

09/2016 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Auxílio 
Pesquisa, 
AUXILIO-
PESQUISA), 
Processo: n° 
2016/08289-8

Responsavel

EVOLUCAO TERMOBAROMETRICA (P-
T) DAS ROCHAS 
VULCANOSSEDIMENTARES DA 
BORDA LESTE DO ARCO 
MAGMATICO DE SANTA QUITERIA, 
CEARA. (Bolsa de Mestrado)

09/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: 
FAPESP (Bolsa 
Mestrado MS, 
BOLSA NO 
PAIS-MS-II), 
Processo: n° 
2017/09206-1

Responsavel

II Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 12/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa), 
Processo: n° 
446043/2015-
0

Participante

Proveniência das Rochas 
Paraderivadas da Zona de Alta 
Pressão de Forquilha - NW da 
Província Borborema (Bolsa de 
Produtividade em Pesquisa)

03/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Bolsa 
produtividade), 
Processo: n° 
309359/2012-
0

Responsavel

EVOLUCAO DE TERRENOS 
ARQUEANOS DO CRATON SAO 
FRANCISCO E PROVINCIA 
BORBOREMA: IMPLICACOES PARA 
PROCESSOS GEODINAMICOS E 
PALEOAMBIENTAIS GLOBAIS 
(Projeto Temático)

04/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAPESP 
(Projeto 
tematico, 
TEMATICO), 
Processo: n° 
2012/15824-6

Participante

EVOLUCAO DE TERRENOS 
ARQUEANOS DO CRATON SAO 
FRANCISCO E PROVINCIA 
BORBOREMA: IMPLICACOES PARA 
PROCESSOS GEODINAMICOS E 
PALEOAMBIENTAIS GLOBAIS 
(Projeto Temático)

04/2013 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2018

Agência: 
FAEPEX 
(Projeto 
tematico)

Participante

I Olimpíada Geo-Brasil (OGB) 01/2015 Concluído. 
Data de 
Conclusão: 
2016

Agência: CNPq 
(Auxílio 
Pesquisa), 
Processo: n° 
472220/2014-
4

Participante
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Bolsa de Mestrado (Luiza de 
Carvalho Mendes)

03/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Bolsa de Mestrado (Gabriela 
Fernandes Matheus)

03/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2019

Agência: CNPq 
(Bolsa 
Mestrado MS)

Responsavel

Auxílio à Publicação em Revista de 
Alto Impacto (Auxílio Publicação)

04/2017 Em 
Andamento. 
Data de 
Previsão : 
2018

Agência: 
FAEPEX 
(Auxilio 
publicação)

Responsavel

Fonte: SIPEX (EXT06)

5.6 - Atividades de assessoria acadêmica

5.6.1 - Atividades como editor ou membro de conselho/corpo editorial de 
periódicos
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT07)

5.6.2 - Atividades eventuais de editoria, curadoria
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT08)

5.6.3 - Arbitragem de artigos

Periódico Editora
/Entidade

Natureza da 
Atividade

Início Término

Journal of South American Earth 
Sciences

JSAES Revisor de Periódicos 01/01
/2013

Revista Brasileira de Geociências RBG Revisor de Periódicos 01/01
/2013

RG USP Revisor de Periódicos 01/01
/2013

Precambrian Research PR Revisor de Periódicos 01/06
/2013

Fonte: SIPEX (EXT09)

5.6.4 - Revisão técnica de livros
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT10)

5.6.5 - Pareceres
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT14)

5.7 - Convênios

5.7.1 - Executor de convênios

Convênio Entidade Período
Convênio de cooperação entre a Unicamp e 
a Universidade Federal do Oeste do Pará

Universidade Estadual de Campinas, 
Universidade Federal do Oeste do Pará

4/2012 
a 4/2017

Fonte: SIPEX (EXT11)

Fls. 284



Relatório de Atividades Docente 30/42 28/05/2020 14:08

5.8 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade

5.8.1 - Outras atividades de extensão e interação com a sociedade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (EXT12)

5.9 - Informações Complementares

5.9.1 - Informações relevantes não contempladas nos itens anteriores.

Membro do comitê gestor do Laboratório de Microscopia Eletrônica e memrbo 
do Comitê gestor do Laboratório de Geologia Isotópica do IG-UNICAMP.

5.10 - Autoavaliação das atividades de Extensão e Interação com a 
Sociedade

5.10.1 - Neste tópico o docente deve realizar uma análise das contribuições 
decorrentes do seu trabalho relacionados com as atividades de Extensão e de 
Interação com a Sociedade

A participação no comitê gestor do Laboratório de Geologia Isotópica tem 
possibilitado a interação com pesquisadores e profissionais de Universidades e 
empresas de mineração do Brasil e do exterior. Isto tem viabilizado a realização 
de análises nos laboratórios do IG-UNICAMP, bem como a viabilização de 
projetos de pesquisa futuros.

Fls. 285



Relatório de Atividades Docente 31/42 28/05/2020 14:08

6 - ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA

6.1 - Atividades de assistência na área de Saúde

6.1.1 - Atividades de assistência na área de Saúde
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (AS01)

6.2 - Informações Complementares

6.2.1 - Outras atividades de assistência

6.3 - Autoavaliação

6.3.1 - Autoavaliação

Nada a declarar.
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7 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E DE GESTÃO

7.1 - No âmbito do Departamento

7.1.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito do Departamento

Descrição (Natureza) Período Fonte
Conselho Departamental do DGRN/IG/UNICAMP(Membro de 
Conselho)

Início :01/01/2005. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Responsável pelo Laboratório de Laminação(Membro de 
Comissão/Comitê Temporário)

Início :01/03/2008. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Responsável pelo Laboratório de Preparação de Amostras
(Membro de Comissão/Comitê Temporário)

Início :01/02/2010. 
Situação: Em andamento.

SIPEX

Fonte: DGRH/SIPEX (ADG01)

7.2 - No âmbito da Unidade

7.2.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito de Unidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG02)

7.3 - No âmbito de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa, 
comissões e conselhos relacionados com estes órgãos

7.3.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito dos Centros e Núcleos 
Interdisciplinares de Pesquisa
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG03)

7.4 - No âmbito da Universidade

7.4.1 - Atividades administrativas e de gestão no âmbito da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: DGRH/SIPEX (ADG04)

7.5 - No âmbito externo à Unicamp, no Brasil ou no Exterior

7.5.1 - Atividades administrativas e de gestão fora da Universidade
Sem dados para este Indicador. Fonte: SIPEX (ADG05)

7.6 - Participação em bancas examinadoras

7.6.1 - Participação em bancas examinadoras

Nome do 
candidato

Instituição Natureza Tipo de 
Participação

Data 
da 
Banca

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Outras bancas de avaliação Titular 01/01
/2016

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Concurso para provimento de 
Cargo de Professor Doutor

Titular 01/01
/2016

Alexandre 
Campane 
Vidal

Universidade 
Estadual de 
Campinas

Concurso de Livre Docência Titular 06/11
/2018

Fonte: SIPEX (ADG06)
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7.7 - Autoavaliação das atividades administrativas e de gestão

7.7.1 - Destacar a contribuição das atividades desenvolvidas no âmbito da 
Unicamp e fora dela

A participação em bancas de concurso é de grande importância e 
responsabilidade. No período participei em bancas de concurso para:

- professor doutor, na área de geologia estrutural e geotectônica,  no IGc-USP 
(em 2019)

- professor Geologia Econômica/Prospecção e Pesquisa Mineral/Geologia do 
Brasil/Economia e Legislação Mineral na Universidade Federal do Oeste da 
Bahia (UFOB) (em 2018)

- professor doutor, na área de geologia estrutural na Universidade Federal de 
Ouro Preto (2017)

- Concurso de livre docente na UNESP-Sorocaba (em 2018)  na área de 
Geologia Ambiental.
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DADOS QUANTITATIVOS

Graduação
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

22 4,40 3,01

Alunos 407 81,40 79,29

Nro. de Horas 1816,00 363,20 153,76

Pós-Graduação Stricto Sensu

Programas de Pós-Graduação Credenciado: 1

Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

8 1,60 1,93

Alunos 58 11,60 18,28

Nro. de Horas 310,00 62,00 74,44

Pós-Graduação Lato Sensu
Total do 
docente

Média anual do 
docente

Média anual da 
unidade

Disciplinas
/Turmas

0 0,00 0,03

Alunos 0 0,00 1,05

Nro. de Horas 0,00 0,00 0,74

Orientação ou Coorientação/Supervisão
Concluídos Média anual 

do docente
Média da 
unidade

Em 
andamento

Média da 
unidade

Pós-Doutorado 0 0,00 0,06 (*) (*)

Doutorado 2 0,40 0,57 2 3,93

Mestrado 9 1,80 0,70 1 2,60

Lato Sensu 0 0,00 0,00 (*) (*)

Bolsas de Iniciação 
Científica

2 0,40 0,96 4 2,67

PED 12 2,40 2,09 (*) (*)

PAD 8 1,60 2,71 (*) (*)
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Produção Intelectual, Artística e Cultural
Tipo de produção Total do 

docente
Média anual 
do docente

Média da 
unidade

01.01-Artigos publicados em periódicos 
especializados arbitrados de circulação internacional

4 0,80 1,72

02.03-Resumos publicados em anais de congresso 
Internacional

1 0,20 1,01

02.04-Resumos publicados em anais de congresso 
Nacional

1 0,20 0,94

05.01-Artigos aceitos para publicação em periódicos 
arbitrados de circulação internacional

1 0,20 0,22

Projetos com financiamento (participação como Responsável ou 
Participante)

Concluídos Em andamento
Pesquisa 5 7

Ensino de graduação 6 7

Ensino de pós-graduação 6 7

Participação como Membro de Bancas
Na Universidade Defesa de Dissertação de Mestrado 15

Na Universidade Defesa de Qualificação de Doutorado 5

Na Universidade Defesa de Qualificação de Mestrado 14

Na Universidade Defesa de Tese de Doutorado 5

Na Universidade Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1

Outras Instituições Doutorado fora da Unicamp 1

Outras Instituições Exame de qualificação Geral (MESTRADO) 1

Atividades de Extensão e Interação com a Sociedade
Executor de convênios 1

Arbitragem de artigos 4

Atividades de administração
Concluídas Total de meses

(Concluídas)
Em 
Andamento

Total de Meses(Em 
Andamento)

No 
Departamento

0 0 3 180

Na Unidade 0 0 0 0

Em Centros e 
Núcleos

0 0 0 0

Na 
Universidade

0 0 0 0

Fora da 
Universidade

0 0 0 0
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Parâmetros das médias

Dados utilizados para os totais do docente desde: 01/03/2015
Intervalo coberto pelos totais do docente: 5,00 anos.
O cálculo das médias da Unidade considera um total de anos equivalente 
ao intervalo dos dados individuais, arredondado para cima, até o último 
ano completo.
Período para cálculo das médias da Unidade: 2015 a 2019.
Unidade: 22 - IG
Número de docentes/ano na Unidade: 56 (2015); 58 (2016); 58 (2017); 
55 (2018); 58 (2019); (considera todos os docentes vinculados à Unidade 
mesmo que não integralmente no período).

(*) Orientações em andamento não cobertas no relatório.
(**) Total de orientações atualmente em andamento dividido pelo número mais 
recente de docentes da Unidade.
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

PARECER DO RELATOR DO CONSELHO DEPARTAMENTAL/INTEGRADO

Conclusão: Aprovado

 

Esta avaliação é referente ao Relatório de Atividades Docentes (RAD) do
Professor Doutor Ticiano José Saraiva dos Santos, pertencente ao Departamento
de Geologia e Recurso Naturais do Instituto de Geociências da UNICAMP. 

A avaliação foi realizada mediante a consulta dos dados conseguidos pelo RAD,
coadjuvados com a conferência do SIPEX e CV-Lattes do docente. O parecer é
assim estruturado. As principais atividades do docente (ensino de graduação e pós-
graduação, desempenho na pesquisa científica, atividade de extensão e interação
com a sociedade, encargos administrativos na universidade) são resumidas e
comentadas. Finalmente, uma avaliação geral é elaborada. O período considerado
neste relatório é entre março de 2015 e fevereiro de 2020.

 

Ensino de graduação.

Durante este quinquênio Ticiano José Saraiva dos Santos administrou bem 22
disciplinas. As horas dedicadas à atividade anual de docência são 2,3 vezes
superiores à média do Instituto. O docente atuou em disciplinas teóricas de sala de
aula (Geologia estrutural - GE603, Geotectônica - GE802, Geologia Histórica do
Brasil - GE706), mas sobretudo dedicou-se a ensino prático no campo (Geologia
de Campo II - GE708 e Trabalho de campo - GN304), que requer em empenho
físico, organizativo, social e emotivo muito maior das disciplina administradas em
sala de aula. No RAD do docente destaca-se o número de alunos, que mediante o
Programa de Apoio ao Ensino de Graduação e o Programa de Estágio de
Capacitação Docente foram orientados pelo professor e que o coadjuvaram na
atividade de docência. Seis alunos foram orientados durante este quinquênio para
atividade de Trabalho Conclusivo de Curso. Além disto, o docente orientou quatro
alunos de graduação da Universidade Federal do Oeste do Pará no âmbito do
Programa de Mobilidade Acadêmica Externa Temporária Nacional. Nestes anos,
Ticiano José Saraiva dos Santos foi agraciado pelas turmas de formados de 2105
e 2108 respectivamente com o título de patrono e paraninfo. Na sua autoavaliação
o docente destaca a administração e organização de uma nova disciplina:
Geologia Histórica do Brasil - GE706. O professor relata dificuldades de
concentração nas atividades acadêmicas das atuais turmas, provavelmente
causadas pelas muitas "distrações" oferecidas da tecnologia atual. Nesse sentido o
docente propôs-se ativar a atenção dos discentes mediante orientações didáticas
baseadas na autoresponsabilização do aluno.
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Ensino de pós-graduação.

Igualmente no ensino de pós-graduação Ticiano José Saraiva dos Santos possui
um alto empenho: em média uma disciplina por ano é administrada como docente
único e uma por ano como participante. Dois orientados (um orientado e outro co-
orientado) de doutorado e nove de mestrado se formaram nesse quinquênio.
Atualmente um aluno de mestrado e dois de doutorado estão sendo por ele
orientados. O docente teve ampla participação a bancas de defesa e qualificação
de doutorado e mestrado seja na UNICAMP que em outras universidades
brasileiras. Na própria autoavaliação o docente sinaliza que o limitado número de
alunos de pós-graduação possibilitou um relacionamento direto com os alunos e
uma focalização da atividade didática direcionada à pesquisa específica de cada
discente.

 

Desempenho na pesquisa científica.

Sinalizo que o relatório RAD possui erros. Durante os últimos cinco anos o docente
não publicou quatro trabalhos, mais um aceito em revistas de divulgação
internacional, como indicado no RAD, mas pelo contrário publicou dez trabalhos
em revistas de divulgação internacional no qual em um deste ele é autor sênior.
Veja-se CV Lattes do docente (http://lattes.cnpq.br/8712158323183215) por
esclarecimentos. Neste período o docente foi agraciado com uma bolsa de
produtividade do CNPq e supervisionou a atividade de pesquisa de uma pós-
doutorada. A sua pesquisa foi financiada por (i) um projeto de auxílio a pesquisa da
FAPESP, onde foi responsável e beneficiário e (ii) por um projeto temático da
FAPESP e (iii) por um auxílio do CNPq, nos quais ele compareceu como
participante. A FAPESP contribuiu á atividade de pesquisa do docente com uma
bolsa de mestrado e um auxílio a reunião no exterior. FAEPEX apoiou a tradução
de um manuscrito. Ademais, o docente participou da organização do Simpósio de
geologia do sudeste em 2019. Na sua autoavaliação Ticiano José Saraiva dos
Santos ressalta os aspectos de relevância internacional da sua pesquisa científica,
apoiada principalmente pelos projetos da FAPESP.

 

Atividade de extensão e interação com a sociedade.

Nesse quinquênio o docente (i) tem sido referee de duas revistas internacionais e
duas revistas nacionais e (ii) participou a um convenio entre a UNICAMP e a
Universidade Federal do Oeste do Pará.

 

Encargos administrativos na universidade.
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O docente coordena um laboratório de preparação e separação de minerais, cuja
finalidade é ligada a análises geocronológicas e geoquímicas, é membro do
conselho dos Laboratórios de Laminação e microscopia eletrônica, foi membro
titular da Comissão de Pós-graduação de Geociências. Além disto, Ticiano José
Saraiva dos Santos participou como membro titular de banca para provimento de
cargo de professor doutor e de livre docência em varias ocasiões, na UNICAMP
como também em outras universidades brasileiras. As participações a bancas de
qualificação ou defesa de pós-graduação na UNICAMP e em outra universidade é
relevante e supera as 30 unidades.

 

Conclusão.

A síntese da conduta do Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos destes últimos
cinco anos, aqui relatada, é uma profusa lista de atuações que sugerem uma
intensa atividade acadêmica, centrada principalmente nos serviços de docências e
de pesquisa. Todos os dados em minha disposição levam a considerar que o Prof.
Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos é um docente extremamente qualificado e
maturo para desenvolver o papel que ele recobre nessa Instituição Acadêmica.
Números e qualidades dos serviços desenvolvidos demonstram em modo
irrefutável que quanto ele desenvolveu nestes anos foi de excelência.

Por último, sinto-me em dever de pronunciar uma opinião pessoal sobre a figura do
Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos, após uma convivência de quase 20
anos e várias atividades conjuntas, principalmente na docência de graduação.
Segundo o meu parecer pessoal, o docente é uma pessoa extremamente dedicada
ao trabalho que desenvolve. Ele é capaz de transmitir enfaticamente aos alunos de
graduação e aos alunos por ele orientados na pesquisa a paixão para a ciência na
qual ele atua. Creio que Ticiano José Saraiva dos Santos tinha sido nestes anos
figura inspiradora para várias gerações de alunos.

Por quanto escrito, parabenizo o Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos e
encarecidamente aprovo este relatório.

GIORGIO BASILICI 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA RELATOR DA(O) COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Durante o quinquênio em avaliação ( 01/03/2015 a 29/02/2020), o 
desempenho do Professor Ticiano Santos no ensino da graduação do curso de 
Geologia foi acima da média em nível institucional. Foi responsável por 22 
turmas distribuídas em 05 disciplinas de graduação. Uma delas foi ministrada 
pelo docente pela primeira vez (Geologia Histórica e do Brasil) e outra consiste 
de atividades essencialmente de campo (Trabalho de Campo) para alunos 
ingressantes tanto no curso de Geologia como no de Geografia do IG/UNICAMP.

Em função do extenso conteúdo programático e o fato de incluírem excursões 
de campo, todas as disciplinas ministradas pelo docente contaram com a 
participação de alunos PAD e PED. Foi um total de 14 alunos, alguns dos quais 
mantiveram-se como PAD ou PED na mesma disciplina por mais de uma 
ocasião. O Prof. Ticiano Santos se mostrou sempre preocupado em introduzir 
formas pedagógicas mais atraentes para o melhor desenvolvimento das suas 
disciplinas e aprendizado dos alunos. Como exemplo, foi delegar mais tarefas 
temáticas aos alunos nas disciplinas Geologia Histórica e do Brasil e 
Geotectônica, tornando-os parte do processo de aprendizado, conforme relata 
em sua auto-avaliação.

Durante o quinquênio, o Prof. Ticiano Santos orientou 11 trabalhos de 
conclusão de curso,e 04 alunos em projetos de Iniciação Científica no curso de 
graduação em Geologia do IG/UNICAMP, mas também participou diretamente 
da orientação de estudantes de graduação em Geologia da Universidade 
Federal do Oeste do Pará (UFOPA), no âmbito do Programa de Mobilidade 
Acadêmica Externa Temporária Nacional na UNICAMP.

O Prof. Ticiano Santos foi responsável pela aprovação de 04 projetos de 
pesquisa (CNPq e FAPESP) e participante de 01 temático da FAPESP que 
também envolveram recursos para a melhor qualificação de alunos de 
graduação, seja em nível de Iniciação Científica ou Conclusão de Curso.

Os indicadores acima revelam o alto grau de compromisso do Prof. Ticiano 
Santos pela manutenção da excelência do ensino de graduação no IG
/UNICAMP. Este esforço do docente foi recompensado por duas ocasiões 
quando foi indicado a Patrono dos formandos em Geologia no ano de 2015 e 
Paraninfo dos formandos em Geologia no ano de 2018.

 

ROBERTO PEREZ XAVIER 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

Aprovado seguindo o parecer do relator.

RICARDO PEROBELLI BORBA 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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PARECER DA COMISSÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO

Conclusão: Aprovado

Comentários

PARECER ACERCA DAS ATIVIDADES NA PÓS-GRADUAÇÃO

No período desta avaliação o Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos, ministrou regularmente as
disciplinas de pós-graduação GA206 A – Análise Estrutural e GA215 – Processos Metalogenéticos
junto com outros docentes do programa. Orientou alunos de doutorado, mestrado, do Programa
PED no PPG - Geociências, IG/ UNICAMP. No período participou de qualificações e defesas de
mestrado e doutorado no Brasil, publicou 9 artigos em periódicos internacionais de impacto

. Além de (embora no relatório não tenham sido todos mencionados) 1 artigo em periódico nacional,
bem como apresentou pesquisas em eventos científicos internacionais e nacionais. Destaca-se a
sua participação na organização do 16º Simpósio de Geologia do Sudeste e 9º Simpósio Nacional
de Ensino e História de Ciências da Terra, evento que se realizou na UNICAMP de 20 e 23/10/2020
. O docente coordenou ou participou ativamente de projetos de pesquisa com recursos FAPESP,

  Produtividade emCNPq e FAEPEX envolvendo pesquisa na pós-graduação. No período teve bolsa 
Pesquisa Nível 2 do CNPq. Atualmente, coordena o Laboratório de Preparação e separação de
minerais e forma parte do Comitê gestor do Laboratório de Geologia Isotópica e do Laboratório de
Microscopia Eletrônica. Para este ultimo participou na elaboração do projeto para aquisição de um
novo microscópio eletrônico de varredura, no âmbito da Chamada Pública MCTI /FINEP/FNDCT 02
/2016, projeto que foi aprovado. O docente foi executor do Convênio de cooperação entre a
Unicamp e a Universidade Federal do Oeste do Pará

Dentro das atividades de extensão o Prof. Ticiano José Saraiva dos Santos foi árbitro de artigos
submetidos em revistas nacionais e internacionais. Bem como, assessor científico para diversas
instituições nacionais (FAPESP; CNPq, CAPES, PIBIC-CNPq, etc.). Também incentivou divulgação
da cientifica dentro do IG – UNICAMP.

 Assim após análise das atividades do Prof. Dr. Ticiano José Saraiva dos Santos dentro da Pós-
graduação e pesquisa no Instituto de Geociências, UNICAMP recomendo a aprovação do seu
relatório e o parabenizo pela a sua dedicação.

 

Fresia Ricardi-Branco

Coordenadora do PPG-Geociências

IG / UNICAMP

FRESIA SOLEDAD RICARDI TORRES BRANCO 
IG/DGRN - INSTITUTO DE GEOCIENCIAS
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ASSUNTO: Parecer sobre relatório de pesquisa e atividades acadêmicas 

em estágio pós-doutoral realizado por Márcio Rogério Silveira 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 20/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 101ª. reunião 

ordinária, realizada em 18/05/2020, aprovou o parecer favorável à 

aprovação do Relatório de Pesquisa e atividades acadêmicas 
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PARECER SOBRE RELATÓRIO DE PESQUISA E ATIVIDADES ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS EM 
ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL, REALIZADO PELO PROFESSOR DOUTOR MÁRCIO ROGÉRIO 
SILVEIRA, DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE 
GEOGRAFIA E AO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, DO INSTITUTO DE 
GEOCIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, ENTRE 01 DE MARÇO DE 2019 E 
29 DE FEVEREIRO DE 2020 
 
 

O Doutor Márcio Rogério Silveira, Professor e Pesquisador em tempo integral no Departamento de 

Geociências, do Centro de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Santa Catarina, 

realizou pós-doutoramento no Instituto de Geociências da Unicamp, sob minha supervisão, com bolsa 

do CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico), modalidade Pós-Doutorado 

Sênior1, com o propósito principal de desenvolver o projeto de pesquisa intitulado “Circulação, 

transportes e logística: impactos sobre a fluidez e a competitividade territorial no Brasil”, no período 

de 01 de março de 2019 a 29 de fevereiro de 2020. 

O extenso relatório apresentado (447 páginas), divide-se em cinco partes, além de um resumo e um 

abstract. A primeira, “Plano de trabalho, encaminhamentos e atividades”, apresenta uma introdução 

geral ao relatório, o projeto inicial com as modificações realizadas ao longo do período de estágio e 

devidamente justificadas, uma descrição do minicurso oferecido no Instituto de Geociências da 

Unicamp, intitulado “Circulação, transporte e logística como atributos da competitividade entre os 

territórios”, entre 10 e 12 de março de 20202, aberto a toda a comunidade da Unicamp e de outras 

Universidades, com o apoio do Programa de Pós-Graduação da Unicamp e da Associação de Geógrafos 

Brasileiros, Seção Campinas, cujo objetivo foi “Apresentar e discutir os temas circulação, transportes e 

logísticas no contexto das revoluções logísticas, destacando a competitividade entre os territórios em 

diferentes escalas e períodos históricos”. Esta primeira parte ainda conta com um balanço das 

 
1 “Estágio e desenvolvimento de projetos de pesquisa junto a grupos e instituições de reconhecida excelência na área de 
especialização do candidato. Essa modalidade visa consolidar e atualizar o conhecimento na linha de pesquisa do 
candidato”. Disponível em http://www.cnpq.br/web/guest/apresentacao13/. Acessado em 15 de abril de 2020. 
2 O minicurso foi ministrado após o início das atividades de graduação na Unicamp, e portanto fora do período estrito do 

estágio, para que pudesse atingir um público mais amplo do IG e de outras unidades. 
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atividades acadêmicas realizadas durante o período do estágio pós-doutoral, do qual constam oito 

artigos publicados, um parecer de artigo para revista estrangeira, duas participações em eventos 

científicos, além de participações em bancas e outras atividades. 

A segunda parte trata dos elementos iniciais da pesquisa proposta, e se intitula “Revoluções logísticas, 

inovações e competitividade territorial: alguns elementos para entender as recentes reestruturações 

econômicas no mundo e no Brasil”, com destaque para uma longa discussão teórica sobre 

competitividade e competitividade territorial. A terceira e a quarta parte dão continuidade à discussão 

anterior, com foco nas revoluções e evoluções logísticas ao longo da história e na competitividade 

territorial no mundo e no Brasil, respectivamente. 

Finalmente, a última parte a documentos comprobatórios das publicações e atividades realizadas 

durante o período do estágio doutoral. 

Pelo exposto, pode-se concluir que o Professor Doutor Márcio Rogério Silveira cumpriu com todos os 

objetivos propostos e foi além, tanto em termos de alcance e aprofundamento da pesquisa, quanto de 

resultados obtidos. Diante disso, recomendo a aprovação do relatório de atividades do Professor 

Doutor Márcio Rogério Silveira. 

 

Campinas, 03 de maio de 2020 

 

Ricardo Abid Castillo 
Departamento de Geografia 
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RESUMO/ABSTRACT 

 

RESUMO: A pesquisa objetiva tratar de três discussões, nas quais os sistemas de transportes e 

logística – como também o de armazenamento – são fundamentais,  ou seja, 1) as revoluções 

logísticas ao longo da história (alicerçadas na história das inovações nos sistemas de transportes e 

logística), 2) o papel de destaque dos transportes e da logística na competição entre os territórios 

(destacadamente no Brasil), além de 3) de uma metodologia capaz de relacionar as revoluções 

logísticas – e a ascensão e decadência econômica dos territórios (nacionais e subnacionais) – com 

a discussão mais atualizada sobre os transportes e a logística como importantes elementos dessa 

competitividade entre os territórios. Esse último ponto é o que vamos tratar com mais dedicação 

nesse trabalho. Assim, identificamos que a contemporânea reestruturação econômica tem dois 

importantes componentes que articulados viabilizam as recentes mudanças geoeconômicas 

mundiais e, notadamente, a brasileira. Destaca-se a logística de Estado e a logística corporativa 

como estratégias para o planejamento e para a gestão territorial, com a finalidade de expandir a 

fluidez (circulação do capital) como uma das principais credenciais da competitividade territorial. 

Fato que introduz certas porções do Brasil, de forma mais evidente, na divisão internacional do 

trabalho e permite ampliações mais significativas da expansão geográfica do capital. A 

competitividade entre os territórios conta com a atuação do Estado, em suas diversas escalas, por 

meio de política públicas, no atendimento das demandas corporativas por infraestruturas de 

transportes, armazenamento e logística (logística territorial de Estado) para uma maior circulação 

do capital. Na mesma direção, a logística realizada pelas empresas, otimiza os sistemas de 

engenharia de transportes e de armazenamento, a fim de minimizar novas construções e custos de 

produção. Este estudo, portanto, tem como escopo mostrar que os sistemas de transportes e 

logística são elementos cruciais para aumentar a fluidez e, por conseguinte, a competitividade 

cada vez mais evidente entre os territórios e que ambas são tratadas como fundamentais, pelos 

gestores públicos, para o reordenamento de diversos espaços do território brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Fluidez; Competitividade territorial; Logística de Estado e corporativa; 

Sistemas de transportes e Sistema de logística; Divisão Internacional do Trabalho. 

 

 

CIRCULACION, TRANSPORT AND LOGISTICS: IMPACTS ON FLUIDITY AND 

TERRITORIAL COMPETITIVENESS IN BRAZIL 

 

ABSTRACT: The research aims to address three discussions, in which transport and logistics 

systems - as well storage - are fundamental, that is, 1) logistical revolutions throughout history 

(based on the history of innovations in transport systems and logistics), 2) the prominent role of 

transport and logistics in competition between territories (notably in Brazil), in addition to 3) a 

methodology capable of relating logistical revolutions - and the rise and economic decay of 

territories (nationally and subnationals) - with the most updated discussion on transport and 

logistics as important elements of this competitiveness between the territories. This last point is 

what we will deal with most dedication in this work. Thus, we identified that the contemporary 
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economic restructuring has two important components that articulate the recent global 

geoeconomic changes and, notably, the Brazilian one. State logistics and corporate logistics stand 

out as strategies for planning and territorial management, in order to expand fluidity (circulation 

of capital) as one of the main credentials of territorial competitiveness. This fact introduces 

certain portions of Brazil, in a more evident way, into the international division of labor and 

allows for more significant expansions of the geographical expansion of capital. Competitiveness 

between the territories relies on the performance of the State, at its various scales, through public 

policies, in meeting corporate demands for transport, storage and logistics infrastructures (State 

territorial logistics) for a greater circulation of capital. In the same direction, the logistics carried 

out by the companies, optimize the transport and storage engineering systems, in order to 

minimize new construction and production costs. This study, therefore, aims to show that 

transport and logistics systems are crucial elements to increase fluidity and, therefore, the 

increasingly evident competitiveness between territories and that both are treated as fundamental, 

by public managers, for the reorganization of several spaces in the Brazilian territory. 

 

KEY WORDS: Fluidity, Territorial competitiveness, State and corporate logistics, Transport 

systems and logistics system, International Labor Division. 
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1. INTRODUÇÃO GERAL 

 

 A pesquisa de pós-doutorado foi realizada seguindo inicialmente o plano de trabalho 

apresentado tanto para Unicamp quanto para o CNPq. Todavia, durante a execução sentimos a 

necessidade de ampliar a temática e incluir novas prerrogativas, como a das revoluções logísticas. 

Fato que gestou a intenção de tratar os temas propostos de forma mais geral e, a partir de então, 

criar uma agenda longa de pesquisa. Assim, adentramos numa tarefa árdua que se encontra nesse 

relatório incompleta. Incompleta especialmente, porque os campos da pesquisa se estenderam 

para uma temporalidade muito superior as possibilidades de realização em um único ano. 

Criamos assim uma agenda de pesquisa para alguns futuros anos. 

Com as mudanças que vislumbramos, a nossa proposta inicial foi condensada, ou seja: “os 

sistemas de transportes e de logística como elementos da competitividade entre os territórios no 

Brasil”. Uma discussão que se encontra adensada nas “Partes II e IV” do relatório. Ela está 

adensada, realizada e incompleta pelas possibilidades que a discussão permitirá futuramente.  

 O que apresentamos nesta parte é uma ampla discussão sobre a história econômica e 

espacial das nações e dos territórios. Territórios que passaram por revoluções logísticas e que em 

determinado momento da história passaram afetar a economia e o desenvolvimento do Brasil e 

das suas escalas subnacionais. 

 Destacamos que a parte sobre as revoluções logísticas carece de mais referências 

históricas e, por isso, acreditamos que, por agora, somente iniciamos uma longa agenda de 

pesquisa que se aproxima ainda mais da história econômica e da tecnologia, da geopolítica e da 

organização do território. Essa é a “Parte III” (Competitividade, território e sistemas técnicos de 

transportes e a logística – Circulação, transportes e logística: inovações e competitividade como 

elementos da organização territorial) da pesquisa que, portanto, precisa de um aporte de tempo 

maior para sua conclusão e publicação, pois precisa calcar-se em muitas obras que tratam da 

história das tecnologias e seus impactos socioeconômicos. Entretanto, a “Parte II” (A tese: 

elementos iniciais – Revoluções logísticas, inovações e competitividade territorial: alguns 

elementos para entender as recentes reestruturações econômicas no mundo e no Brasil) foi 

necessária tanto para o desenvolvimento da “Parte III” quanto da “Parte IV” (Competitividade, 

território e sistemas técnicos de transportes e a logística – Circulação, transportes e logística: 
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inovações e competitividade como elementos da organização territorial no Brasil). Assim, a 

segunda parte é uma discussão tanto teórica como uma tentativa de soldar as partes III e IV. 

 Por fim, a “Parte IV” é a que mais se aproxima do plano inicial da pesquisa. Uma parte 

que está mais completa que a “Parte II” e a “Parte III”. Lógico que a discussão não está 

encerrada, e o tema competitividade territorial e sistemas de transportes, armazenamento e 

logística é uma agenda de pesquisa que não pode ser encerrada pelo esgotamento do tema (pois 

esse tema não se esgota), tendo em vista que a mudança nesses sistemas é rápida e contínua, ou 

seja, em constante movimento. Por isso, são temáticas que serão sempre atuais. 

 Ainda destacamos algumas obras, especialmente para a “Parte III”, mas também nas 

“Partes II e IV”, que futuramente queremos incluir e aprofundar na discussão que fizemos, mas 

que devido à falta previsível de tempo não foi possível. Isso quer dizer que elas estão na nossa 

agenda de pesquisa para serem lidas e relidas. Isso por que muitas foram utilizadas (capítulos, 

partes, extração de dados etc.) com pouco aprofundamento, e outras não foram ainda estudadas. É 

claro que, no processo, muitas outras obras serão necessárias, além de artigos científicos em 

jornais e magazines, sites da internet, dados governamentais e de diversos tipos de organizações 

públicas e privadas. Destacamos algumas obras da nossa futura agenda de pesquisa: 

 

1. AMISDEN, Alice H. A ascensão do resto: desafios ao Ocidente de economias com 

industrialização tardia. São Paulo. Editora da UNESP, 2009. 

2. ARRIGHI, Giovani. O longo século XX. São Paulo: Editora da UNESP, 1996. 

3. ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. 

São Paulo: Boitempo, 2008. 

4. BELLUZZO, Luiz G. O tempo de Keynes nos tempos do capitalismo. São Paulo: 

contracorrente, 2016. 

5. BELLUZZO, Luiz G.; GALÍPOLO, Gabriel. Manda quem pode, obedece quem tem 

prejuízo. São Paulo: Contracorrente, 2017. 

6. BERNARDES, Júlia A. CASTILLO, Ricardo (Orgs.) Espaço geográfico e 

competitividade: regionalização do setor sucroenergético no Brasil. Rio de Janeiro: 

Lamparina, 2019. 

7. BOUCHON, Geneviève. Vasco da Grama: Biografia. Rio de Janeiro: Record, 1997. 
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8. BRAUDEL, Fernand. Gramática das Civilizações. São Paulo: Martins Fontes, 1989. 

9. CONTEL, Fábio B. Território e finanças: técnicas, normas e topologias bancárias no 

Brasil. São Paulo: Annablume, 2011. 

10. CORIAT, Benjamin. Automação programável: Novas formas e conceitos de organização 

da produção. In: SCHMITZ, Hubert; CARVALHO, Ruy de Q. (Orgs.). Automação, 

competitividade e trabalho: A experiência internacional. São Paulo: Hucitec, 1988. 

11. CORIAT, Benjamin. Ohno e a escola japonesa de gestão da produção: Um ponto de vista 

de conjunt". In: HIRATA, Helena (org.). Sobre o "modelo" japonês. São Paulo: Edusp, 

1993.  

12. CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. 

Rio de Janeiro: Revan, 1994. 

13. DOBB, Maurice. A evolução do capitalismo. Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1965. 

14. FIORI, José L. História, estratégia e Desenvolvimento: para uma geopolítica do 

capitalismo. São Paulo: Boitempo, 2014. 

15. GRANET, Marcel. A civilização chinesa II. Rio de Janeiro: Editions Ferni, 1979 

(grandes civilizações desaparecidas). 

16. HARRISON, Alan; HOEK, Remko Van. Estratégia e gerenciamento de logística. São 

Paulo: Editora Futura, 2003. 

17. HIRATA, Helena (org.). Sobre o modelo japonês. São Paulo, Edusp, 1993.      

18. HIRATA, Helena. Outro lado do modelo japonês: entrevista com Satoshi Kamata. Novos 

Estudos Cebrap, n. 29, mar. 1991. 

19. HIRATA, Helena; ZARIFIAN, Philippe. Força e fragilidade do modelo japonês. Estudos 

Avançados, n. 12(5). 1991, pp. 173-185. 

20. HIRSCH, Joachim. Teoria materialista do Estado: processo de transformação do 

sistema capitalista de Estado. Rio de Janeiro: Editora Revan, 2010. 

21. HOBSBAWN, Eric. A era das revoluções – 1789-1848. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 

2019. 

22. HOBSBAWN, Eric. A era do capital – 1848-1875. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018. 

23. HOBSBAWN, Eric. A era dos extremos: o breve século XX – 1914-1991. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1995. 

24. HOBSBAWN, Eric. A era dos impérios – 1875-1914. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2018. 
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25. KIM, Linsu. Da imitação à inovação: dinâmica do aprendizado tecnológico na Coréia. 

Campinas: Editora Unicamp, 2005. 

26. KIM, Linsu; NELSON, Richard R. (Orgs.). Tecnologia, aprendizado e inovação: as 

experiências das economias industriais recente. Campinas: editora da Unicamp, 2005. 

27. KON, Anita (Org.). Planejamento no Brasil II. São Paulo: Perspectiva, 2010 (Debates 

Economia). 

28. LAFER, Betty M. (Org.). Planejamento no Brasil. São Paulo: Perspectiva, 1975 

(Debates Economia). 

29. LANDS, David S. Riqueza e pobreza das nações: por que algumas são tão ricas e outras 

são tão pobres. Rio de Janeiro: Editora Campus, 1998. 
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2. PLANO INICIAL DE TRABALHO 

 

Houve no Brasil, a partir de 1991, com a abertura econômica, uma mudança significativa 

no volume da circulação das mercadorias, capitais e informações. Uma intensidade mais 

significativa dos fluxos econômicos (circulação de insumo-produto) adveio notadamente a partir 

de 2003, com o governo Lula da Silva, como resultado de uma política econômica voltada para a 

ampliação do mercado interno, do crescimento das exportações de produtos agroindustriais 

(grãos e carnes), minerais e da importação de insumos e produtos acabados. A China entra mais 

agressivamente nesse cenário como parceira comercial do Brasil, substituindo os Estados Unidos 

como principal parceiro comercial. Conformou-se, deste modo, um aumento desigual da 

circulação de mercadorias em relação ao planejamento e à construção de infraestruturas de 

transportes e armazenamento para atender a crescente movimentação de mercadorias. Esse fato 

foi um dos motivos para diversos analistas e planejadores econômicos e de transportes indicarem 

um pretenso “apagão logístico” (ao modelo do que houve no setor energético no governo de 

Fernando Henrique Cardoso). Esses profissionais alegavam, ainda, que para evitar o “apagão 

logístico”, ou mais precisamente, um “apagão infraestrutural”, o poder público deveria 

desacelerar a economia, já que as infraestruturas, de uma forma geral, não acompanhariam o 

ritmo crescente da economia. Essa foi uma tese defendida até mesmo por integrantes do governo 

Lula da Silva. 

Todavia, o “apagão logístico” nunca aconteceu – apesar de haver por todo território 

brasileiro nítidos nós de estrangulamento das infraestruturas – e os sistemas de engenharia 

suportaram o aumento da circulação tanto de mercadorias, de pessoas (com o aumento da renda o 

número de automóveis particulares aviltou-se vertiginosamente) quanto de informações 

(ampliação da rede de fibras óticas, satélites e telefonia celular). Nesse contexto, quais foram os 

motivos para as infraestruturas suportarem as grandes demandas de transportes e armazenamento 

em um espaço relativamente curto de tempo? E quais foram as consequências desse aumento da 

fluidez, no que diz respeito à produção do espaço no território nacional? 

Sabe-se que foi por meio da política econômica do Governo Lula da Silva e do 

aquecimento da economia mundial que o Brasil ampliou seu PIB (Produto Interno Bruto). Esses 

Fls. 313



 14 

dois coeficientes estão diretamente relacionados, numa interação entre causa e efeito, com a 

adição da movimentação de mercadorias pelo território nacional. Contudo, não é presumível, 

nesse mesmo intervalo de tempo, o Estado desenvolver infraestruturas necessárias para atender 

esses novos pleitos corporativos e de consumo, pois o tempo da economia, de dinamização de um 

PIB nacional (mais rápido) é, apesar de relacionado, diverso do tempo do planejamento e da 

execução das infraestruturas (mais lento). Diante desse cenário, questiona-se: como o Brasil 

cresceu economicamente durante anos seguidos sem haver um “apagão infraestrutural” que 

comprometesse a fluidez e a competitividade territorial do país? Alguns motivos serão discutidos, 

como: a habilidade exponencial do uso de inovações organizacionais e técnicas – como a 

“logística corporativa” e o progresso técnico nos meios de transportes – efetivada pelas empresas, 

a fim de otimizar as infraestruturas existentes; e a capacidade do Estado, mediante a “logística de 

Estado”, de ampliar a fluidez territorial, melhorando o planejamento da circulação no território 

aos seletivizados litígios corporativos. 

O uso da logística corporativa (com adoção de estratégias de otimização de processos e de 

custos de transportes e armazenamento) entre as empresas sediadas no Brasil foi ampliado a 

partir da abertura da década de 1990 e, especialmente, com o aumento da competitividade 

auferida pelo Governo Lula da Silva. A finalidade do seu aperfeiçoamento foi proporcionar 

avanços nas estratégias, no planejamento e na gestão de transportes no âmbito empresarial. Mas, 

esse movimento aconteceu numa relação direta com a logística de Estado (estratégia, 

planejamento e gestão do poder público no provimento de maior fluidez territorial), expandindo a 

eficiência na movimentação de mercadorias, nos fluxos econômicos e, por consequência, das 

interações espaciais. Tendo em vista que a logística corporativa, ao campear a otimização dos 

custos de transportes e armazenamento, igualmente, esquadrinha maximizar os sistemas de 

transportes (objetos e ações dos transportes), dando-lhes maior habilidade e movimentação pelas 

vias de transportes, sem o imperativo de implementação de novos fixos de circulação. 

O papel do Estado, por meio das políticas públicas, foi direcionado para: a construção e 

melhoria das infraestruturas em nós estratégicos da rede de circulação nacional, como dragagem 

e derrocagem em canais portuários, túneis, pontes, contornos e duplicações rodoviárias e outros; 

a construção de novas infraestruturas estratégicas (portos, autoestradas, Portos Secos, linhas 

ferroviárias e outros) capaz de mudar a antiga lógica espacial de circulação regional (concentrada 

no Sudeste e no Sul) para outra, um pouco mais descentralizada, em que se direcionaram tanto 
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recursos públicos e privados quanto público-privados (parcerias público-privadas); a formulação 

e implementação de um sistema de normas e tributação (sistemas de ações, relações de 

produção), com a finalidade de desburocratizar a movimentação de mercadorias 

(importação/exportação e circulação interna), abrandar e padronizar impostos e taxas. Todos 

esses elementos da “logística de Estado” caminharam na direção de amortecer os custos totais da 

circulação do capital por meio da fluidez territorial. 

Por fim, nossa pretensão é destacar e analisar os fatos, arrogados à circulação, aos 

transportes e à logística, responsáveis pelas proeminentes alterações territoriais, no que diz 

respeito aos fluxos econômicos, à fluidez e à competitividade territorial e, por implicação, às 

devidas interações espaciais. Nosso recorte espacial é o Brasil, todavia, nos limitaremos a fazer 

uma discussão que trate especificamente de um território, pois nosso objetivo é mostrar trazer 

uma visão mais ampla do território nacional e, para isso, exemplificações sobre alguns espaços 

do território nacional aparecerão. Destacaremos as políticas públicas voltadas para os transportes 

e a logística e sua capacidade de gerar atratividade corporativa seletivizada (localização de 

atividades econômicas) e influenciar na “guerra entre os lugares”. Para um resultado satisfatório, 

também é necessário entender mais profundamente alguns componentes atribuídos às mudanças 

nos sistemas de transportes, como: as inovações técnicas nos meios e nas vias de transportes; as 

inovações organizacionais, como a logística; a construção de infraestruturas em nós ou linhas da 

rede de transportes nacional; as desregulamentações e novas regulamentações (normativas); e as 

transformações tributárias.  

O avanço das forças produtivas internacionais e suas realocações em diversos espaços 

nacionais produziram variações nas relações de produção que, por conseguinte, afetaram a 

divisão territorial do trabalho até então vigente. Com isso, a intensidade da circulação do capital, 

fruto das expansões geográficas dos capitais, foi vastamente revolucionada. A circulação, de 

forma generalizada, não é mais realizada presentemente como era no passado. 

 

2.1. Metodologia e procedimentos do projeto de pesquisa 

2.1.1. Hipótese e objetivos 

A hipótese, contida no atual projeto de pesquisa, é comprovar que a contemporânea 

reestruturação econômica, que acomete a economia brasileira, tem um componente 
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relativamente mais articulado, id est, uma logística de Estado (orientada para o planejamento 

territorial) e uma logística corporativa (orientada para a eficiência empresarial) que tornam 

presumível uma ampliação, apesar de seletiva espacialmente, da fluidez e da competitividade 

territorial, aludindo em reconfigurações/reorganizações de certas parcelas do território 

nacional, no que diz respeito às desigualdades territoriais.  

Assim, a questão central é qual a relação de complementariedade e de dissensão entre a 

“logística de Estado” e a “logística corporativa” e em que medida elas influenciaram 

seletivamente no acréscimo da fluidez e da competitividade territorial em porções do Brasil, em 

especial, as mais propensas aos interesses seletivizados do capital? Isto é, quando o poder 

público opera mais velado no acolhimento das demandas corporativas por infraestruturas e 

quando as empresas, através da logística corporativa, otimizam as infraestruturas existentes a 

ponto de suprirem a falta de infraestruturas de transportes e de armazenamento e, por 

consecutivo, os respectivos impactos que causam na organização territorial? 

A pesquisa tem como recorte temático os impactos da logística de Estado e corporativa 

no reordenamento do território brasileiro, sobressaindo-se a fluidez e a competitividade 

territorial; como recorte temporal o período após a abertura econômica da década de 1990 e, 

mais especificamente, depois da reinserção do Brasil, de forma mais competitiva, no comércio e 

nas relações internacionais e da pujança do mercado interno, com o governo Lula da Silva, a 

partir de 2003; como recorte espacial o território brasileiro, com aprovisionamento para alguns 

recortes espaciais que se tornaram mais fluidos e competitivos e que servirão para genéricas 

exemplificações. 

Assim, o objetivo geral da investigação é analisar os elementos tanto da logística de 

Estado no provimento de sistemas de engenharia dos transportes, de normas e tributação quanto 

da logística corporativa, a fim de otimizar os transportes, o armazenamento e os serviços de 

logística (alfandegamento, consolidação de cargas, manuseio de mercancias, embalagem, entre 

outros), coevos na contemporânea reestruturação econômica no Brasil, potencializando as 

regiões mais competitivas para o acolhimento das novas necessidades dos investimentos 

externos. Já os objetivos específicos envolvem: 
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1) verificar, de forma crítica, a evolução e adequação das infraestruturas e das inovações 

corporativa no acrescentamento da circulação, dos transportes e dos serviços de logística 

no Brasil, a partir mais tributariamente da recente reestruturação econômica; 

2) identificar quais foram os basilares elementos empregados pelo poder público para 

adequar os territórios, escolhidos seletivamente, com os sistemas de engenharia de 

transportes, normas e tributação com o desígnio de estender a fluidez territorial, id est, 

como foi planejado e gestado a logística de Estado, coligindo aos territórios um maior 

grau de eficácia para a competitividade. Nessa parte do trabalho o approach é a atuação 

estatal tanto como produtora do espaço, ensejando infraestruturas, operando 

normativamente e tributariamente a fim de arraigar fluidez e competitividade a 

privilegiadas porções do território; 

3) destacar a evolução/modernização nos transportes, armazenamento e nos serviços de 

logística pelas corporações atuantes no território brasileiro (empresas nacionais e 

estrangeiras) a partir da abertura da década de 1990 e, de maneira especial, a partir do 

governo Lula da Silva, em 2003. O objetivo é aferir os progressos da logística corporativa 

e sua articulação com a logística de Estado, ampliando a eficiência na movimentação de 

mercadorias, nos fluxos econômicos e, por subsecutivo, das interações espaciais. Tem-se 

em vista que a logística corporativa, ao campear otimizar os custos de transportes e 

armazenamento, também busca maximizar os sistemas de transportes, dando a eles 

máxima aptidão, maior movimentação pelas vias de transportes, sem muitas vezes o 

imperativo de ampliação das mesmas; 

4) destacar os territórios que foram mais afetados pelo aumento da fluidez e pela 

competitividade territorial, fruto da articulação mais elaborada entre a logística de Estado 

e a logística corporativa. Destacar-se-á, através de alguns estudos de caso, as alterações na 

organização territorial entusiasmadas pela busca de inserção competitiva dos territórios, 

sobretudo com subsídio dos sistemas de engenharia de transportes e armazenamento, da 

planificação e gestão das esferas de Estado, da logística corporativa e dos interesses 

produtivos e das demandas supranacionais. Um ponto possível de verificação é, através de 

estudos de caso, revelar os impactos movidos pela atuação estatal e privada, em diversas 

escalas, sobre determinados territórios, diminuindo ou expandindo suas desigualdades. 
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2.2. Procedimentos metodológicos e plano de trabalho para desenvolvimento do projeto de 

pesquisa 

1) Levantamento e apreciação de bibliografias alusivas ao referencial teórico, com 

proeminência para alguns conceitos básicos para pesquisa. O objetivo é enriquecer os 

estudos sobre fluidez territorial, competitividade territorial, logística de Estado, logística 

corporativa e outros conceitos que possam auxiliar numa interpretação adequada sobre a 

importância dos transportes e da logística no recente estágio da acumulação capitalista e 

que reorganizam desigualmente diversos territórios; 

2) coleta e análise de obras bibliográficas, principalmente, de planos (planejamento) de 

transportes, relatórios de obras e avaliação de projetos que mostrem os investimentos em 

transportes e logística pelo Estado e pelas corporações. Essa bibliografia mostrará o 

andamento das obras de infraestruturas realizadas pelas diversas instâncias do Estado, 

buscando o entendimento sobre o quanto a logística de Estado (planejamento) e os 

investimentos estão subordinados à logística corporativa; 

3) busca de legislação, sistema de tributações e editais de concessões dos governos federal e 

estaduais/provinciais atinentes a circulação, transportes e logística. Entre eles, avulta-se 

ações de órgãos federais responsáveis pelas obras de infraestruturas e ordenamento 

territorial. Esses itens envolvem a identificação dos sistemas de normas, tributação e 

planejamento estatal como elementos essenciais das desigualdades territoriais no que 

pulsa a fluidez e a competitividade;  

4) coleta e estudo de dados estatísticos secundários em vários órgãos e empresas públicas. 

Os dados estatísticos ampararão os múltiplos estágios que o método empregado propõe – 

com proeminência para o levantamento dos fluxos econômicos pelas principais rodovias, 

portos e aeroportos; 

5) entrevistas semi-estruturadas, se necessário, nas agências públicas e privadas de 

transportes e logística rodoviárias, portuárias e aeroviárias. Entre as empresas públicas 

destacam-se as de planejamento, entre as privadas os centros logísticos, os centros de 

distribuição, as estações aduaneiras, as transportadoras, entre outros que se agregam às 

cadeias de fornecimento, produção e distribuição, perfilando uma melhor relação entre a 

logística de Estado e a corporativa; 
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6) pesquisa e identificação de dados e de informações em notícias de jornais e revistas de 

circulação nacional, regional e setorial, além de relatórios setoriais das firmas de 

transportes e logística, de consultorias e de órgãos públicos. Os jornais e revistas 

(cadernos setoriais) serão aproveitados como meio alternativo na investigação de dados e 

informações complementares às entrevistas e aos dados estatísticos oficiais;  

7) elaboração e confecção de matrizes (tabelas), diagramas (gráficos) e cartogramas (mapas) 

que permitam uma melhor visualização dos dados tabulados, admitindo uma leitura mais 

clara dos objetivos inquiridos. Eles, muito além de ilustrarem a pesquisa graficamente 

comporão sínteses do relatório final da pesquisa; 

8) atuar nas atividades de ensino, seminários, trabalhos de campo, palestras, eventos 

científicos e demais atividades em conjunto e em acordo com o supervisor da pesquisa, 

atendendo as normas do CNPq e do Programa de Pesquisador de Pós-Doutorado (PPPD) 

do Instituto de Geociências (IG) da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp); 

9) entrega do relatório final ao CNPq, ao Instituto de Geociências (IG) da Unicamp e ao 

Departamento de Geociências (GCN) da UFSC. 
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2.3. Cronograma do projeto de pesquisa 

Período 

bimestral/Atividades 

Fev./ 

Mar. 

2019 

Abr./ 

Mai. 

2019 

Jun./Jul. 

2019 

Ago./Set. 

2019 

Out./Nov

. 2019 

Dez. 

2019/Jan. 

2020 

Fev/Mar. 

2020 

1. Levantamento e análise de obras 

bibliográficas referentes ao 

método, às categorias e aos 

conceitos utilizados. 

X X X     

2. Levantamento e análise de obras 

bibliográficas, planos e relatórios 

de obras e avaliação de projetos de 

transportes. 

 X X X    

3. Busca e avaliação de legislação e 

editais de concessões dos governos 

federal e estadual. 

  X X X   

4. Coleta e análise de dados 

estatísticos secundários em vários 

órgãos e empresas públicas e 

privadas. 

 X X X X   

5. Entrevistas e aplicação de 

questionários nas agências públicas 

e privadas de transportes e logística 

rodoviárias, portuárias e 

aeroviárias. 

  X X X   

6. Busca e identificação de dados e 

de informações em notícias de 

jornais e revistas de circulação 

nacional, regional e setorial, além 

de relatórios setoriais das 

empresas. 

  X X X X  

7. Elaboração e confecção de 

matrizes, de diagramas e de 

cartogramas. 

    X X  

8. atuar nas atividades acadêmicas 

e universitárias no IG da Unicamp, 

em acordo das necessidades do 

supervisor da pesquisa. 

X X  X X   

9. Entrega do relatório final ao 

CNPq/IG da Unicamp/GCN da 

UFSC. 

      X 
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PROGRAMA DO MINI-CURSO 

 

CIRCULAÇÃO, TRANSPORTES E LOGÍSTICA COMO ATRIBUTOS DA 

COMPETITIVIDADE ENTRE OS TERRITORIOS 

 

Prof. Dr. Márcio Rogério Silveira  

Professor Associada do Departamento de Geociências (GCN) e do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia (PPGG), da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). 

 

Carga Horária: 20 horas 

Público algo: graduação e pós-graduação 

Data: 10, 11, 12 de março de 2020 

 

3.1. Objetivo 

Apresentar e discutir os temas circulação, transportes e logísticas no contexto das revoluções 

logísticas, destacando a competitividade entre os territórios em diferentes escalas e períodos 

históricos. Destaca-se, portanto, no Brasil, a discussão sobre a importância dos sistemas de 

transportes – com destaque para a logística, as normas e a tributação – como elementos da 

“disputa por maior competitividade entre os territórios”, por meio da ampliação da fluidez. 

 

3.2. Conteúdo programático 

3.2.1. Circulação, transportes e logística: elementos para discussão 

3.2.1.1. A importância da circulação, transportes e da logística  

3.2.1.2. Logística como estratégia, planejamento e gestão dos transportes e armazenamento 

3.2.1.3. Circulação, tributação e normas para fluidez territorial e uso corporativo do território 
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3.2.2. As revoluções logísticas: um ciclo que se fecha 

3.2.2.1. As revoluções logísticas e seu papel na geopolítica e no comércio internacional 

3.2.2.2. As revoluções logísticas lideradas pela Ásia: a China e um ciclo que em fechamento 

3.2.2.3. Revoluções logísticas, ciclos econômicos e inovações técnicas e organizacionais nos 

transportes e na logística 

3.2.2.4. As revoluções logísticas e seus impactos no território brasileiro 

 

3.2.3. As infraestruturas de transportes, desenvolvimento e competitividade entre os 

territórios 

3.2.3.1. Planejamento, desenvolvimento e competitividade territorial 

3.2.3.2. Os sistemas de transportes, a corporativização e a competitividade entre os territórios 

3.2.3.3. Planejamento territorial, integração e fluidez do capital no Brasil 

3.2.3.4. Os sistemas de transportes no Brasil e as vantagens competitivas do território 

3.2.3.5. Fluidez territorial para além do uso corporativo do território 
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Brasil: um desenho conceitual, Texto para Discussão, n. 1828, IPEA, Brasília, 2013. 

BIELSCHOWSKY, Ricardo; SQUEFF, Gabriel C; VASCONCELOS, Lucas F. Evolução dos 
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1997, p. 279-314. 
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4. ALGUMAS ATIVIDADES PROFISSIONAL NOS ÚLTIMOS 

ANOS 

 

Nos últimos anos, além de desenvolver os projetos de pesquisa coligados a bolsa de 

Produtividade em Pesquisa (PQ), dediquei-me à laboração dos produtos finais do “Projeto de 

Pesquisa” (2012-2016) financiado pelo CNPq, Edital de Ciências Sociais, sobre a 

“Reestruturação e Dinâmica dos Transportes e da Logística em Santa Catarina”, ao abrigo de 

minha coordenação. Essa investigação propiciou a publicação e apresentação de trabalhos sobre 

os sistemas de transportes e a logística no território catarinense. Finalizado o projeto, em 2016, o 

mesmo foi organizado em livro, intitulado “Circulação, transportes e logística no estado de 

Santa Catarina”. O livro igualmente é obra de três anos de pesquisa com bolsa PQ, entre 2011 e 

2013, com recorte espacial no estado de Santa Catarina. 

A pesquisa, com bolsa PQ ainda originou capítulos de livros, artigos científicos, 

apresentação de trabalhos em congressos, palestras, entre outras atividades. Para isso foram 

concretizadas distintas leituras de livros, relatórios, trabalhos de campo, entrevistas, debates em 

congressos e Grupos de Trabalhos (GTs) para discussão da temática, como a manutenção 

sistemática de um GT na ENANPEGE de 2013, 2015, 2017 e 2019. As pesquisas realizadas e em 

andamento também contam com a participação de pesquisadores de outras instituições do Brasil e 

do exterior e alunos de graduação, mestrado, doutorado e pós-doutorado. Fato que proporciona a 

formação de recursos humanos, em particular, nos graus de mestrado e de doutorado (inclusive 

em cotutela com universidades estrangeiras), além da supervisão de pós-doutorado e tutoriar 

alunos estrangeiros realizando pesquisas no Brasil (especialmente advindos do México e de 

Portugal). Um dos resultados parciais (pelo fato da pesquisa terminar só em fevereiro de 2020), 

entre outros que são destacados no Lattes, da bolsa PQ (2017-2019) foi a Organização do Livro: 

“Circulação, Transportes e Logística no Brasil”, e de um capítulo no mesmo livro intitulado 

“Circulação, transportes e logística e seus impactos na fluidez e na competitividade territorial no 

Brasil”. 
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Foi findado, nessa ocasião, dois projetos, do qual sou integrante, intitulados 

“Territorialização e mapeamento das unidades exportadoras de Mato Grosso do Sul” 

(financiado pela Fundect/MS) e “Repercussões da economia exportadora nos domínios dos 

cerrados e do Pantanal Sul-Matogrossense” (financiado pelo CNPq, Edital Universal), ambos 

coordenados pela Profa. Dra. Lisandra Pereira Lamosa da UFGD. As investigações finalizadas 

atualmente são duas, uma coordenada por mim, intitulado “Reestruturação e dinâmica dos 

transportes em Santa Catarina” (Edital Universal do CNPq) e outra internacional, com a 

participação de diversos pesquisadores da América Latina, do Norte e Europa, dirigido pela 

Profa. Dra. Maria Carme Miralles-Guasch, da Universidade Autônoma de Barcelona, Espanha, 

nomeado “La Movilidad Cotidiana y las Dinámicas de Proximidad. Un Enfoque Territorial, 

Social y Medioambiental” (financiado pela Secretaría de Estado de Iinvestigación, Desarrolllo e 

Innovación, España). Outras atividades que merecem destaque foi minha participação como 

coordenador do Programa de Pós-Graduação em Geografia da UFSC e representante na Câmara 

de Pós-Graduação da UFSC, entre maio de 2013 e agosto de 2015, integrante da Comissão de 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação da CAPES, área de Geografia, Coordenador de 

Grupo de Trabalho no Encontro da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Geografia (ENANPEGE), Coordenador de Pesquisa do Departamento de Geociências, entre 

outros, conforme consta no Currículo Lattes. 

Alguns produtos, como publicações, frutos das investigações mais recentes, podem ser 

observados na sequência (selecionados entre 2015.1 e 2019.2). Algumas publicações foram 

realizadas antes do período 2017-2020, todavia, possuem relação direta com o atual relatório. Há 

alguns trabalhos que são resultados da pesquisa PQ (2017-2019) que foram publicados e outros 

ainda estão em fase de elaboração (outros produtos ainda serão preparados após o fim da 

Pesquisa, a partir de março de 2020). 

 

1) AREDES, Airton; SILVEIRA, Márcio R. Abordagens sobre as noções de circulação, 

transporte aéreo e turismo na geografia tradicional: algumas reflexões. Revista Formação 

(Presidente Prudente), v.26, p.37 - 55, 2019. 

 

2) VERA, Margaux H.; SILVEIRA, Márcio R. Expansão imobiliária e problemas de 

mobilidade: o caso da área conurbada de Florianópolis. Revista dos Transportes 

Públicos (RTP), v.42, p.27 - 47, 2019. 
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3) VERA, Margaux H.; SILVEIRA, Márcio R. O capital imobiliário e o seu papel no 

processo de formação de novas centralidades e de verticalização na Região Metropolitana 

de Florianópolis/SC. Revista Brasileira de Geografia, v.64, p.258 - 284, 2019. 

 

4) SOUZA, Vitor H. P. de; SILVEIRA, Márcio R. Organização espacial das redes de 

transportes e comunicações na América do Sul: uma análise baseada nas revoluções 

logísticas. Revista Transporte y Territorio, v.21, p.118 - 139, 2019. 

 

5) SILVEIRA, Márcio R.; QUINTILHANO, Diogo. Os efeitos das concessões 

aeroportuárias no Brasil entre os anos de 2012 a 2018. Revista Geosul (UFSC), v.34, 

p.87 - 112, 2019. 

 

6) SILVEIRA, Márcio R.; FELIPE JUNIOR, Nelson F. (Orgs.). Circulação, transportes e 

logística no Brasil. Florianópolis: Insular, 2019. 

 

 

7) SILVEIRA, Márcio R. Circulação, transportes e logística e seus impactos na fluidez e na 

competitividade territorial no Brasil. In: SILVEIRA, Márcio R.; FELIPE JUNIOR, 

Nelson F. (Orgs.). Circulação, transportes e logística no Brasil. Florianópolis: Insular, 

2019, p. 17-66. 

 

8) SILVEIRA, Márcio R. Transport and logistics towards economic restructuring in Brazil, 

Revista Mercator (Fortaleza. Online), v.17, p.1-20, 2018. 

 

 

9) SILVEIRA, Márcio R. JULIO, Alessandra dos S. A Ferrovia Norte-Sul: logística, fluidez, 

competitividade e integração territorial. in.: PALHETA, João M.; NASCIMENTO, Flávio 

R. do.; SILVA, Cristian N. da. (Orgs.). Grandes empreendimentos e impactos 

territoriais no Brasil. Belém/PA: Ed. UFPA, 2017, p. 57-73. 

 

10) SILVEIRA, Márcio R.; SOUZA, Vitor H. P. de. A IIRSA/COSIPLAN e suas implicações 

na fluidez do território brasileiro. In: LAMOSO, Lisandra P. (Org.). Temas do 

Desenvolvimento Econômico Brasileiro e suas Articulações no Mato Grosso do Sul. 

Curitiba: Íthala, 2016, v.1, p. 97-132. 

 

11) SILVEIRA, Márcio R.; JULIO, Alessandra S. A Integração Ferroviária Nacional e o 

Desenvolvimento dos Mercados Interno e Externo: proposições à realidade brasileira e 
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sul-mato-grossense. In: LAMOSOS, Lisandra P. (Org.). Temas do Desenvolvimento 

Econômico Brasileiro e suas Articulações no Mato Grosso do Sul. Curitiba: Íthala, 

2016, v.1, p. 191-232. 

 

12) SILVEIRA, Márcio R. (Org.) Circulação, transportes e logística no estado de Santa 

Catarina. Florianópolis: Editora Insular, 2016. 

 

 

13) SILVEIRA, Márcio R. Transportes e logística em Santa Catarina: tipologia e topologia 

dos principais espaços de circulação e desenvolvimento. In: SILVEIRA, Márcio R. (Org.) 

Circulação, transportes e logística no estado de Santa Catarina. Florianópolis: Editora 

Insular, 2016, p. 22-47. 

 

14) SILVEIRA, Márcio R.; QUINTILHANO, Diogo. Contribuições do modal aéreo na 

circulação de cargas no Brasil: Principais fluxos e atuação das principais companhias 

aéreas. Revista da ANPEGE, v. 11, p. 65-91, 2015. 

 

15) SILVEIRA, Márcio R. Circulação, transportes, logística e a dinâmica capitalista: alguns 

apontamentos sobre as recentes reestruturações no Brasil. In: ARROYO, Mónica; CRUZ, 

Rita de C. A. da (Orgs.). Território e Circulação: a dinâmica contraditória da 

globalização. São Paulo: Annablume, 2015, p. 51-73. 

 

16) SILVEIRA, Márcio R. A circulação, os transportes e a logística na reestruturação 

econômica do estado de São Paulo. In: SPOSITO, Eliseu S. (Org.). O novo mapa da 

indústria no século XXI: diferentes paradigmas para a leitura das dinâmicas territoriais 

no estado de São Paulo. São Paulo: Editora da UNESP, 2015, p. 467-506. 

 

Além das publicações tradicionais há, no âmbito das publicações, sete verbetes no 

Dicionário de Geografia Aplicada: terminologia da análise, do planejamento e da gestão do 

território, pela Porto Editora (Portugal), coordenado pelos Professores José Alberto Rio 

Fernandes (Portugal), Lorenzo Lopes Trigal (Espanha) e Eliseu Savério Sposito (Brasil), em 

2016. 

As demais inserções internacionais são a participação em convênios entre instituições, dos 

quais foram beneficiados alguns orientandos, seis através do “doutorado sanduíche no exterior” e 

dois através dos convênios de desenvolvimento local e cooperação internacional (cotutelas). Ao 

mesmo tempo houve mobilidade internacional de docentes para palestras e eventos. A maior 

inserção internacional é fruto:  
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1) da maior participação e apresentação de trabalhos em congressos científicos;  

2) participação em pesquisa-rede, com pesquisadores de diversos países, inclusive com 

mobilidade estudantil;  

3) convênios de cotutela internacionais;  

4) convênio de mobilidade estudantil, em três diferentes universidades, com a participação 

de seis orientandos de doutorado nas Universidade Autônoma de Barcelona, Universidade de 

Montreal e Universidade de Valência;  

5) tutoria de alunos da Universidade de Lisboa e Universidade Jesuíta de Guadalajara e;  

6) seis doutorandos no estágio de doutorado sanduíche no exterior, com bolsas da 

CAPES. 

 

As demais atividades relacionadas à pesquisa; extensão; publicações (publicações de 

verbetes, coautorias em artigos e capítulo de livros, artigos jornalísticos e outros); ensino na 

graduação e pós-graduação; administração; convênios e relacionamento profissional 

internacional; orientações de iniciação científica, trabalho de conclusão de curso, mestrado, 

doutorado e supervisão de pós-doutorado. A partir de março de 2019, por um período de 12 

meses, iniciei o pós-doutorado, No Instituto de Geociências, da Universidade de Campinas 

(Unicamp), com a Supervisão do Prof. Dr. Ricardo Adib Castillo e bolsa de Pós-Doutorado 

Sênior do CNPq. Há uma série de outras atividades que podem ser visualizadas no Currículo 

Lattes. 
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5. ATIVIDADES REALIZADAS/CONCLUÍDAS DURANTE O 

PERÍODO DE PÓS-DOUTORADO (01/03/2019-29/02/2020) 

 

5.1. Publicações 

1) AREDES, Airton; SILVEIRA, Márcio R. Abordagens sobre as noções de circulação, 

transporte aéreo e turismo na geografia tradicional: algumas reflexões. Revista Formação 

(Presidente Prudente), v.26, p.37 - 55, 2019. 

 

2) VERA, Margaux H.; SILVEIRA, Márcio R. Expansão imobiliária e problemas de 

mobilidade: o caso da área conurbada de Florianópolis. Revista dos Transportes 

Públicos (RTP), v.42, p.27 - 47, 2019. 

 

3) VERA, Margaux H.; SILVEIRA, Márcio R. O capital imobiliário e o seu papel no 

processo de formação de novas centralidades e de verticalização na Região Metropolitana 

de Florianópolis/SC. Revista Brasileira de Geografia, v.64, p.258 - 284, 2019. 

 

4) SOUZA, Vitor H. P. de; SILVEIRA, Márcio R. Organização espacial das redes de 

transportes e comunicações na América do Sul: uma análise baseada nas revoluções 

logísticas. Revista Transporte y Territorio, v.21, p.118 - 139, 2019. 

 

5) SILVEIRA, Márcio R.; QUINTILHANO, Diogo. Os efeitos das concessões 

aeroportuárias no Brasil entre os anos de 2012 a 2018. Revista Geosul (UFSC), v.34, 

p.87 - 112, 2019. 

 

 

6) SILVEIRA, Márcio R.; FELIPE JUNIOR, Nelson F. (Orgs.). Circulação, transportes e 

logística no Brasil. Florianópolis: Insular, 2019. 

 

 

7) SILVEIRA, Márcio R. Circulação, transportes e logística e seus impactos na fluidez e na 

competitividade territorial no Brasil. In: SILVEIRA, Márcio R.; FELIPE JUNIOR, 

Nelson F. (Orgs.). Circulação, transportes e logística no Brasil. Florianópolis: Insular, 
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2019, p. 17-66. 

 

8) SILVEIRA, Márcio R.; FELIPE JUNIOR, Nelson. F. Circulação, transportes e logística 

no Brasil. Florianópolis: Insular, 2019. (Apresentação de livro). 

 

5.2. Revisor de periódico 

1) Revista FINISTERRA (LISBOA, 1966), realizado em 2019. 

 

5.3. Demais produções técnicas 

2) SILVEIRA, Márcio R.; LAMOSO, L. P.; COSTA, P. A.; CONTEL, F. B. 

COORDENADOR DE GRUPO DE TRABALHO: Desenvolvimento regional, redes 
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REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS, INOVAÇÕES E 

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL: ALGUNS ELEMENTOS 

PARA ENTENDER AS RECENTES REESTRUTURAÇÕES 

ECONÔMICAS NO MUNDO E NO BRASIL 

 

A diferença entre a história da natureza e a história dos homens é 

que os homens fazem sua própria história. 

Jean Batista Vigo 

 

As redes se distribuem espacialmente por se constituírem como elementos espaciais 

concretos e socioespaciais. Elementos espaciais concretos porque podem ser constituídos 

de elementos sólidos, portanto tangíveis, com clara presença sobre o território fazendo 

parte da estrutura espacial de uma sociedade, como as rodovias, redes de energia elétrica 

e fios de telefone. Socioespaciais porque não se explicam por isso, mas pela sua 

presença e contribuição nas relações sociais e de produção, porque podem agilizar os 

processos sociais de reprodução da sociedade, na medida em que, ao ser parte do espaço 

geográfico, também é suporte, porque as relações são construídas quotidianamente como 

resultado das relações sociais, suporte para estas; porque por vezes intangíveis ainda 

assim permitem e ou restringem a circulação, de bens e de pessoas (SANTANA, 2004, 

p. 64 e 65). 

 

A revolução logística é uma abstração que expressa – não necessariamente pela existência 

de inovações altamente significativas nos sistemas de transportes, armazenamento e de logística 

(inovações revolucionárias do ponto de vista da técnica e da organização) –, tanto espacial quanto 

temporalmente, um agrupamento e qualidade de tecnologias e sistemas organizacionais que 

impulsionam/sustentam e, especialmente, atendem a um avanço significativo das forças 

produtivas1. Forças que, por conseguinte, interferem nas relações de produção2 (sistemas de 

normas, tributos etc.) e, mais ou menos, na ordem socioeconômica vigente. Os sistemas de 

transportes, armazenamento e logística avançam, numa relação dialética, permitindo a ocorrência 

de transformações econômicas e sociais que carecem de ampliação dos fluxos de insumos, 

                                                 
1 Refere-se à combinação da força de trabalho humana com os meios de produção, como os instrumentos e objetos 

de trabalho, envolvendo tecnologia, infraestruturas, ferramentas, máquinas, técnicas, materiais, conhecimento 

técnico, terra e recursos naturais. As forças produtivas, conjuntamente com as relações de produção são os 

componentes básicos do modo de produção, isto é, a base material da sociedade. Ambas e, por conseguinte, o modo 

de produção estão em constante movimento (levando as diferenciações dos tempos históricos). 
2 São as formas como os seres humanos desenvolvem suas relações de trabalho, a distribuição no processo de 

produção e a reprodução da vida material. Nas sociedades de classes, as relações de propriedade (proprietários e não 

proprietários – substancialmente dos meios de produção) são expressões jurídicas das relações de produção. 
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produtos, informações e, até certo ponto, de pessoas. Elas podem até mesmo amparar uma 

revolução industrial, sem antes passar por mudanças tecnológicas altamente revolucionárias. Isso 

porque as técnicas e os sistemas organizacionais que estão disponíveis são ampliados, 

reorganizados, adaptados, colocados em evidência, id est, otimizados como suporte e também 

como forças produtivas. É, por isso, que as revoluções logísticas não escapam às mudanças 

inovacionais de uma revolução industrial, ou seja, são, como qualquer outro, elementos das 

forças produtivas. 

É proeminente também registrar a importância de três elementos fundamentais quando 

falamos de revoluções logísticas: o tempo, o espaço e a capacidade das inovações de relativizar, 

de interferir nos dois primeiros. As inovações nos sistemas de transportes, armazenamento e 

logística são influenciadoras/transformadoras das relações que temos com o espaço e o tempo, no 

seguinte sentido: as inovações, cada vez mais, diminuem o tempo de percurso, muitas vezes pelo 

aumento da velocidade e da capacidade de cargas dos veículos, fruto da modernização das vias e 

dos meios de transportes. Portanto, as inovações impõem relações cada vez mais dinâmicas nas 

relações sociais – interações espaciais – por alterações na relação espaço-tempo, por exemplo: o 

surgimento das ferrovias. Elas permitiram que certos círculos concêntricos de produção, como 

gado e grãos fossem cada vez para mais longe, permitindo mudanças consideráveis na relação 

cidade-campo, especialmente no valor da terra (renda diferencial).  

Todavia, só o fato de dobrar a velocidade da ferrovia não permite mudanças significativas 

nessa relação. É preciso mais que isso! É preciso certas relações de produção. Está aí um dos 

elementos importantes na diferenciação entre inovações básicas e as demais e suas capacidades 

de difusão. Diante disso, temos outro exemplo: a substituição do transporte transatlântico de 

navios por aviões que ampliou consideravelmente as relações interespaciais para alguns tipos de 

cargas (com maior valor) e, marcantemente, para os negócios, as relações interpessoais e 

corporativas, mas pouco alterou o transporte de cargas de baixo custo e grande volume que, na 

sua maioria, a comercialização evoluiu na medida que progrediu o transporte marítimo e os 

sistemas de normas e tributos coligados. Como também, o surgimento do avião supersônico 

pouco alterou as relações pré-existentes, ou seja, não alterou as relações que tinham se 

estabelecido com o avião a jato e outros mais rudimentares. O mesmo ocorre com os grandes 

aviões de passageiros, como o A380 da AirBus. Então, vale a pena essa análise da diferença entre 

invenção e inovação e sua capacidade de difusão e de mudanças socioeconômicas mais 
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profundas. Como afirma Perroux (1959), a história das invenções também é de uma experiência 

coletiva que resolve progressivamente os problemas propostos por necessidades coletivas. 

Por outro lado, essa relação não é tão simples, notadamente quando falamos das 

comunicações e das telecomunicações na transmissão de informações e de dados. A mudança de 

meses para semanas, dessa para dias, que por sua vez foi para horas, e para minutos, para 

segundos, para microssegundos (milionésima parte de um segundo), para nanosegundos (um 

milionésimo de segundo, ou seja, ¹/₁₀₀₀₀₀₀₀₀₀ de um segundo ou 10⁻⁹ segundos) são muitos mais 

significativas do que diminuir pela metade o tempo de transporte de uma carga de grãos, por mais 

que isso diminua os custos de circulação com pessoal empregado, tempo no porto e na 

conservação da carga. Muitas vezes o “salto” está nos detalhes, como a disputa entre Estados 

Unidas e China pela tecnologia 5G (10 vezes mais rápida), na qual a China lidera por meio da 

empresa Huawei. Fato que colocou os Estados Unidos na defensiva tecnológica e agressão 

imperialista, como bem destaca Wood (2014, p. 09), “(...) a natureza específica do imperialismo 

norte-americano e, na prática, da especificidade do império capitalista, cuja principal 

característica é operar o máximo possível por meio dos imperativos econômicos, e não pelo 

domínio colonial direto”. O Brasil sabe muito bem como é esse caminho, tendo em vista que, a 

partir de 2016 (com destaque para 2019), passou a gravitar, com mais veemência, na órbita dos 

interesses geopolíticos dos Estados Unidos, obstando sua aproximação “soberana” com a China, 

especificamente pela sua crescente participação nas inovações mundiais de alta-tecnologia (fato 

que coloca a China disparadamente na primeira posição mundial de registro de patentes). 

Obviamente que a posição geográfica, os recursos naturais, a população e o seu poder de 

consumo e os sistemas de engenharias são importantes nessa briga comercial e, com ela, a disputa 

geopolítica entre as nações e seus “Estados múltiplos”3. As infovias e a capacidade de fluidez que 

elas permitem, interferem na competitividade territorial. Assim, a seletividade do capital e sua 

capacidade de articulação com o Estado-nação estão no cerne de um padrão de desigualdade 

espacial, díspar da fase imperialista anterior, sob o domínio inglês e das décadas passadas, 

mesmo que as estruturas pretéritas tenham influência hodiernamente. É nessa linha de reflexão 

                                                 
3 “O mundo de hoje é mais do que nunca um mundo de Estados-nação. A forma política da globalização não é um 

Estado global, ou uma soberania global. A falta de correspondência entre a economia global e os Estados nacionais 

também não representa simplesmente algum tipo de atraso no desenvolvimento político. A própria essência da 

globalização é uma economia global administrada por um sistema de Estados múltiplos e soberanias locais, 

estruturada numa relação complexa de dominação e subordinação” (WOOD, 2014, p. 108). 

Fls. 341



 42 

que é importante entendermos como as revoluções logísticas interferem na competitividade entre 

os territórios e como todo um sistema de mudanças nas forças e nas relações de produção 

embasados nessa nova fase do capitalismo atingem o Brasil. 
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1. PRENÚNCIO DA TESE/ANTECEDENTES: INOVAÇÕES, 

REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS E COMPETITIVIDADE TERRITORIAL 

As demandas da natureza, impostas aos grupos humanos em expansão e desenvolvimento, 

exigiram tanto inovações técnicas e organizacionais quanto suas difusões. Assim, houve 

necessidade de avançar no desenvolvimento dos meios e vias de comunicações. Porém, foi 

basilar progredir na organização dos fluxos (direção, armazenamento e outros) que, por 

conseguinte, é o que chamamos, a partir de complexas abstrações, de logística, nas suas mais 

variadas formas e intensidades. Foi preciso, por exemplo, aprimorar tanto as embarcações quanto 

o conhecimento da navegação, como as rotas, a localização, a medição da velocidade, a distância, 

o regime de ventos e outros. Mas, não foi só isso, pois foi crucial toda uma estrutura capaz de 

conjugar nos navios viagens mais rápidas, mais seguras, com maior quantidade de cargas e com 

mais autonomia. Para isso, foi inescusável mais tecnologia e conhecimento do meio físico. 

Especialização, divisão do trabalho e ciência assumiram papéis cada vez mais relevantes. A 

ciência não nasce com a Revolução Técnico-científica. Ela já era desenvolvida, mesmo que fosse 

por meios e intensidades diferentes em outros tempos e espaços. 

Mercadores e agentes comerciais, por intermédio da logística, passaram, com maior 

competência, a planejar as rotas, as datas de viagens, os períodos certos para compra e venda de 

mercadorias (inclusive com o setor produtivo ajustando-se a essa lógica – uma forma primitiva de 

just-in-time) a fim de diminuir o tempo ocioso do trabalho, dos meios e das vias de transportes, 

como a mão de obra nos portos, armazéns etc. Os sistemas de fornecimento, produção, 

distribuição, troca e consumo ajustavam-se mais e mais a ponto de haver um movimento entre as 

esferas da produção e da distribuição mais sincronizados. A maximização dos custos de produção 

e de circulação, cada vez mais, era aperfeiçoada por meio do conhecimento em logística. Esse 

sistema, essa organização evolui, de forma mais ou menos aparelhada, desde as relações pré-

capitalistas, ou seja, está presente em modos de produção pretéritos. Podemos dizer que a 

logística e os transportes, como forças produtivas que são, avançaram com a sociedade. 

Atualmente, numa economia “mais mundializada”, mas, sobretudo, com grandes fluxos 

de insumo-produto, por consequência de uma desverticalização crescente da produção, na qual a 

China possui um papel relevante, as inovações técnicas e organizacionais em transportes e 

logística – mas também armazenamento, informações e outros – alcançam o seu top grade. Elas 
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têm como um dos fatores-chave a logística corporativa e a logística de Estado e também suas 

relações com os sistemas de normas e de tributação. A logística realizada pelo Estado tem como 

nó górdio o planejamento da fluidez territorial que progressivamente incorpora meios embasados 

nas estratégias competitivas empresariais, ou seja, é o território, por meio do seu principal 

produtor (o Estado), adotando/incorporando modelos de gestão empresarial embasados em 

lógicas intercapitalistas de concorrência e competitividade. As estratégias, o planejamento e a 

administração territorial tornaram-se cada vez mais privadas (terceirizações, privatizações, 

concessões, outorgas e outros) e interinstitucionais (via interferências de agências, inclusive 

internacionais, como o FMI, o Banco Mundial e outras), enquanto o Estado assume 

paulatinamente elementos comuns ao mundo corporativo. Temos, por assim dizer, a 

competitividade territorial. 

 

2. A COMPETITIVIDADE TERRITORIAL: ALGUNS ELEMENTOS PARA 

DISCUSSÃO 

A competitividade territorial nada mais é do que o uso de princípios concorrenciais e de 

competitividade, utilizadas pelas corporações, na administração dos territórios (seja ela liderada 

pelo Estado ou por um sistema de governança). São, portanto, concepções que se impregnam no 

território a ponto de se tornarem partes intrínsecas da sua estrutura. A competitividade é 

absorvida pelos agentes produtores do território e por intermédio deles se institucionaliza no 

Estado. A sociedade, com isso, assume o papel crucial de gerenciá-la e ampliá-la por meio de 

políticas públicas, do capital e do trabalho. Portanto, há um efeito de encadeamento, 

especialização, aperfeiçoamentos (produtos e processos), economias de escala, inovações e outros 

fatores que dinamizam economicamente o território, “tornando-o mais competitivo” em relação a 

outro território. Na verdade, não é um ou outro espaço que fica mais competitivo, mas, sim, os 

agentes que estão presentes nele e que possuem maior capacidade de produzi-lo. Esses agentes 

atuam como forças capazes de atrair investimentos e de ampliar as suas capacidades de 

competitividade e de rentabilidade. Entre eles está o Estado, que nada mais é do que um campo 

onde as classes se confrontam (luta de classes). Por isso, não dá para entender a “competitividade 

entre os territórios” como um espaço impregnado e produzido por diversos agentes sociais, sem 

entender o papel da União (governo central), do Estado federativo (governo estadual) e 
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especialmente dos municípios (governo local). É no âmbito dos municípios que ocorrem a 

legitimação das leis, das normas e das discussões sobre a produção e o ordenamento de um 

espaço mais coeso aos interesses seletivos das grandes corporações. 

Há situações que mostram como esse efeito de encadeamento tomou proporções tão 

grandes que levaram nações à prosperidade: “A história mostra que as nações mais ricas são 

aquelas que passaram por um período de inovação. Ironicamente, muitas delas começaram seus 

períodos de inovação imitando outras que tiveram um desempenho superior antes” 

(CLYDESDALE, 2012, p. 16). As inovações, o aperfeiçoamento via imitação, a expansão do 

mercado, o aumento do consumo interno, mas também a estabilidade política foram elementos 

que aceleraram o desenvolvimento de diversas economias. Assim, fazer parte, por exemplo, de 

uma destacada cadeia produtiva e de circulação pode colocar um determinado território em 

vantagem em relação a outro. Vide o caso de Roterdã, na Holanda, que se especializou em um 

importante espaço de dominação da circulação de mercadorias entre a Holanda e suas colônias, 

possessões etc. e que, com o tempo, passou a ser a principal porta de entrada e de saída da 

Europa. Mais atualmente, ela ampliou seu know-how na atividade portuária e marítima por 

intermédio do desenvolvimento da tecnologia da informação, da sede de empresas de seguro e 

resseguro, de companhias e serviços marítimas e portuários, de corporações europeias 

(especialmente por que está se destacando como uma cidade inteligente), sede de startups e 

outros. Além do mais, devido à modernização portuária das últimas décadas ser um fator de 

grande economia de espaço, grandes áreas ociosas do porto movimentam o setor da construção 

civil para moradias e escritórios empresariais. Mas, não vamos nos enganar: o sucesso do 

passado, isto é, das pequenas escalas territoriais, tinha relação intrínseca com o sistema 

econômico da época o qual permitia que territórios com autonomia político-administrativa-

econômica (comportavam-se como nações) tivessem sucesso. Algo pouco provável nos dias 

atuais.  

A competitividade territorial, na sua forma mais geral, não é algo novo, por mais que 

muitos dos elementos que estão presentes hoje não fossem comuns em tempos pretéritos. Foi 

observado, por exemplo, tanto na China quanto na Índia, durante o desenvolvimento de seus 

apogeus comerciais, uma especialização produtiva (seda, têxteis de algodão, cerâmica, 

construção naval) e de circulação (devido à competição entre cidades portuárias e de entrepostos 

terrestres, como na rota da seda) que gerou no território uma forte especialização e divisão do 
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trabalho, inovações técnicas e organizacionais, economias de escala e, por conseguinte, 

concentração e centralização do capital (passando fazes concorrenciais e oligopolistas). Mas, 

nada disso ocorreu por acaso. A presença do Estado foi marcante, como investimentos diversos 

(como o financiamento para desenvolvimento de inovações), redução de impostos e outros, ou 

seja, criando um ambiente favorável à competitividade. A força do Estado, seu poder de coerção 

econômica e extraeconômica, é também elemento desse processo e, portanto, sem isso, tudo é 

mais difícil. 

Entretanto, muitos Estados não conseguem gerar, controlar, direcionar e aproveitar o 

processo de desenvolvimento em seu território. Isso gera desigualdades espaciais, pois muitos – 

nas suas mais diversas instâncias e escalas – não controlam os fatores essenciais da 

competitividade, não conseguem estabelecer um planejamento e uma gestão eficientes, inclusive 

no que diz respeito à fluidez territorial, um dos elementos cruciais da competitividade. Quando o 

grande capital consegue impor sua seletividade – devido às falhas ou aos poucos filtros do 

Estado, na direção da soberania – o que vemos são territórios que participam das cadeias globais 

de produção e distribuição numa posição subalterna na divisão internacional do trabalho, como 

ocorre na “Região das Maquilas” (México), e como veremos em importantes partes do território 

brasileiro. As “revoluções e evoluções logísticas” – uma série de explosões e transformações 

continuadas no setor de transportes e logística e seus impactos territoriais – são elementos para 

compreendermos o papel do aumento da circulação no desenvolvimento das forças produtivas e 

das relações de produção, ou seja, como essas revoluções e evoluções atuam ao permitirem o 

aumento da competitividade territorial e comporem estruturas espaciotemporais (SANTOS, 

2008) complexas e diversas. 

(...) sempre que a sociedade (a totalidade social) sofre uma mudança, as formas 

ou objetos geográficos (tanto os novos como os velhos) assumem novas funções; 

a totalidade da mutação cria uma nova organização espacial. Em qualquer ponto 

do tempo, o modo de funcionamento da estrutura social atribui determinados 

valores as formas. Todavia, se examinarmos apenas uma fatia de tempo 

homogêneo, careceremos de um contexto em que possamos basear nossas 

observações, uma vez que a estrutura varia conforme os diferentes períodos 

históricos. 

A produção se impõe invariavelmente com um certo ritmo, e os períodos 

históricos (que não passam de um outro nome para a história da produção ou da 

divisão do trabalho) transformam a organização espacial (SANTOS, 2008, p. 67-

8)  
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 O ponto-chave da nossa pesquisa, que discutiremos mais profundamente na última parte 

da tese, diz respeito a uma temporalidade mais recente, id est, a mais hodierna reestruturação 

econômica – chamada por muitos de “globalização” – ou, na verdade, de “globalizações”, pois o 

termo é composto pela existência de variadas definições. Assim, a reestruturação econômica e 

produtiva induziu as condições necessárias para a ascendência de novos territórios estratégicos, 

compostos de regiões e cidades, isto é, nas escalas subnacionais. Independentes das escalas, os 

países e as empresas estão intrinsecamente dependentes da competitividade. Porém, ela vai 

velozmente afetando as escalas subnacionais. Uma coisa é certa, o Estado só existe contido numa 

base territorial. Não existe Estado fora do território, out de uma certa delimitação espacial, repleta 

de relações de poder. Mas, as abstrações sobre o território podem ser mais dinâmicas ao 

permitirem variadas definições de poder (escalas, formas etc.). De qualquer modo, nossa intenção 

é tratar de territórios materialmente consolidados e suas estratégias competitivas, praticamente no 

que tange aos sistemas de transportes e logística. 

O final do século XX foi marcado por reformas promovidas nos Estados, especialmente 

pela menor intervenção desses na economia e também pelo desenvolvimento das novas 

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), pelas modificações ocorridas na organização 

da produção (modelos fordista-keynesiano), pela internacionalização das economias e por um 

mercado “mais” competitivo e globalizado. Tudo isso, por conseguinte, conjugado com a menor 

participação dos Estados nacionais, a par do aumento da população urbana e das suas novas 

funcionalizações, trouxe não só um maior protagonismo aos territórios, como lhes atribui certa 

autonomia e responsabilidades acrescidas, além de induzir as condições necessárias para a 

ascensão de novos territórios estratégicos (regiões e cidades). Isso quer dizer que a 

competitividade entre os territórios ganhou um novo impulso com o desenvolvimento da 

mundialização do capital (globalização econômica). Uma nova característica foi fundada, isto é, 

um novo tipo de competitividade entre os territórios embasada na autonomia política, ambiental, 

econômica e social. A gestão disso tudo passou a ser o foco primordial. Entrementes, temos que 

ter claro que os discursos são diferentes das ações, pois no tocante geral, essa autonomia é muito 

mais complexa do que as abstrações que as motivam e, até mesmo, as explicam.  

Por outro lado, temos que ter claro que os territórios que obtiveram mais sucesso foram os 

denominados de Zonas Econômicas Especiais (ZEEs), com ocorrência na China, só que com um 

grande diferencial: o processo foi maiormente comandado pelo Estado chinês e pelo Partido 
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Comunista da China (PCCh). Nos Estados Unidos, por exemplo, essa autonomia é uma caricatura 

da realidade, especialmente por que a União e as escalas subnacionais subsequentes (com 

importante autonomia) aportam positivamente os espaços menores, com subsídios, 

financiamentos, pesquisa e desenvolvimento, geração de renda elevada e alto poder de consumo 

da população, além de forte atuação geopolítica a favor da sua economia, como a guerra 

comercial travada por Donald Trump. Contudo, isso não implica negar que não haja algum nível 

de independência e um padrão neoliberal de atração e competitividade dos territórios. Tanto que 

o Vale do Silício é um espaço combinado de novas ideias e de especulação financeira (além das 

fraudes, como foi observado no caso da Empresa Athena) e imobiliária. Evidencia disso são as 

startups apresentarem no Vale do Silício uma taxa de 90% de falências que, em muitos casos, é 

atribuída à falta de apoio do Estado e à alta dependência dos fatores de mercado. 

O que é mais comum é essa ideologia do mercado – que domina o território e imputa-lhe 

a ideia de autonomia e de autogestão etc. – ocorrer com mais frequência nos países da periferia 

do sistema capitalista, como no Brasil. Mas, não vamos no enganar, pois o Estado, em suas 

diversas escalas, mesmo na periferia é atuante, como o Estado-nacional, especialmente no 

provimento de infraestruturas, normas e tributos mais genéricos – só que essa atuação é 

ampliadamente destinada aos fatores de descentralização. Logo, o território compete e consegue, 

até certos níveis, independência, como observamos em Santa Catarina e sua política de subsídios 

para a atração de investimentos. Implica, portanto, afirmar que cada território possui um padrão 

de competitividade – por mais que se reproduzam amplamente amostras de desenvolvimento 

territoriais e locais – e as noções que definem esse padrão são diversas nas suas estruturas 

(inclusive por meio de espaço e tempo) e, por isso, reproduzem-se diferentemente nas formas e 

nas funções. O grau de autonomia, de escala de decisão política, econômica, social e ambiental 

passam, consequentemente, por diferentes filtros das mais diversas escalas das formações 

socioespaciais existentes. 

 

Para Lopes (2001), a problemática da competitividade, subjacente a toda história 

da teoria econômica desde que Adam Smith (1776) se interrogou sobre as causas 

da riqueza das nações, não só emergiu explicitamente nos anos 1990, como 

entretanto adquiriu lugar cativo nas agendas empresariais, políticas e acadêmicas 

(ALVES, 2009, p. 04). 
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Países e empresas estão intrinsicamente dependentes da competitividade e, em maior ou 

menor grau, um dos outros. Isso quer dizer também que, cada vez mais, as empresas competem 

por intermédio dos fatores estatais contidos nos territórios. Isso era mais comum entre os 

Estados-nacionais e menos comum entre as escalas subnacionais. Atualmente, é o contrário. 

Mesmo assim, a eficiência não mudou tanto assim, pois é a escala da União – se possuidora de 

capacidade soberana – a que mais consegue resultados na disputa com outros territórios. 

Há uma multiplicidade de determinações que definem a forma de competitividade 

territorial entre os espaços. Isso dificulta a formalização de um conceito claro e objetivo. Mas, o 

conceito não deve ter só como parâmetro a mediação da performance das economias regionais – 

na maioria das vezes utilizando como medida o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB). 

Podemos dizer que há mais elementos do que os apresentados pelos tradicionais indicadores 

econômicos e sociais, pois eles são mais o resultado das diversas ações e consequências – 

internacionais, nacionais e locais – nas diversas escalas de poder do que propriamente de um 

conjunto organizado de ações dos entes regionais e locais na indução do desenvolvimento. Claro 

que não devemos esquecer o que apregoava Keynes sobre a socialização dos investimentos. 

Porém, a socialização dos investimentos só ocorre por meio de uma política desenvolvimentista e 

ativadora de demandas “realmente” efetivas. 

Ainda assim, os conceitos de desenvolvimento local e territorial são correntemente aceitos 

e praticados, especialmente nos países da Europa, países nos quais essas noções mais evoluíram. 

O modelo embasado no desenvolvimento territorial procura criar as condições ideais para que 

uma dada comunidade territorial assegure as condições econômicas do crescimento “sustentado”. 

No atual conceito estão presentes ideias, como: capacidade de inovar, concorrência e estratégia, 

acesso (TIC e mercados) e conhecimento tácito e codificado. “Um pouco como a globalização, a 

repetição do termo ‘competitividade’ produz muito calor mais pouca luz” (ALVES, 2009, p. 05). 

Isso mostra que a competitividade se tornou um termo genérico, aplicado extensivamente para 

uma variedade de negócios e circunstâncias econômicas. Desse modo, é necessário muito 

cuidado ao usar o termo e, com isso, evita-se generalizações excessivas, como ocorre com outros 

termos, como globalização, logística, reestruturação, revolução etc. Os exemplos mais claros 

estão contidos nas ideologias neoliberais que, ao refutarem maior intervenção do Estado na 

economia, reduzem as políticas de desenvolvimento territorial à competitividade, entre 

corporações, por exemplo. Entrementes, as teorias embasadamente keynesianas preconizam uma 
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maior intervenção do Estado na formulação das políticas de desenvolvimento territorial4. Só que 

elas estão comprimidas em algo que é muito maior que a autonomia preconizada pelos 

neoliberais, ou seja, em uma macroeconomia altamente planificada. 

Mas, o território (usado) não está no espaço como uma escala social isolada, única e 

exclusivamente dependente de seus atributos internos. Até por que o espaço não é um receptáculo 

das ações, e ele próprio, conforme Milton Santos, é social. O território está inserido num 

ambiente que é composto por meios sociais complexos – como a economia – e em constantes 

interações. Isso outorga diferentes escalas de poder e interações espaciais. Essas multiplicidades 

de determinações – ademais emanadas de outros territórios – que cercam os territórios e 

interagem com eles, permitem inclusive que eles tenham capacidade e parâmetros de autogestão 

que possam induzir o crescimento econômico. Portanto, nada está isolado a não ser que esteja 

verdadeiramente sozinho. Isso mostra que os territórios não estão realmente apartados e que há 

entre eles diferentes níveis de integração (como um espiral de escalas em movimento e se 

alimentando mutuamente). 

Um outro padrão que torna relevante a competitividade entre os territórios é sua 

capacidade de polarizar (atrair), centralizar empresas (também através de APLs), capitais e 

informações. Muitos conseguem gestar empresas (indústria nascente), enquanto outros possuem 

uma maior capacidade de atração. São, portanto, inovações diferenciadas. Uns centram-se mais 

em alta tecnologia, desenvolvimento de produtos (P&D), produção de alto valor, distribuição, 

enquanto outros escolhem investir na montagem final (são as maquiladoras). Mas, também há os 

que optam pela comercialização de produtos e serviços mais imediatos, como as cidades-polo 

comerciais e turísticas. 

Paul Krugman (1994) alega que as nações não competem umas com as outras, porque, ao 

contrário das empresas, as nações não podem abrir falência e os seus empregados (cidadãos) 

comercializam entre si. Ele defende que as empresas têm características específicas nas suas 

                                                 
4 “(...) tradicionalmente, a temática da competitividade territorial está associada a duas outras correntes: de um lado, 

os autores (liberais) que defendem que os territórios (regiões e cidades) não competem entre si, porquanto a 

competição está restringida apenas às empresas instaladas nos territórios, com o argumento genérico de que os 

territórios não entram em falência, ao passo que as empresas, se não conseguirem ser competitivas, correm o risco de 

falirem. Do outro lado, estão as teorias que conferem especial ênfase à competitividade dos territórios, reconhecendo 

que estes estão perante uma nova oportunidade, um novo desafio, porque passaram a ser os motores do 

desenvolvimento e do crescimento económico. A competitividade dos territórios depende da sua capacidade de 

inovar” (ALVES, 2009, p. 05).  
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formas de atuar e de se organizar e que os conceitos que utilizam não são adequados para avaliar 

o desempenho das regiões. O autor defende ainda que, ao contrário das empresas, as regiões não 

entram em bancarrota e não são eliminadas do mercado. Logo, o conceito de “competitividade 

regional” é um conceito vazio e sem sentido. Camagni, citado por Pires (2007), contra-argumenta 

que quando uma região não tem capacidade para atrair investimentos e capital humano, ela fica 

numa situação semelhante a de uma empresa sem sucesso (ALVES, 2009).  

A empresa entra em concordata, recuperação judicial etc., e o Estado fica sem crédito, tem 

seus repasses fiscais congelados e captados por entes superiores, ou seja, entra em moratória da 

mesma forma como uma empresa entra em concordata. Além do mais, o Estado, especialmente 

quando endividado com organismos financeiros internacionais (FMI e Banco Mundial, por 

exemplo) e quando é detentor de pouca soberania, perde parte da sua autonomia (algo menos 

comum com as empresas), especialmente por que os objetos/infraestruturas econômicas e sociais 

financiáveis são escolhas do financiador. Esses argumentos e muitos outros são capazes de 

demonstrar que, cada vez mais, os entes públicos são administrados como empresas e que os 

administradores públicos se comportam como Chief Executive Officer (CEO) – ou pelo menos 

fingem ser, como o fatídico caso de João Dória do PSDB. Ainda é perceptível que os entes 

públicos (empresas públicas, agências e bancos de fomento, banco central, órgãos reguladores e 

outros) paulatinamente assumem características jurídicas, administrativas e financeiras idênticas 

às dos entes privados. Isso coloca em evidência o Estado mais distante das políticas efetivamente 

públicas e o torna mais um elemento na viabilização da reprodução do capital. 

Há, na verdade, uma estreita relação entre o território e as empresas. É no território que as 

empresas criam condições competitivas para enfrentar a concorrência intercapitalista. O Estado 

está ligado a esse fato e quanto mais o território permite condições favoráveis a essa competição, 

mais as empresas aumentam as suas chances de sucesso. Isso alcança tal nível que passamos a 

observar o território como um competidor e, consequentemente, usando muito dos atributos 

corporativos. Na verdade, é a forma como se usa o território que está impregnada de elementos 

da competitividade corporativa. Há uma intensidade tão grande que o território deixa de ser só o 

fornecedor e o alicerce necessário à competitividade e ele próprio passa a competir (no sentido 

que as instituições e sua sociedade assumem esse caráter). Muitas vezes, isso alcança níveis 

insustentáveis que prejudica o próprio território, especialmente quanto às empresas concentram e 

centralizam grande quantidade de recursos públicos (através de isenções, subsídios, 
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refinanciamentos e outros) que suprimem os investimentos sociais (em infraestruturas sociais e 

serviços coletivos), como saúde, educação, assistência social, saneamento, habitação, mobilidade 

urbana e outros. As aplicações desse método às políticas regionais resultam em distorções no 

desenvolvimento econômico: como um “jogo de soma pouco eficiente, zero ou, até mesmo, 

negativa”. 

Uma coisa é certa, a transnacionalização de muitas atividades econômicas realçou as 

posições das cidades-regiões. A globalização pode parecer incerta e incompleta, mas as cidades-

regiões podem aproveitar-se dos processos internacionais a fim de manter e aumentar as 

vantagens e especializações comparativas das suas atividades. São regiões que, especialmente na 

periferia do sistema capitalista, possuem uma cidade-polo concentradora e centralizadora 

(capitais, informações, mão de obra qualificada, investimentos e outros) em detrimento da sua 

hinterlândia e de outras regiões. A concentração de renda gera tantas desigualdades sociais e 

espaciais internas quanto externas (entre as regiões, quer dizer, desigualdades regionais).  

Vivemos numa época em que a realidade objetiva importa menos que os indicadores 

econômicos que, em muitas situações, são instrumentos para diversos outros fins. Isso coloca um 

fato inevitável: as regiões e cidades, independentes de suas estruturas, processos, funções e 

formas, são comparadas umas com as outras, levando em conta seu desempenho econômico e 

seus outros atrativos como fatores importantes da competitividade. Os países fortes competem 

entre si e usam seus territórios seletivizados para isso (o que modela/reforça muitas vezes a 

competitividade territorial), já os fracos, ao permitirem e autorizarem maior autonomia às suas 

escalas subnacionais, perdem soberania. A descentralização política e econômica – colocando em 

evidência a autonomia para endividamento, as relações e o comércio internacionais, ou seja, 

diminuindo a soberania do Estado-nação – é o principal caminho. Isso tudo é alguns dos atributos 

que tornam esse jogo competitivo injusto e extremamente agressivo para certas nações e seus 

territórios. Não há governança, cooperação e inovações capazes de serem desenvolvidas nas 

escalas subnacionais que substituam a importância do Estado nacional frente à voracidade de um 

mercado que se esconde atrás de grandes nações imperialistas. Não há, a não ser num imaginário 

idealista, ilhas de prosperidade envoltas à miséria, pelo menos sem serem afetadas indiretamente 

por elas e vice-versa. 
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Ao entrarem no jogo do desenvolvimento territorial e local os países periféricos têm 

pouco a oferecer. Pelo menos, em grande medida, lhes falta algo essencial, ou seja, o controle e 

capacidade plena de manipulação da sua macroeconomia. Estamos falando de financiamento e 

investimento do desenvolvimento e da poupança nacional (sistema de intermediação financeira), 

do câmbio, do controle das barreiras alfandegárias, das reservas cambiais e também das relações 

internacionais, da defesa nacional etc. O que as economias subalternas fazem é oferecer, colocar 

à disposição um roll de elementos que possam tornar as corporações mais competitivas. Dizem 

que com isso os territórios tornam-se competitivos. Está aí uma das principais vertentes do 

desenvolvimento territorial e local – pelo menos a que é mais comum no mundo. Os atributos 

típicos desse novo estágio do capitalismo oferecidos pelas nações da periferia do sistema5 

geralmente são: 

1) legislação favorável para instalação e circulação de mercadorias, capitais e informações, 

sobretudo a tributária –, muitas vezes, essas facilidades são unilaterais (entrada de 

insumos para comporem produtos comercializados no mercado nacional e saída de 

commodities); 

2) tributos, isenções, impostos menores, sistema tributário facilitado e desburocratizado; 

3) incentivos fiscais para aquisições de terrenos, de plantas empresariais, contratação de mão 

de obra (reformas trabalhistas e previdenciárias) e outros; 

4) infraestruturas de transportes e armazenamento, além de tecnologias da informação e 

comunicações coligadas a movimentação de mercadorias que, por conseguinte, facilitam 

um amplo processo logístico (estratégia, planejamento e gestão dos transportes e do 

armazenamento); 

5) aplicação da logística moderna (seja ela de Estado através de diversas ações para 

favorecer a fluidez territorial ou a corporativa, especialmente com o aprovisionamento de 

conhecimento, id est, mão de obra especializada). Esse é um grande elemento de 

inovação, uma categoria organizacional, imposta como um tributo essencial do território 

competitivo; 

                                                 
5 Mas, que também são necessários de uma forma ou de outra pelas nações desenvolvidas e pelas posicionadas na 

contra-hegemonia, como a China e a Rússia. 
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6) mercado consumidor focado em certos tipos de mercadorias das grandes corporações: 

devemos ter em conta que esses territórios ditos competitivos, na periferia, na verdade são 

plataformas para acessar os mercados/regiões com padrão de consumo mais elevado e 

certos tipos de insumo (agrotóxicos, rações, implementos agrícolas diversos etc.). 

 

A disputa entre os territórios resume-se, cada vez mais, ao oferecimento de amenidades 

naturais (terra, biodiversidade, minérios e outros) e artificiais como fatores essenciais para 

localizações das atividades econômicas. Nesse jogo de quem oferece mais existe uma diferença 

entre as nações e os territórios mais e menos desenvolvidos e soberanos. Para uma empresa 

acessar o mercado americano, alemão e especialmente o chinês, ela geralmente oferece mais do 

que recebe. A joint venture é talvez a principal peça dessa negociação. Por outro lado, nas 

economias periféricas, poucos acordos de joint ventures são negociados e, com isso, é comum 

que elas ofereçam mais do que recebem. O Brasil começou a romper essa lógica de 

desenvolvimento territorial periférico quando implementou, nos governos Lula da Silva e Dilma 

Rousseff, conteúdo nacional mais elevado para a indústria naval e outros setores; quando 

empresas estatais aumentaram as compras no mercado nacional (como a Petrobrás); quando se 

estabeleceu joint ventures para produção de caças e submarinos nucleares e quando se tentou 

fazer o mesmo com a locação do trem de alta velocidade entre os estados de São Paulo e do Rio 

de Janeiro. 

Quer dizer que a competitividade territorial – e muito do que se chama de 

desenvolvimento territorial – é, na verdade, um complexo conjunto de fatores de localização de 

atividades econômicas (de produção, circulação, troca e consumo), com a finalidade de atrair 

investimentos diretos e de rápida circulação (como os indiretos, por meio de territórios 

amplamente especulativos, como os paraísos fiscais, os com taxas de juros elevadas etc.). Assim, 

os territórios, muitas vezes entendidos com “sujeitos” autárquicos, fazem de tudo para alcançar 

um “ótimo” para atração de investimentos. Um ótimo que inclusive pode ser composto por outras 

determinações – por mais que na prática elas sejam mais distantes das realidades periféricas do 

que as do centro do sistema capitalista –, como:  
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1) a criatividade do empregado, maior nível de conhecimento e a criatividade embutidos 

na cultura e na formação socioeconômica de uma nação e/ou região – melhor 

formação de recursos humanos;  

2) o fator capital, produção e informação, como melhores níveis das TICs que permitem 

reduzir distancias por meio de um rápido acesso à informação (vide o boom das fibras 

ópticas);  

3) o conhecimento tácito (produzido na própria região etc.) do qual o desempenho das 

empresas depende cada vez mais;  

4) a interação local e troca de conhecimento (sourcing) para inovação de processos, 

inclusive para além da região, pois muitas empresas locais possuem capacidade de 

absorver conhecimentos fora da região (o papel das universidades públicas e dos 

centros de Pesquisa, como a Embrapa, são fundamentais no Brasil, especialmente 

porque poucas empresas possuem capacidade de P&D); 

5) as inovações sociais e institucionais, como a criação de um clima social que combata a 

inércia e que faça as pessoas acreditarem e a criação de redes locais de cooperação; 

6) a presença de instituições públicas (potencializando os territórios com projetos) locais 

e regionais. 

 

Por fim, também há uma diferença entre os territórios que buscam criar condições para 

atração de investimentos e o que estão mais voltados para a geração endógena de 

desenvolvimento. Esse último é menos comum nas economias periféricas que, por conseguinte, 

utilizam muito menos os seis tópicos supracitados do que outros espaços mais proeminentes. É 

muito por influência europeia que essa discussão, um pouco mais romantizada, difunde-se pelo 

mundo. Ela disponibiliza o território como (a par da interação, da proximidade e da inovação) 

como fator determinante para o desenvolvimento regional (ALVES, 2009). A competitividade 

dos territórios ganhou um novo impulso e tornou-se uma realidade indissociável do 

desenvolvimento da globalização (ALVES, 2009). A economia global contemporânea reserva um 

importante protagonismo aos territórios, diferente do passado (formado por feudos, cidades-

estados, impérios etc.). Isso também coloca em evidência que na atualidade a competitividade 
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diferencia-se muito de espaço para espaço. Em uns baseia-se mais nos tradicionais custos dos 

fatores de produção (mão de obras e matérias-primas), e em outros confrontam-se com uma 

realidade alimentada pelo conhecimento e pela inovação. Não há nenhuma novidade até aqui e 

também não há nada que “escape aos olhos” de um Estado nacional mais ou menos soberano. 

Assim, é que criticamos um falso discurso, como o que segue, sobre a competitividade territorial: 

(...) não assenta na competitividade com outras regiões, mas antes na cooperação 

entre si, com vista ao fortalecimento das empresas à escala global. Deixou de 

haver uma lógica de escala nula (o que uns ganham os outros perdem), porque 

agora a solução passa pelo reforço de cada território ou região, em regime de 

complementaridade, em que o vizinho deixa de ser visto como um “inimigo” 

para passar a ser “parceiro”. Apurar o modo e os factores que contribuem 

decisivamente para a competitividade (leia-se crescimento) econômico dos 

territórios é o próximo desafio dos investigadores. Para que não estejamos 

perante uma utopia, mas antes face a uma realidade. Este, sim, é o desafio do 

futuro (ALVES, 2009, p. 12). 

 

 Assim, como aponta Ciciotti (s.d.), fala-se em competição territorial para colocar em 

destaque como as empresas deixam de competir singularmente, mas, sim, como sistema, 

utilizando-se de um conjunto de capacidades produtivas, de capital físico e humano, de 

infraestruturas e de redes, de capacidades inovacionais, de eficiência total do sistema territorial6 

local. As empresas utilizam, extraem e potencializam essas características para seus interesses. É 

um processo de sucção que, em muitas situações, desnudam o território. E na frente disso tudo 

estão ideologias, como de empreendedorismo, inovação social, cooperação e governança, 

comunicação etc. Logo, os teóricos, ideólogos do desenvolvimento e da competitividade 

territorial e local vão criar e utilizar planejamentos estratégicos que transformem os tradicionais 

jogos de uma “soma zero” para um de “soma positiva”7. A questão posta é: isso dá certo e em 

                                                 
6 “Em geral podemos dizer que um sistema territorial, seja este constituído por uma cidade, uma província, um 

distrito industrial, um cluster de empresas, compete com outros territórios graças a um mix de fatores econômicos 

social e ambiental, entre os quais se destaca: a) as capacidades produtivas locais, sobretudo em termos de 

empreendedorismo; b) os recursos produtivos locais, em termos de capital físico e de capital humano; c) as redes 

entre as empresas e entre os sujeitos econômicos e institucionais, em termos de comunicação codificada e de 

comunicação tácita; d) as inovações que garantem a capacidade do sistema de adaptar-se ao sistema competitivo; e) a 

governance local, isto é, a capacidade das instituições e dos stakeholders privados de tomar decisões que produzem 

desenvolvimento” (CICIOTTI, s.d., p. 02). 
7 A solução vista por muitos é a criação de um novo potencial de mercado (potencial absoluto de mercado) ao invés 

de mera transferência de potencial existente (potencial relativo de mercado). Com isso, reduz-se o risco do “jogo 

com soma zero” entre os vários territórios (CICIOTTI, s.n.). O que se perceber é que o Estado-nação e seu controle 

da macroeconomia geralmente ficam fora dessa equação. Está aí o maior problema dessas ideologias e do 

pensamento de seus idealizadores neoliberais. Ainda é pertinente que a economia cresça mais do que somente por 

meio da expansão demográfica, ou seja, é importante novos produtos dando lugar à novos ciclos de vida dos 
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quais condições? Uma coisa é certa: a capacidade de competição de um sistema local, portanto, 

mede-se tanto em termos de recursos, investimentos e empresas que consegue atrair de outras 

áreas, quanto de inovações nos produtos, nos processos, nos mercados e nos modelos 

organizativos que é capaz de gerar (CICIOTTI, s.d.). Mas, quem consegue fazer isso, ou seja, 

gerar endogenamente? Quem consegue e em que condições gesta bons desempenhos e atrai 

empresas de fora (nascimento e atração) e gera novo “empreendedorismo”8? É nessa direção que 

encaminhamos a discussão que iniciamos nesta parte do trabalho. Para tanto, destacamos o Brasil 

(com alguns exemplos locais) e focamos no papel dos transportes e da logística.  

No final das contas, cabe mais uma pergunta: são os territórios que competem ou são as 

empresas que competem por meio do uso do território, ou seja, dos atributos naturais e artificias 

que estão contidos nele? Na verdade, o que é comum são os dois atuando simultaneamente de 

forma bastante articulada. Só que, por via de regra, com pesos diferentes, pendendo mais para o 

último caso, ou seja, o território é utilizado como possibilitador de capacidades essenciais para 

ampliar a acumulação de capital e aumentar a competitividade das empresas. 

 

                                                                                                                                                              
produtos, caso contrário, ter-se-ia um bloqueio tecnológico. No entanto, quais são os espaços privilegiados que 

conseguem dar conta de criar novos produtos e aproveitar toda a sua capacidade para transformá-los em inovação 

(com seus ciclos de desenvolvimento, maturação e estandardização). Ainda outro problema é que muitos espaços 

buscam soluções individuais para problemas comuns, como os transportes, a logística, a poluição, o saneamento 

básico, a saúde pública etc. Entrementes, especialmente os que estão contidos na macroeconomia. Podemos ir além e 

falar das “agências de desenvolvimento local”: como aponta Ciciotti (s.d.), elas, em grande medida, passaram a tratar 

quase que exclusivamente da atração de empresas de grandes dimensões com um forte papel do driver público em 

um modelo botton-up que visa o crescimento balanceado, a valorização da comunidade, as inovações e a criação de 

redes. Podemos dizer que é um fator que atinge demasiadamente os países do norte da Europa: uma busca por 

atração de empresas “limpas” que estabeleçam relações harmônicas com a sociedade (especialmente em uma época 

que suas grandes empresas são dominadas por grandes conglomerados mundiais, como é o caso da Volvo por um 

grupo chinês). Algo bastante contraditório, pois os novos grandes conglomerados de empresas vêm de uma 

“experiência pouco democrática” (China, Rússia e, até mesmo, americanas) e, ainda, boa parte delas, são um misto 

de empresas públicas e privadas. 
8 Para alguns, visando uma relação mais pós-moderna, basta pegar modelos, teorias e exemplos do passado e fazer 

um mix: “Repensar a competitividade dos sistemas locais em termos de crescimento (mesmo para fora), nascimento e 

atração, além de permitir mais facilmente a sua medição, focaliza a atenção sobre um problema muito importante: a 

necessidade de ligar teorias e modelos de desenvolvimento que no passado foram vistos como alternativos, como o 

desenvolvimento endógeno de tipo distrital, o polo de desenvolvimento, os modelos export led (base econômica-

Verdoorn), as novas abordagens baseadas na tecnologia e na inovação (polos e parques científicos e tecnológicos, 

milieux innovateurs, cluster inovadores e assim por diante) (CICIOTTI, s.d., p. 03). 
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3. AVANÇOS E REFORMULAÇÕES: ALGUNS ELEMENTOS SOBRE OS 

OBJETIVOS, OS MÉTODOS E AS FORMAS DE ANÁLISES DA 

PESQUISA 

O que destacaremos nesta parte da pesquisa será como a competitividade territorial (fruto 

e impulsionadora do desenvolvimento) se relaciona dialeticamente com os sistemas de 

transportes e logística ao longo da história, mas, sobretudo enfocando as “revoluções e as 

evoluções Logísticas”, ou seja, a relação causa-efeito com a ampliação/amplificação da 

competitividade territorial ao ponto de uma não existir sem o atributo da outra nos espaços, 

sobretudo nas sociedades onde as trocas assumiram papel de destaque (seja no ambiente pré-

capitalista, mas destacadamente no capitalista). Assim, a dialética, apesar de negligenciada por 

muitos, deve estar indiscutivelmente presente nas análises das formações socioeconômicas9. Os 

sistemas de transportes e seu planejamento, estratégia e gestão da circulação (a logística) só se 

desenvolvem se existirem cargas, e elas – como também os sistemas de transporte e de logística – 

são produtos da economia. O desejo de criar e adicionar valor leva ao avanço na técnica, na 

ciência e na informação. Tal desenvolvimento permite invenções e inovações tanto tecnológicas 

como organizacionais mais evoluídas e capazes de gerar riqueza, a qual se materializa no espaço 

por meio das formas espaciais, mas também jurídicas e sociais (SANTOS, 1994). Essas 

inovações nos sistemas de transportes e logística permitem uma mudança na ordem social vigente 

na direção de organizações socioespaciais10 mais complexas. 

Ademais, temos também como um dos objetivos desta pesquisa mostrar que a 

competitividade entre os territórios é histórica. Como afirma Milton Santos (2008, p. 71), a “(...) 

história é uma totalidade em movimento, um processo dinâmico cujas partes colidem 

continuamente para produzir cada novo momento”, remonta tempos antigos, ou seja, não é algo 

novo e, tanto no passado como no presente, os sistemas de transportes e a logística são 

categóricos: “O transporte [mas podemos acrescentar também a logística] é aquele setor 

                                                 
9 “A formação socioeconômica é o conceito mais adequado ao estudo da sociedade e do espaço (Moreira, 1980; 

Santos, 1978, 1979), por expressar a totalidade espacial em seu movimento, como uma potencialidade e uma 

realidade. Todavia, se no estudo da realidade espacial a abstração é um procedimento necessário e legitimo, a própria 

fragilidade do intelecto humano impossibilita o estudo da totalidade da realidade social como totalidade apenas (J. 

M. Doherty, 1974, p. 2)” (SANTOS, 2008, p. 76-7). 
10 “Quando se estuda a organização espacial, esses conceitos [estrutura, função, processo e forma] são necessários 

para explicar como o espaço social está estruturado, como os homens organizam sua sociedade no espaço e como a 

concepção e o uso que o homem faz do espaço sofrem mudanças. A acumulação do tempo histórico permite-nos 

compreender a atual organização espacial” (SANTOS, 2008, p. 72). 
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responsável pelas cargas e, por isso, lança luz sobre as atividades comerciais à sua volta. O setor 

de transporte existe em um grande número de ambientes, contextos históricos e culturas, 

revelando as forças que agiram para leva-los ao êxito ou ao fracasso” (CLYDESDALE, 2012, p. 

12, grifo nosso). Os transportes e a logística são essenciais para o que somos hoje e sem eles, no 

seu sentido mais puro, não teríamos alcançado a evolução que alcançamos. São, primordialmente, 

impulsionadores do progresso econômico à medida que, ao mesmo tempo, são “condições gerais 

de produção”. Outrossim, além da competitividade territorial não ser um fato temporalmente 

recente (dos últimos 300 anos com a ascensão do Ocidente), ela também é espacialmente mais 

diversificada em “gênero, número e grau” do que geralmente se tratou. Quer dizer que 

procuraremos romper, na medida do possível, com uma visão eurocêntrica (que tenta colocar a 

Europa como protagonista na história do homem e da constituição da história moderna) e não 

deixaremos de lado a crítica à centralidade ocupada pela América Anglo-Saxã (que possui laços 

históricos com o Reino Unido) no que diz respeito ao desenvolvimento, à riqueza das nações, à 

competitividade territorial e à importância da circulação, dos transportes e da logística. 

Mostraremos a crítica ao centralismo dado ao mundo ocidental, entre outros fatores, ao 

criticar o autor Ake Anderson, badalado no Brasil, especialmente por geógrafos, no final da 

década de 1990 e no início dos anos 2000, quando tratou das Revoluções Logísticas11. O 

agravante da sua análise, apesar de rica em vários detalhes, é a valorização demasiada dos Países 

Nórdicos (Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega e Suécia) e dos Países Baixos (Holanda) nas 

revoluções logísticas. A inspiração está na Teoria “Economia-mundo”, de Fernand Braudel, mas 

sobretudo na Teoria do “Sistema-mundo”, embasada na “Economia-mundo de Braudel”, mas 

atribuídas a Immanuel Wallrstein, Giovanni Arrighi e Samir Amin (ligado a “Teoria da 

Dependência”). Por outro lado, ser adepto dessas teorias não são coeficientes definitivos que 

colocam Anderson como eurocêntrico, pois outros autores independentes de teorias são mais ou 

menos eurocêntricos. Podemos dizer que é um mau da história contada no Ocidente. Atualmente, 

conseguimos fugir mais dessa armadilha por alguns motivos e, entre eles está um “maior acesso” 

à literatura do Oriente. Greg Clydesdale, no livro “Cargas: como o comércio mudou o mundo – a 

História do transporte de mercadorias, de 618 até hoje”, publicado originalmente em 2008, 

visivelmente incorporou (se é que estamos certos) alguns elementos da “Teoria do Sistema-

                                                 
11 ANDERSON, A. Les quatre révolutions logistiques. UHT 2001 (Urbanisme et techologies de l’habitat). Paris: 

Ministère de l’Équipement du Logement, dês Transports et de la Mer, n. 15, p. 1-14, mai. 1990. 
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mundo” e das inovações12, principalmente quando trata dos acontecimentos históricos. Mas ele, 

mais que a literatura tradicional, valoriza a pujança das economias do Oriente antes e 

simultaneamente ao apogeu das nações europeias. 

Alguns importantes autores que tratam da ascensão e da decadência das nações – como 

nas obras “The Rise of the Western World [Ascensão do Mundo Ocidental], de Douglas North e 

Robert Thomas; “How the West Grew rich” [Como o Ocidente Enriqueceu], de Nathan 

Rosemberg e L. E. Birdcell Jr. e; “The Wealth and Povert of Nations” [A Riqueza e a Pobreza das 

Nações], de David Landes –, concentram-se explicitamente no Ocidente, pois as nações 

ocidentais, nos séculos mais recentes, foram as mais bem-sucedidas em termos de geração de 

riqueza. Atualmente é mais fácil conhecer fatos históricos do Oriente do que nas décadas 

passadas, especialmente por haver uma maior participação dos intelectuais do Oriente nos 

círculos acadêmicos e de publicações, um maior acesso ao conhecimento produzido na China, 

Índia e no mundo árabe (com regate de obras clássicas, como a de Ibn Khaldun13). 

É importante frisar também, como mostraremos em várias fases da pesquisa,  que o ciclo 

está se fechando, especialmente, ao considerarmos a China e a Índia atualmente como 

importantes espaços de competitividade no âmbito global (territórios dentro de territórios) – 

incorporadores e criadores de inovações técnicas e organizacionais que acompanham os ritmos de 

expansão das suas sociedades. O que tudo indica é que elas, especialmente a China, até a década 

de 2030 do século XXI, serão as economias mais dinâmicas do mundo e liderarão os ciclos de 

inovações, assumindo a hegemonia global (GRAMSCI, 1978). Essas economias renascem com 

diversos territórios competitivos, imitando e inovando em diversos espaços do seu território (ao 

ponto do próprio território se transformar numa imitação do Ocidente até se tornar uma estrutura 

inovadora), especialmente no que diz respeito às infraestruturas, aos meios e sistemas de 

logísticas tanto para integrar o pujante mercado interno quanto para expandir as relações 

comerciais globais. Clydesdale (2012, p. 11), por exemplo, escreve: “A ironia é que, se voltarmos 

                                                 
12 Valoriza as inovações de produtos e processos como fundamentais para a expansão do comércio internacional. 

Todavia, não faz jus aos ciclos econômicos, especificamente os Kondratieffs, como faz Josef A. Schumpeter, 

provavelmente por sua revisão bibliográfica incluir o economista Michael Posner que, em 1961, sugeriu que o 

comércio é gerado por diferenças do ritmo e da natureza da inovação entre os países (CLYDESDALE, 2012).  
13 A Muqaddimah é a obra na qual delineou uma teoria da História Cíclica. O historiador Britânico Arnold J. 

Toynbee chamou-a "sem dúvida a melhor obra do seu género que alguma vez foi criada por alguém em qualquer 

tempo ou lugar". Há uma tradução em língua portuguesa, diretamente do árabe, feita por José Khoury e Angelina 

Bierrenbach Khoury, para a Editora Safady (1958). Encontra-se na biblioteca da USP. Há uma tradução completa 

para o inglês, por Franz Rosenthal (3 vols., Princeton, 1958). 
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no tempo até 1500, a China estava tão à frente da Europa que o mistério constituiria no fato do 

Ocidente não ter realizado seu potencial”14. Na mesma linha de raciocínio não podemos esquecer 

do avanço tecnológico do socialismo russo e soviético que, por conseguinte, servem de estrutura 

para a Rússia atual. 

Ao entrarmos no século XXI, o Oriente está de novo em ascensão e somos 

obrigados a enfrentar uma questão muito antiga: por que os países foram ricos 

ou pobres? Será que o Ocidente pode acordar um belo dia e descobrir que perdeu 

o que antes considerava ponto pacífico? As consequências de uma mudança 

desse calibre são imensas, pois a prosperidade econômica, além de ter grande 

impacto sobre nossa vida, também é a base do poder militar e político. A 

natureza mutável do comércio e da indústria é importante não só em si mesma, 

mas também por causa de suas implicações (CLYDESDALE, 2012, p. 10). 

 

 Milton Santos (2008) dá uma pista importe para isso, especialmente, ao afirmar que o 

primeiro período de modernização técnica do passado é muito importante, pois ela se apresenta 

como uma rugosidade (espécie de forma semipermanente) que irá afetar a evolução das formas 

futuras. Como ele diz: “(...) o prático inerte compromete o futuro” (SANTOS, 2008, p. 75). 

Elementos postos, portanto, das formas espaciais, jurídicas, culturais e sociais ainda são 

permissivas ao novo estágio de desenvolvimento chinês. 

Os chineses devem ao taoísmo sua elevação de espírito, o sentido de relatividade 

e o desligamento das coisas, que falta frequentemente aos ocidentais. Daí 

decorre o amor à liberdade e ao pensamento, a paciência, a persistência nos 

trabalhos braçais e espirituais, a serenidade no infortúnio. Nos anos 50 do século 

XX o regime comunista recém-vitorioso combatia vigorosamente o 

confucionismo, ao mesmo tempo em que tinha simpatias pelo taoísmo 

(BRÉMOND, 1955, p 10). Entretanto, no período aberto com as reformas de 

Deng Xiaoping as simpatias passaram por certa inversão. Tendo sido 

contemporâneos, Confúcio conheceu Lao Tsé idoso e famoso e ambos refletiram 

sobre os graves problemas enfrentados pelos chineses, resultando em visões 

distintas, mas não excludentes. Num certo sentido é possível dizer o mesmo de 

Mao e Deng, que pensando a China e o mundo, inspirados no marxismo, 

assumiram visões diferentes, mas complementares (MAMIGONIAN, 2008, p. 

49). 

 

                                                 
14 “Comparada com os grandes mercados da Ásia, a Europa não tinha muito com o que impressionar. Vasco da 

Gama descobriu isso em sua primeira visita ao Oriente. Quando chegou à Índia, nos mais modernos navios 

Europeus, os habitantes locais riram dos produtos que ele ofereceu ao comércio. Sugeriram-lhe que lhes oferecesse 

ouro em lugar das mercadorias. Na verdade, os europeus dependeriam durante séculos – até a revolução industrial – 

dos lingotes de ouro e prata para pagar as importações da Ásia” (CLYDESDALE, 2012, p. 11).  
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Feita essa definição dos principais objetivos da pesquisa, partiremos na direção de deixar 

claro alguns conceitos e termos fundamentais que serão constantes no nosso texto. Entre eles, os 

conceitos de “revolução” e “evolução” logísticas e inovações. 

 

4. AS REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS E AS INOVAÇÕES 

As revoluções logísticas são períodos de grande intensidade nos sistemas de circulação de 

mercadorias, pessoas e informações devido ao rápido florescimento dos sistemas de transportes e 

logística. Essas revoluções contam com um número mais expressivo de inovações do que em 

outros momentos históricos (precisamos asseverar aqui o que lembra Christopher Freeman: não é 

que as invenções ocorram só nessas épocas, pois elas ocorrem a todo o momento, mas quando 

elas são agrupadas no tempo e no espaço e se tornam inovações importantes). Há, portanto, por 

um determinado período, uma grande intensidade da circulação provocada por uma convergência 

de fatores, na qual, entre eles, estão as inovações nos sistemas de transporte e logística. Todavia, 

como veremos mais adiante, o problema permeia a identificação e o agrupamento espacial e 

temporal dessas inovações anteriormente à Primeira Revolução Industrial.  

É por isso que na China, no passado distante, vamos identificar uma série de inovações 

dispersas tanto temporalmente uma das outras quanto a demora na sua propagação, algo comum, 

pois o ritmo das coisas era outro. “(...) uma das grandes surpresas da civilização chinesa foi sua 

grande fertilidade inventiva tanto nas práticas agrícolas dos camponeses como nos grandes 

inventos, mesmo com lentidão nas aplicações (bússola, imprensa, pólvora, etc.) e o papel 

secundário da ciência no seu mundo intelectual (NEEDHAM, 1945, vol. 1) (MAMIGONIAN, 

2008, p. 75). Assim, os avanços das forças produtivas na dialética com as relações de produção 

ocorrem no início das seculares dinastias: “Na dialética das relações de produção e forças 

produtivas, quando a administração estrangulava a agricultura nas fases finais das dinastias, 

ocorria sob pressão de baixo para cima uma ruptura, pois a dinastia cadente havia perdido o 

‘mandato do céu’, conforme as lições de Mêncio, dando lugar a uma dinastia regenerada” 

(MAMIGONIAN, 2008, p. 56) que incentivava o dinamismo das relações e do comércio 

internacional. Portanto, conforme o “modo de produção asiático” se ajustava através da mudança 

de dinastias os sistemas de transportes e de logística, mas também de normas e tributação, 

refletiam essas transformações sociais. Como afirma Clydesdale (2012), os transportes só 
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florescem se existirem cargas, e as cargas são produtos (como também são os meios e 

infraestruturas de transportes) de diversos outros ramos da economia. 

Conforme as forças produtivas avançam, a circulação aumenta e, por conseguinte, os 

sistemas de transportes e de logística passam por períodos inovadores. As inovações que atendem 

à circulação funcionam como causa-efeito, como uma forte estratégia competitiva, especialmente 

diminuindo custos de circulação e possibilitando a ampliação territorial das relações comerciais 

(intensificando os existentes e incluindo novos mercados), por exemplo, via conhecimento da 

navegação (bússola, cartas náuticas, navegação astronômica, navios maiores e mais seguros e 

outros). Assim, os fluxos aumentam como resultado de novos padrões inovacionais: “O comércio 

e a riqueza são impulsionados pela inovação: um novo produto, novos processos, novos 

mercados” (CLYDESDALE, 2012, p. 16), conforme foi tratado por Michael Posner, em1961, 

afirmando que “(...) o comércio é gerado por diferenças do ritmo e da inovação entre países” 

(CLYDESDALE, 2012, p. 16)15. O que fica evidente, e por conseguinte, mais fácil de identificar, 

a partir da Primeira Revolução Industrial, é a intensidade da divisão do trabalho (mais amplo 

inclusive no nível territorial), o nível mais elevado da especialização e das economias de escala e, 

principalmente, a substituição do trabalho manual pelas máquinas, diferenciando-se, assim, do 

predomínio do artesanato e, posteriormente, das manufaturas. As inovações ao atingirem amplos 

setores da economia, diferente do período manufatureiro, propiciam uma revolução nos sistemas 

produtivos e de circulação intensificando o movimento circulatório do capital, somente possível, 

numa ampla escala, quando atinge o nível do comércio internacional. Inovações que alcançam o 

setor de transportes e as formas de organização da circulação, ou seja, a logística16. 

                                                 
15 “Há um consenso entre os estudiosos e economistas que a inovação é o ponto central das economias capitalistas. 

Os estudos sobre o tema ganham expressão, a partir da Segunda Revolução Industrial, quando o imenso progresso 

técnico afeta o mundo da produção capitalista, permitindo um menor custo de produção e maior lucratividade. 

Assim, no mundo capitalista, a concorrência é um processo, conduzido pelas permanentes modificações nos 

mercados – as inovações (SZMRECSÁNYI, 2006). Schumpeter, em sua análise sobre a dinâmica das economias 

capitalistas, centra seus estudos na inovação para explicar a lógica do sistema capitalista” (NICOL, 2010, p. 28-9). 

Todavia, é uma lógica que se aplica a outras economias consideradas de mercado, antes mesmo da consolidação do 

modo de produção capitalista com a grande indústria. 
16 “Toda inovação é introduzida tendo em vista a obtenção de lucro extraordinário via redução da curva de custo da 

firma inovadora. Cada (nova) inovação é materializada na forma de novas plantas produtivas. Após a inovação 

inicial, um bloco de novos investimentos é realizado, copiando a inovação inicial e aperfeiçoando-a. Isso explica o 

surgimento da aglomeração de inovações, que é algo fundamental na explicação do ciclo schumpeteriano, pois elas 

rompem com o equilíbrio geral e impulsionam a economia rumo ao desenvolvimento” (ARAÚJO, 2001, p. 172). 
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O que é interessante e que vale a pena frisar é que essas novas infraestruturas e meios de 

transportes, no começo, na gestação, por exemplo, de uma revolução industrial, não são 

necessariamente novas, ou seja, revolucionárias, como deixou claro Karl Marx (1988, p. 08): “A 

própria máquina a vapor, como foi inventada no final do século XVII, durante o período 

manufatureiro, continuou a existir até o começo dos anos 80 do século XVIII, não acarretou 

nenhuma revolução industrial. Ocorreu o contrário: foi a criação de máquinas-ferramentas que 

tornou necessária a máquina a vapor revolucionada”. Mamigonian (1982, p. 39), ao comentar 

Marglin (1976, p. 78): “(...) não foi a fabrica a vapor que nos deu o capitalismo, foi o capitalismo 

que engendrou a fábrica a vapor”. Por outro lado, são fundamentais para o desenvolvimento a 

consolidação e o sucesso da revolução industrial. Portanto, é fato que uma revolução logística 

começou na Inglaterra, mesmo antes das novas invenções em transportes terem sido colocas em 

prática (inovações), como as estradas de ferro, os navios a vapor, o uso da hélice nas 

embarcações e outros. Isso foi permitido através da expansão do mercado, da ampliação da 

circulação de mercadorias com as tecnologias existentes nos sistemas de transportes e da 

logística, como foi o caso da ampliação dos canais artificiais na Inglaterra, a macadamização das 

estradas e sua conservação contínua através de um sistema de pedagiamento (concessão à 

iniciativa privada) e da frota de navios mercantes.  

Os historiadores poderão discutir ainda por um longo tempo sobre quando fixar 

a data das estradas de ferro enquanto uma inovação básica – se em 1817, 1825, 

ou muito antes nas minas. Mas o que importou do ponto de vista da Economia 

(i.e., em termos de uma fase ascendente do produto e do emprego) foi o 

desenvolvimento de uma rede de estradas de ferro e o enorme investimento nas 

décadas de 1840, 1850 e 1860, que conduziram a várias inovações secundárias e 

a grandes modificações na engenharia de projeto e na indústria do ferro e do aço 

(FREEMAN, 1984, p. 11). 

 

A ampliação e a busca por novos mercados exigiram novas rotas, como também uma 

forma de organizar a circulação (através do uso da logística: aproveitar da melhor forma os 

recursos existentes, ainda não inovados, para atender um novo padrão de circulação, com novas e 

mais distantes rotas e fluxos mais intensos) das mercadorias e comunicações. O que implica em 

uma inovação na logística via aperfeiçoamento. Temos aqui uma importante inovação 

organizacional. Assim, foi possível estabelecer “interações espaciais” utilizando e aperfeiçoando 

as tecnologias existentes. Todavia, no processo da revolução, durante seu desenvolvimento, 

houve a necessidade de carrear mais cargas, aumentar a velocidade e diminuir o tempo de 
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percurso (encurtar distâncias), aumentar a segurança das cargas e outros que, por conseguinte, 

exigiu inovações significativas nos sistemas de transportes e logística. É com esta finalidade que 

surge uma fase expansiva de um novo ciclo econômico (o último ciclo dessa revolução 

industrial). Como afirma Mamigonian (1999, p. 153-4): 

1o, 3º, 5o Kondratieff se abrem como revoluções industriais, o 2o (1848-1873, 

fase expansiva) e o 4o (1948-1973, fase expansiva) se abrem como revolução 

nos transportes, com aplicações de invenções já realizadas nas revoluções 

industriais voltadas agora a este setor de circulação e expansão da anterior 

revolução industrial em novas regiões geográficas (EUA e Alemanha, entre 

1848-73, p. ex.). 

As fases depressivas são fases de expansão geográfica, expansão extensiva dos 

capitais até então hegemônicos no mundo, mas expansão defensiva 

economicamente (e ofensiva militarmente), como a chamada expansão 

imperialista, inglesa principalmente, na fase “b” do 2o Kondratieff (1873-1896) 

ou também a expansão das multinacionais, principalmente americanas, na fase 

“b” do 3o kondratieff (1920-48): GM e Ford ocupando a Europa e companhias 

petrolíferas ocupando o Mundo. 

 

 A revolução logística está no bojo de uma convergência conflituosa entre as velhas 

instituições e as novas forças produtivas. Ela sustenta, mesmo em marcos tecnológicos ainda não 

revolucionados, o avanço das relações produtivas e comercias mais intensas, id est, dá 

sustentação às fases expansivas dos ciclos econômicos (fases “a” dos Kondratieffs), sejam os 

inicialmente originários de uma revolução industrial ou os subsequentes. Esse é outro motivo que 

dificulta a correlação direta entre revolução logística e um grande agrupamento de inovações nos 

sistemas de transporte e logística (invenção, inovação e difusão). Quer dizer que não há o fim 

imediato das antigas tecnologias, normas, instituições e formas de circulação e logística, mas 

apenas estabelece-se relações de subordinação entre o velho e o novo (à medida que o novo passa 

para o novo-novíssimo). Isto é, as velhas formas espaciais, políticas e sociais não desaparecem 

por completo, pois em certos territórios elas continuam dominantes, ou seja, essas formas 

passadas servem, muitas vezes, para atender às novas funções, e juntas irão compor uma nova 

estrutura, outra formação socioespacial. 

Cada ciclo econômico é gerado por revoluções tecnológicas, inserções de tecnologias 

inovadoras e, com isso, geram-se novas demandas, produção e consumo. Novos mercados abrem-

se ao capital. Logo, é necessária a ampliação da circulação (mercadorias, capitais, trabalho e 

informações), propiciada por uma revolução nos sistemas de transportes e logística, ou seja, 
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inovações técnicas (meios, vias e comunicação de transportes) e organizacionais (estratégias, 

planejamento e gestão, ou seja, a logística) capazes de suportar fluxos mais intensos (SILVEIRA, 

2019). 

A revolução logística, portanto, impacta fortemente os territórios, só que, até então, em 

muitos territórios de forma desordeira e ao gosto do modo de produção vigente. Isso põe em 

evidência as desigualdades regionais/territoriais, muitas vezes fruto da baixa presença do Estado 

ou de um poder equivalente (seja interno ou externo), que procura extrair o máximo de “valor do 

território”. O território afetado por um aumento na sua competitividade é, cada vez mais, fruto de 

uma escolha17, seja pelo Estado ou pelos capitais privados, implicando numa decisão seletiva 

que, a grosso modo, tratando das “cadeias globais de valor”, está fora do território nacional. 

Novos investimentos ao se fixarem no território tornam esse mais competitivo e, por isso, sem a 

presença do Estado, podem impor maior ritmo de desigualdades ao ponto de gerar um 

desenvolvimento desigual, mas como foi demonstrado, combinado. Há, nesse caso, formações de 

desigualdades territoriais cada vez mais intensas.  

O caso do estado de São Paulo evidencia isso, pois tanto os investimentos privados como 

estatais são seletivos e atendem majoritariamente às grandes corporações, em grande medida para 

responder à ampliação dos seus fluxos econômicos. Esses investimentos atendem mais os 

interesses corporativos que sociais, pois são careados para isenções fiscais, obras de 

infraestruturas e outros. Há também um efeito de aglomeração seja de capitais, seja de 

informações, infraestruturas e população no espaço definido como sua área de atuação, o que não 

implica em um desenvolvimento capaz de gerar emprego e renda compatíveis com o bem-estar 

geral da população, por isso os fortes problemas de enchentes, de moradia, de mobilidade, de 

educação, de saúde e de lazer. Com uma posição altamente subalterna na “cadeia global de 

valor”, os salários e os direitos trabalhistas são paulatinamente menores (flexibilização e 

precarização das relações de trabalho). A competitividade territorial, e a guerra fiscal como um 

dos seus elementos, ocorre entre espaços altamente competitivos, mas também entre os 

periféricos/subalternos/dependentes. Um “jogo” desigual, mas combinado, na medida que 

                                                 
17 Não deixamos de lado outras determinações, como a da natureza, fortemente presente nos modelos de 

localizações, pois as fontes de matérias brutas, primas e de energia são tão importantes quanto à localização de um 

mercado. 
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extraem diferentemente as riquezas dos territórios, por meio de uma extensa e complexa divisão 

do trabalho que, por conseguinte, também é territorial. 

A diferença básica entre o período de uma revolução e de uma evolução logística está na 

intensidade das inovações e suas aplicações no território, expressando-se em toda a economia de 

um território, intensificada pela circulação de mercadorias e capitais. Basicamente, a diferença 

está na intensidade, na quantidade, no agrupamento espacial e temporal, na intensidade do uso e 

na capacidade de tudo isso mudar a ordem social vigente (mais e menos intensamente). Como as 

evoluções logísticas são algo difícil de validar, especialmente, no mundo antigo, deixaremos essa 

discussão um pouco de lado, pois para tratar dela é preciso uma revisão bibliográfica muito 

ampla, que talvez nem seja o suficiente para gerar abstrações consistentes. A revolução logística 

está mais próxima de uma série de explosões e a evolução logística de transformações mais 

suaves na ordem socioeconômica vigente, da qual são partes constituintes. Isso não quer dizer 

que não há inovações nos períodos de evolução logística, muito pelo contrário, há invenções e 

difusões nos sistemas de transportes e logística, só que menos impactantes. Em grande medida, 

são inovações fruto de agrupamentos de invenções de outros setores e que se difundem ao longo 

do desenvolvimento de uma civilização ou nação com forte impacto na revolução produtiva e 

comercial. Portanto, os períodos de evolução se desenvolvem como mudanças significativas na 

circulação, nos transportes e na logística, com aplicações de invenções já realizadas no passado e 

que agora estão voltadas ao setor de circulação para a extensão da revolução produtiva para novas 

regiões geográficas18. 

                                                 
18 “Os efeitos macroeconômicos de qualquer inovação básica são raramente perceptíveis nos primeiros anos e, 

frequentemente, até mesmo em períodos muito mais longos; o que interessa em termos de crescimento econômico, 

investimento e emprego não é a data da inovação básica, embora ela possa ser importante para os historiadores, mas 

a difusão das inovações básicas, o processo de disseminação, aquele período em que os imitadores começam a dar-se 

conta do potencial lucrativo do novo produto ou processo e começam a investir pesadamente naquela tecnologia. 

Essa disseminação não precisa necessariamente ocorrer imediatamente após uma inovação básica, embora isto possa 

acontecer se outras condições forem favoráveis. Ao invés, ela pode defasar-se por uma década ou mais, até que sua 

rentabilidade esteja claramente demonstrada, ou até que outras inovações capacitadoras, incluindo inovações sociais, 

administrativas e organizacionais, permitam avanços adicionais. Uma vez que a disseminação realmente comece, ela 

passa a contar então com efeitos multiplicadores poderosos na geração de demandas adicionais dirigidas para novos 

bens de capital, componentes, estruturas de distribuição e, obviamente, para o trabalho. Isso, por sua vez, engendra 

uma onda adicional de inovações induzidas, de inovações de processo e de aplicação, algumas delas podendo vir a 

ser mais importantes do que a original. É essa combinação da difusão com inovações induzidas e sociais relacionadas 

que abre espaço aos efeitos expansionistas na economia como um todo” (FREEMAN, 1984, p. 10). 

“A esse respeito, deve-se observar que o conjunto de inovações que são difundidas e exploradas durante a fase 

ascendente de um ciclo longo de Kondratiev não será constituído apenas por aquelas da fase depressiva precedente, 

mas abrangerá também algumas desenvolvidas anteriormente, umas durante a depressão, outras durante a 

recuperação e na própria fase de prosperidade. Isso explica porque atribuiríamos menos importância à reunião 
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Se avaliarmos o caso da China, por exemplo, podemos dizer que o início de uma dinastia 

se abre com uma série de possibilidades inovacionais, colocando novos produtos no mercado e, 

por isso, demandando a expansão das trocas comerciais. Mas, em um determinado momento, há 

necessidade de diminuir custos, especialmente de circulação, para compensar as taxas de lucros 

decrescentes, manter os mercados existentes e conquistar novos. Ao passo que, na era industrial, 

as fases de evolução estão mais associadas aos ciclos econômicos (Kondratieff) subsequentes, ou 

seja, um ciclo depois do que gerou uma revolução industrial. Então, qual é a característica das 

revoluções nos sistemas de transporte e logística no início de uma dinastia na China, por 

exemplo? Elas são mais organizacionais, em grande medida, voltadas para a logística, mas 

também para o aperfeiçoamento de tecnologias passadas. Todavia, vale alguns alertas:  

1) temos em todo esse processo tecnologias (técnicas e organizacionais) esparsas no tempo e 

no espaço;  

2) há um processo de difusão, muitas vezes muito demorado;  

3) há problemas ambientais e políticos;  

4) há falta de datações específicas para identificarmos uma inovação e a sua difusão;  

 

Por isso que é praticamente impossível afirmar e datar com precisão as revoluções e 

sobretudo as evoluções logísticas em cada dinastia. Na Índia houve uma revolução logística do 

mesmo tipo que houve na China (especialmente porque houve mais aperfeiçoamentos de 

tecnologias de outros tempos e espaços, como a da China, por exemplo) e que elas possuíam as 

mesmas caraterísticas ao longo de toda a história da humanidade. Isso quer dizer que, em cada 

período, elas apresentam características próprias, e que um padrão, mais aceitável, para análise 

ocorre quando adentramos no capitalismo industrial, em que o progresso técnico (com base na 

maquinaria) é frequente e é embasado, cada vez mais, na ciência (como na Segunda Revolução 

Industrial), substituindo as manufaturas (mais conservadoras), nas quais os progressos técnicos 

dependiam mais da habilidade do trabalhador qualificado e do gênio inventor (SWEEZY, 1976). 

 

                                                                                                                                                              
puramente estatística de inovações básicas discretas, e muito mais à sua articulação conjunta em novos sistemas 

tecnológicos” (FREEMAN, 1984, p. 10-11). 
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5. RIQUEZA DAS NAÇÕES: A COMPETITIVIDADE AO LONGO DA 

HISTÓRIA 

Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só em cada 

indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo a executar 

operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos cada vez mais 

elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de geração em geração, 

estendendo-se cada vez a novas atividades. À caça e à pesca veio juntar-se a 

agricultura, e mais tarde a fiação e a tecelagem, a elaboração de metais, a olaria e a 

navegação. Ao lado do comércio e dos ofícios apareceram, finalmente, as artes e as 

ciências; das tribos saíram as nações e os Estados. Apareceram o direito e a política, e 

com eles o reflexo fantástico das coisas no cérebro do homem: a religião. Frente a todas 

essas criações, que se manifestavam em primeiro lugar como produtos do cérebro e 

pareciam dominar as sociedades humanas, as produções mais modestas, fruto do 

trabalho da mão, ficaram relegadas a segundo plano, tanto mais quanto numa fase 

muito recuada do desenvolvimento da sociedade (por exemplo, já na família primitiva), 

a cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar mãos alheias a realizar o 

trabalho projetado por ela. O rápido progresso da civilização foi atribuído 

exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Os homens 

acostumaram-se a explicar seus atos pelos seus pensamentos, em lugar de procurar essa 

explicação em suas necessidades (refletidas, naturalmente, na cabeça do homem, que 

assim adquire consciência delas). Foi assim que, com o transcurso do tempo, surgiu 

essa concepção idealista do mundo que dominou o cérebro dos homens, sobretudo a 

partir do desaparecimento do mundo antigo, e continua ainda a dominá-lo, a tal ponto 

que mesmo os naturalistas da escola darwiniana mais chegados ao materialismo são 

ainda incapazes de formar uma ideia clara acerca da origem do homem, pois essa 

mesma influência idealista lhes impede de ver o papel desempenhado aqui pelo 

trabalho.  

Frederich Engel, 1896 

 

A competitividade entre territórios remonta um longo tempo no passado, por mais que se 

diferencie da atualidade tanto em escala e intensidade quanto em estratégias políticas. Está em 

uma outra época e em uma outra forma de produção e de organização social, mas, ao mesmo 

tempo, existia no passado e existe agora, mesmo que embasada em estruturas tipicamente 

“diferentes”. Quer dizer que a competitividade territorial dos nossos tempos tem elementos novos 

e aperfeiçoados, mas não necessariamente justos, como as guerras fiscais que contribuem para os 

altos índices de desigualdades espaciais entre centro e a periferia. Algo que também ocorre no 

território nacional. Essa competitividade territorial, numa linguagem um pouco diferente, já foi 

expressa quatro séculos antes de Adam Smith (1723-1790), de David Ricardo (1772-1823) e de 

Karl Marx (1818-1883), por um intelectual (o qual podemos denominar também de geógrafo) 
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mulçumano chamado Ibn Khaldun19 que, no primeiro volume de “Muqaddimah”, tratou 

precursoramente de temas caros aos grandes intelectuais dos séculos XVIII e XIX. Assim, 

Khaldun, apesar de não denominar na forma como idêntica como segue, já tratava do assunto: 

1) a Teoria do Valor-Trabalho: “(...) o principal motor da produção e da propriedade era 

o trabalho humano: ‘tudo vem de Deus, mas o trabalho humano é necessário para [a 

sobrevivência do Homem].’” (CLYDESDALE, 2012, p. 13); 

2) a especialização do trabalho, divisão social do trabalho: “(...) para maximizar o 

produto do trabalho humano, as pessoas têm de se especializar e de cooperar”. “A 

prosperidade aumenta quando as pessoas se especializam, quando se encontram em 

um único trabalho (...) ficam mais hábeis e produtivas (...)” (CLYDESDALE, 2012, p. 

13); 

3) o modo de produção asiático e a economia de mercado: – “(...) mas a especialização 

requer que as pessoas cooperem umas com as outras, e isso significa que o Estado 

deve desempenhar um papel importante no sentido de oferecer uma infraestrutura 

sólida e estabilidade política (...)” (CLYDESDALE, 2012, p. 13). Destaca-se nesse 

tópico o papel fundamental do Estado para dar condições para a produção e o 

comércio e, por isso, permitindo a presença da economia de mercado, pois as 

atividades do mercado islâmico eram maiores e mais prósperas do que a da Europa 

nessa época; 

4) especialização territorial do trabalho e divisão territorial do trabalho: Ibn Khaldun 

trata a especialização produtiva também no âmbito territorial, pois as relações 

produtivas e comerciais da sua cidade são amplas, o que implica numa rede de 

produção e comércio significativas, aludindo em polarização e centralidades. Nada 

muito diferente do que viria ser discutido por Walter Christaller, em a “Teoria da 

                                                 
19 Abu Zaide Abdal Ramane ibne Maomé ibne Caldune Alhadrami ou Abu Zayd 'Abd al-Rahman ibn Muhammad ibn 

Khaldun al-Hadrami (Ibne Caldune ou Ibn Khaldun). Nasceu na Tunísia em 732 A.M. (1332 d.C.) numa família de 

classe alta que migrou desde Sevilha, no Alandalus. Os seus antepassados, árabes iemenitas, estabeleceram-se no 

Alandalus nos inícios da invasão muçulmana da Península Ibérica, durante o século VIII. Depois da queda de 

Sevilha, migraram à Tunísia. A Muqaddimah é a obra na qual delineou uma teoria da História Cíclica. O 

historiador Britânico Arnold J. Toynbee chamou-a "sem dúvida a melhor obra do seu gênero que alguma vez foi 

criada por alguém em qualquer tempo ou lugar". Há uma tradução em língua portuguesa, diretamente do árabe, feita 

por José Khoury e Angelina Bierrenbach Khoury, para a Editora Safady (1958) (Fonte: 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ibne_Caldune). 
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Localidades Centrais”. Nesse contexto, ele ainda trata da cidade como concentradora 

da riqueza produzida no campo (divisão do trabalho entre cidade e campo). São 

observações, relatos, análises que se tornarão caros aos geógrafos, economistas e 

historiadores dos séculos seguintes. “(...) por meio da especialização e da cooperação 

social, as pessoas conseguem uma produção muito maior do que a necessária para 

satisfazer suas necessidades pessoais, e esse excedente pode ser negociado com outras 

regiões” (CLYDESDALE, 2012, p. 13). 

 

Entretanto, não foi só Ibn Khaldun, um importante decifrador da complexidade da 

sociedade do seu tempo – como foram mais tarde Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, 

Friederich Engels e outros –, pois tivemos outros na China, em vários momentos da história. “O 

pensamento chinês sobre comércio internacional nasceu do debate político sobre a questão da 

China fazer negócio ou não com nações estrangeiras consideradas bárbaras. Embora a doutrina 

confucionista fosse tradicionalmente hostil aos mercadores, funcionários públicos, como T’ang 

Shu e Chang Han, que escreveram em meados do século XVI, achavam que a China se 

beneficiaria com o comércio internacional” (CLYDESDALE, 2012, p. 14). Eles, já no século 

XVI, defendiam o livre comércio20 alegando benefício mútuo para todos os envolvidos, que as 

diferentes regiões têm bens diferentes com graus diversos de abundância e que seria de vantagem 

às pessoas trocarem o que têm pelo que não têm. 

Outro funcionário público chinês que defendeu o comércio foi Lan Ting Yuan (1680-

1733). Ele aborda algo que mais tarde, por meio de Adam Smith, vai direcionar a expansão 

comercial inglesa, fruto de uma revolução indústria, ou seja, o conceito de “vantagem 

absoluta”21. Yuan vai enfatizar que: 

(...) os países deviam comercializar mesmo que houvesse diferenças de custo 

entre eles. Observou que navios e arroz poderiam ser produzidos a preços 

menores no sudeste da Ásia do que na China, de modo que fazia sentido 

importá-los de lá. Por outro lado, a China produzia muitos bens manufaturados a 

                                                 
20 Temos que ter em mente que o capital comercial tende a dar à produção um caráter mais e mais orientado para o 

valor de troca e a transformar os produtos em mercadorias. Ele torna-se agente do capital produtivo, e no pré-

capitalismo, predomina o capital comercial. 
21 Segundo a qual uma nação deve exportar quando é o produtor de mais baixo custo. No caso da Inglaterra da época, 

a diferença de valor agregado, produtividade do trabalho e outros era muito diferente das outras nações tanto que um 

dos seus principais exemplos era entre os produtos têxteis da Inglaterra e o vinho português. 
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baixo custo. Portanto, o comércio permitiria a ambas as populações se 

beneficiarem com as vantagens dos custos absolutos. 

Em 1817, David Ricardo introduziu a ideia da vantagem comparativa, segundo a 

qual uma nação poderia abrir mão de sua vantagem de custo baixo (vantagem 

absoluta) em um setor se fosse mais competitiva na produção de outros bens. As 

vantagens da especialização são tão grandes que todos os países vão se 

beneficiar caso se concentrem no que fazem melhor, mesmo que outro produza 

mais barato. O conceito de vantagem comparativa tornou-se o alicerce do 

pensamento ocidental clássico sobre comércio internacional (CLYDESDALE, 

2012, p. 15). 

 

No Ocidente, a compreensão do comércio e da riqueza aumentou dramaticamente a partir 

do século XIX, só quando a Europa alcançou níveis de produção, comércio e consumo elevados, 

isto é, quando a competitividade e complementariedade territorial alcançaram níveis superiores. 

Isso implica em fatores de encadeamentos que levam ao desenvolvimento econômico e a uma 

revolução logística. Por outro lado, esses níveis já foram vistos no Oriente décadas antes do 

Ocidente, por mais que ambientados nos sistemas de manufaturas eles foram elevados a ponto de 

formarem grandes conglomerados manufatureiros. Antes do Ocidente, as teses sobre produção, 

distribuição, trocas e consumo eram muitos avançadas nas grandes civilizações, e a sua 

superação, em muitos aspectos, só foi possível com o advento de uma revolução industrial na 

Europa.  

Os grandes pensadores foram produtos do seu ambiente/tempo e só chegaram às alturas 

que chegaram por viverem em sociedades altamente complexas. Pode ser que antes e depois deles 

tenham existido outros com um potencial semelhante, mas que não alcançaram um estágio que 

possibilitasse chegar às conclusões que chegaram. A compreensão nasce da razão, da necessidade 

de entender e superar problemas postos, e não, das elucubrações idealistas. O idealismo religioso 

foi uma “âncora” da qual os pensadores modernos procuraram se desvencilhar. Assim, eles 

trilharam soluções para problemas reais presentes no seu tempo. Conforme Karl Marx: “não 

existe soluções para problemas não formulados” e “não existe problemas dos quais não se 

encontre soluções”. Foi nesse contexto que, ao longo da história da humanidade, as rotas 

terrestres e os oceanos do mundo foram dominados, oferecendo as primeiras conexões do que 

viria a ser a economia global. Cada território hegemônico introduziu tecnologias (mesmo com 

continuidades e descontinuidades históricas e inovacionais) e conhecimentos que ajudaram a 
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tornar o capital mundializado, ou seja, o espaço adequado para o império do capital (WOOD, 

2014).  

O homem ao produzir a sua existência necessita transportar matérias-primas, meios de 

produção e força de trabalho. Ele precisou/precisa cooperar e especializar essa produção e, como 

consequência, trocar os excedentes, cada vez mais, especializados para complementar seu 

consumo e ampliar sua existência (trabalho necessário e trabalho excedente)22. Fatos muito claros 

para Paul Vidal de La Blache ao afirmar que o homem se empenhou na solução dos problemas de 

transportes e da circulação: 

Em todas as regiões onde o destino o levou, o homem empenhou-se desde o 

princípio na resolução do problema do transporte e da circulação. Para isso, 

utilizou inicialmente as possibilidades que lhe oferecia o próprio corpo; e a 

adaptação deste aos instrumentos que foram inventados para lhe servirem de 

auxiliares foi uma primeira causa de diversidades (LA BLACHE, 1954, p. 291). 

 

 A afirmação de Paul Vidal La Blache (1845-1918), que remete à Karl Marx (“O Capital”) 

e tantos outros autores, evidencia a busca por soluções práticas aos problemas de transportes. Por 

isso, os avanços da engenharia e das estratégias, da organização e da gestão dos transportes e de 

armazenamento. Assim, se avaliarmos historicamente os transportes e a logística, eles são muito 

mais do que uma área da atividade econômica que serve para dinamizar o capital. Eles estão na 

base da evolução humana e da formação das civilizações e, por isso, são categorias fundamentais 

da nossa existência (ao tomar consciência de si e para si o homem planeja os transportes e as 

formas de transportar). Historicamente, as revoluções e evoluções nos sistemas de transportes e 

logística – que incluem os sistemas de transportes e logística, fluxos, sistemas de normas e 

tributação numa intensidade que contribui com a ordem socioeconômica vigente – só foram 

possíveis devido às superações impeditivas tanto do meio físico, biológico e humanos quanto 

pelas combinações de ambas (CHOLLEY, 1964). Os transportes e a logística são categorias que 

permitem apreender a riqueza e a pobreza das nações e suas formas de integração econômica. São 

elementos cruciais da circulação que também, por conseguinte, ajudam a entender a produção, a 

troca e o consumo, ou seja, uma totalidade a organiza. 

                                                 
22 “O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. Assim é, com efeito, ao lado da natureza, 

encarregada de fornecer os materiais que ele converte em riqueza. O trabalho, porém, é muitíssimo mais do que isso. 

É a condição básica e fundamental de toda a vida humana. E em tal grau que, até certo ponto, podemos afirmar que o 

trabalho criou o próprio homem” (ENGELS, 1977, p. 63). 
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6. AS REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS AO LONGO DA HISTÓRIA 

Ake Anderson, ao escrever sobre as revoluções logísticas, elencou quatro períodos para 

elas. Entrementes, consideraremos mais períodos à medida que passamos a valorar o apogeu 

econômico em outros territórios que necessitaram significativamente dos sistemas de transportes, 

armazenamento e logística tanto para seu desenvolvimento endógeno quanto exógeno. Por isso, 

entram na nossa contagem a expansão comercial, a circulação e o avanço nos transportes e 

logística na Idade Antiga e o apogeu da China e da Índia entre os séculos VII e XVII. Também 

vamos dar menos importância às relações comerciais dos europeus com os árabes através das 

Cruzadas. Não que elas não tenham sido importantes, mas, porque as Cruzadas foram 

demasiadamente valorizadas pelos circulacionistas para explicar a desestruturação do feudalismo 

na Europa e a ascensão do modo de produção capitalista, especificamente o comércio entre 

feudos e os burgos para a origem das cidades. Outro período supervalorizado pelo autor, apesar 

de sua significância, foi o da expansão tecnológica japonesa, como se o Japão fosse o líder da 

próxima revolução industrial, embora ele tenha liderado por um tempo a criação de uma série de 

invenções, inclusive no setor de transportes (amputadas na década de 1980 por influência 

imperialista norte-americana). Não vamos desconsiderar uma revolução logística liderada pelo 

Japão, mas ela é diferenciada da que ocorreu na Inglaterra e depois nos Estados Unidos, 

especialmente quando tratamos do seu encadeamento. 

Exportador de têxteis antes da segunda guerra mundial, o Japão tornou-se na 

década de 1960 o maior exportador mundial de aço e navios. Limitados na sua 

expansão siderúrgica pela estrutura oligopolistica americana, que passou a 

controlar a importação, os grandes grupos industriais-financeiros do Japão 

(Mitsui, Mitsubishi, Sumitomo, Fuji etc.) aumentaram seus investimentos nos 

ramos não bloqueados: aparelhos eletroeletrônicos de massa, automóveis, 

computadores etc. nos quais os Estados Unidos tinham até então superioridade 

tecnológica, obtida durante o esforço de guerra ou devido ao maior avanço 

industrial anterior. Em cada um destes ramos o capitalismo japonês realizou 

gigantesco esforço tecnológico independente, a partir de uma posição de atraso 

(MAMIGONIAN, 1982, p. 44). 

 

Apresentamos, como escolha mais plausível, seis revoluções e evoluções logísticas. Para 

isso, buscamos acontecimentos essenciais na história, como o apogeu econômico de “grandes 

nações”, especialmente, o uso mais intenso de inovações, no qual servem-se com maior pujança 
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dos sistemas de transportes e logística23, com o fito de alargar e intensificar as relações 

comerciais e diminuir os custos de circulação. Também tem-se um pico de inovações no setor de 

transportes e logística. Motivos correlacionados a essas expansões são basicamente a ampliação 

da circulação de pessoas, mercadorias, informações e ideias, mas também a especialização 

produtiva, maior divisão social e territorial do trabalho, maior participação do Estado no 

financiamento dos empreendimentos comerciais e no desenvolvimento de inovações, mudanças 

nos sistemas de normas e tributação mais favoráveis à produção e à circulação e a outros. 

Portanto, as expansões produtivas e comerciais, através de uma maior dinamização das forças 

produtivas, são fundamentais para entendermos os motivos das revoluções e inovações da 

logística e, por conseguinte, dos transportes e dos demais sistemas de comunicações. 

As inovações apresentam-se como de caráter técnico, organizacional, culturais 

ou sócio-políticas. O primeiro está ligado a novas máquinas, produtos e serviços 

ao consumidor, o segundo as estruturas de organização e práticas 

administrativas, o terceiro a novos valores e o quarto a novos padrões de 

relações sociais e institucionais. O ponto-chave é o fato das inovações 

realizarem mudanças no espaço geográfico (FRIEDMANN, 1975, p 12). 

 

 O conceito de “revolução”, nesse caso, se soma ao de “logística” para expressar “um 

conjunto de transformações na fluidez territorial que, por conseguinte, tem base na expansão 

econômica (produtiva e comercial), além dos sistemas de transportes (meios e vias de 

transportes) e logística, a ponto de ampliar as interações espaciais e contribuir com mudanças 

importantes na ordem socioeconômica vigente, imbuindo o território de vantagens competitivas”. 

Assim, em cada revolução logística, tanto as integrações territoriais quanto a divisão territorial do 

trabalho são ampliadas24. Novos espaços são conectados a uma grande rede comercial, 

                                                 
23 Consideraremos, neste trabalho, revoluções logísticas e evoluções logísticas como as intensas transformações – 

entre revolução e evolução há diferença de intensidade – ocorridas nos sistemas de movimento e nas formas 

comunicações, como também nos sistemas de armazenamento e logística. Isso remete à evolução tecnológica dos 

meios e vias de transportes e comunicações, ao aumento dos fluxos de pessoas, de bens e de serviços (impulsionando 

o comércio e as trocas culturais). Todavia, para que tudo isso ocorra há necessidade de estratégia, de planejamento e 

de gestão logística. Assim, consideramos que quando há saltos tecnológicos nos sistemas de movimento e 

comunicações, nos fluxos econômicos e culturais há, por conseguinte, estratégia, planejamento e gestão logística – 

mesmo que seja desarticulada, como observado nas civilizações mais antigas. Lembramos que a logística stricto 

sensu não ocorreu continuamente no tempo e no espaço. Houve frações no tempo e no espaço onde os sistemas de 

movimento e de comunicações transformaram a ordem vigente a ponto de impulsionar civilizações e modos de 

produções, ou seja, interferindo vertiginosamente nas relações de produção e de trabalho.  
24 A logística, especificamente, a de transportes (estratégia, planejamento e gestão da circulação), no nosso entender, 

condiciona a aplicação e a evolução dos sistemas de movimento e fluxos políticos, sociais e econômicos no território. 

Portanto, antes de haver estritamente uma “revolução nos transportes” há uma revolução logística (condicionada por 
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especializando-se numa ampla rede territorial de divisão trabalho, com “novos produtos e 

processos de produção” (nem tão necessários, como já alertamos sobre as fases que entoam uma 

expansão mais horizontal que vertical do comércio, ou seja, mais expansionista do que inventiva) 

e à circulação que, por fim, também proporciona trocas culturais significativas. Houve, portanto, 

stricto sensu, estratégia, planejamento e gestão logística em diversas fases das revoluções e 

evoluções logísticas (lato sensu), cada qual com seu grau de intensidade e abrangência, visto que 

as evoluções estão mais relacionadas ao agrupamento de tecnologias passadas (não mais 

revolucionárias), ou seja, o uso de tecnologias aperfeiçoadas a fim de ampliar os mercados de 

uma economia em que a perda de hegemonia começa a aparecer, como no caso dos Estados 

Unidos, a partir de 1973 (terceiro ciclo de Kondratieff, conforme Joseph Schumpeter e Ignácio 

Rangel). 

As revoluções logísticas, ao longo do tempo, tornaram-se mais intensas, sobretudo quando 

passaram a ter, entre outras determinantes, uma relação dialética com as revoluções industriais. 

No capitalismo da grande indústria, a necessidade de se alterarem as relações de produção e o 

trabalho encurtou os períodos revolucionários nos transportes e intensificou as relações de trocas 

e os padrões tecnológicos. Isso implica que há mais inovações básicas em um determinado 

tempo, guiadas mais especificamente pela ciência no final do século XIX e início do XX, por isso 

as revoluções logísticas não levam mais vários séculos para ocorrer e se espraiarem. Por outro 

lado, na atualidade, vivemos uma vaga inovacional que disponibiliza mais inovações 

incrementais25, impostas por uma grande potência econômica e militar, através do controle 

cambial e da intensificação – muitas vezes por faculdade da coerção – do comércio internacional, 

como foi feito com o Japão na década de 1980, dentro de uma lógica denominada, por Ellen 

Wood, de império do capital. Sob auspícios de um poder hegemônico e seus associados 

subalternos (múltiplos Estados), “(...) o projeto de hegemonia econômica global, apoiado por 

poderosa supremacia militar, começou quando os Estados Unidos estabeleceram sua hegemonia 

                                                                                                                                                              
um ou diversos fatores). A logística ultrapassa qualquer modo de produção ou fase dele, entretanto, é condição 

fundamental para a aceleração contemporânea vivenciada, em menor ou maior grau, por todos nós. A logística lato 

sensu é a estratégia, o planejamento, a gestão para transportar, armazenar e estocar. A logística varia em grau de 

intensidade, de sofisticação e pode ser utilizada nas ações civis (públicas e privadas) e militares, pode estar 

relacionada nos níveis organizacionais, territoriais, globais (micrologística) e intrafirmas (micrologística). 
25 A inovação pode ser considerada, conforme o seu alcance, em incremental ou em 

radical. A inovação é incremental quando ela apenas acarreta uma melhoria nos produtos existentes, podendo essa 

melhoria envolver os processos, os sistemas, ou outras novidades para a organização. A inovação radical consiste 

basicamente na criação de um novo produto, desejando, consequentemente, a geração de um novo mercado. 
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econômica com o sistema de Bretton Woods – e sua supremacia militar com as bombas atômicas 

de Hiroshima e Nagasaki” (WOOD, 2014, p. 09). É, nessa conjuntura, que a competitividade 

territorial é repartida, seletiva e seletivizada, não de uma forma natural ou soberana, mas imposta, 

subalternizada para muitos territórios.  

O modo capitalista de imperialismo econômico é o primeiro imperialismo da 

história que não depende apenas da captura deste ou daquele território, ou da 

dominação de determinado povo. Cabe a ele supervisionar todo o sistema global 

de Estados e assegurar que o capital imperial possa navegar com segurança e 

lucratividade por todo esse sistema. Procura-se assim não somente resolver o 

problema dos Estados “bandidos” ou dos Estados “fracassados”, mas também 

manter os Estados subalternos vulneráveis à exploração. Ademais, para ser 

realmente eficaz, o imperialismo tem de estabelecer a supremacia política e 

militar de uma potência sobre todas as outras, porque, se o capital global precisa 

de um sistema ordenado de múltiplos Estados, é difícil ver como ele poderia 

tolerar um sistema no qual o poder militar é distribuído de forma mais ou menos 

igualitária entre diversos Estados (WOOD, 2014, p. 11). 

 

 

7. A NECESSIDADE DE REQUALIFICAR AS REVOLUÇÕES 

LOGÍSTICAS 

 Ake Anderson (1990) afirma que as grandes mudanças estruturais na produção, na 

locação, no comércio, na cultura e nas instituições são desencadeadas pelas lentas, mas contínuas 

transformações nas “redes de logísticas” (obviamente que ele define a logística como um sistema 

amplo que envolve sistemas materiais e organizacionais de transportes e armazenamento). Ainda 

assim, é a revolução logística que transforma a economia e os padrões sociais ou é a economia, 

no seu sentido mais amplo, acompanhada, inclusive, por uma série de outras determinações, que 

impulsiona a modernização e a ação dos sistemas de transportes, armazenamento e logística 

impondo-lhes uma revolução? Na verdade, há uma relação de causa e efeito em constante 

interação, especificamente, porque não dá para impor uma ordem/hierarquia entre elas. Os 

transportes, o armazenamento e a logística são sistemas intrínsecos às necessidades básicas 

impostas pela sociedade e são cruciais para as formas de produção e de trabalho. Essas 

pressionam, por consecutivo, a circulação. “Dada a largada”, quer dizer, iniciado o processo, tudo 

passa a fazer parte de uma totalidade orgânica. São elas que geram e impulsionam boa parte das 

transformações socioeconômicas. Todavia, a própria logística, como os transportes e as 
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comunicações estão também na base e são elementos do trabalho humano, são forças produtivas 

e, por isso, também estão na estrutura de alimentar o contínuo processo de desenvolvimento das 

forças produtivas. A relação dialética é clara e, por isso, impede uma avaliação unilateral. A 

evolução da humanidade não se baseia somente em princípios econômicos, no entanto, conforme 

avançamos no tempo, cada vez mais, é imposto-nos assumir, enquanto produção do espaço, as 

transformações geradas nas relações de produção e de trabalho pelas forças produtivas em 

expansão. Por isso, até “(...) a revolução industrial a humanidade conheceu ritmos climáticos nas 

suas atividades econômicas: os anos climáticos catastróficos seguidos provocaram fomes e 

epidemias e levaram a conflitos (...)” (MAMIGONIAN, 1999, p. 152). A crítica exposta neste 

estudo está direcionada àqueles que explicam as revoluções logísticas como causas primárias da 

evolução econômica e cultural da humanidade. Entendemos que tal evolução constitui-se, 

somente, como uma das muitas determinações destacáveis e que funciona numa relação dialética 

e faz parte de uma universalidade. 

Na contemporaneidade, o insistente “modismo” em torno da expressão logística contribui 

para atribuir a ela uma importância que não lhe cabe. A logística faz parte da economia, mas 

também é uma categoria no momento que diz respeito a todo tipo de estratégia, planejamento e 

gestão da circulação de mercadorias, pessoas, capitais e informações, em qualquer tempo e lugar. 

Mas, não podemos esquecer que os transportes e a logística são tratados aqui como ações 

humanas. Podemos dizer, inclusive, que ela é, em certas situações, uma inovação organizacional 

utilizada para a competitividade corporativa (PORTER, 1986) e territorial. Porém, não pode ser 

confundida, como frequentemente ocorre, como um sistema de engenharia, infraestrutura, 

circulação, mobilidade, ou seja, fixos ou fluxos, pois na verdade cabe à logística criar e 

implementar as estratégias, o planejamento e ser responsável por diversos elementos da gestão 

destes. A logística enquadra-se como uma “projeção” dos sistema de ações e não é um sistema de 

objetos. Ferrovias e rodovias não se configuram como “logística”, antes, utilizam da logística 

para a realização eficiente dos fluxos (para atender os interesses das corporações e dos estados 

nacionais). Há necessidade, para isso, da utilização da indústria de equipamentos de transportes, 

de construção civil, da tecnologia da informação e do conhecimento científico. Contudo, a 

logística pode ser também de Estado e corporativa. 

A generalização do termo logística é comum entre técnicos e cientistas que atuam com as 

transformações logísticas recentes; decorre da ausência de uma visão mais histórica e totalizadora 
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e atende aos interesses empresariais e dos trabalhadores que procuram manter-se atualizados face 

às novas transformações do mercado de trabalho no setor de transporte, de armazenamento e de 

distribuição. Fato preocupante é que, cada vez mais, esse “modismo” tem sido incorporado pelos 

geógrafos, sobretudo os da nova geração, cuja formação está descolada dos clássicos da 

Geografia. Esses não acompanharam, mediante debates e outros meios, a evolução e as 

transformações dessas discussões, já que elas não são frequentes (SILVEIRA, 2007). 

A partir desse contexto, propomos uma requalificação periódica das revoluções logísticas 

diferente da apresentada por Ake Anderson (1990). O autor identifica quatro revoluções 

logísticas, relacionadas abaixo, conforme Silveira (2007):   

1) Primeira: inicia na Itália, no século XI e termina nos países do Norte Europeu, no século 

XVI – as Cruzadas aumentaram as interações espaciais entre a Europa católica e o Oriente 

e, consequentemente, esse processo amplia-se com as expansões marítimas, no século 

XVI – redução das barreiras de transportes e de comércio entre lugares longínquos; 

2) segunda: inicia na Itália, no século XVI e termina nos países do Norte Europeu, no século 

XIX – aumento do crédito e do comércio nas principais cidades comerciais (Gênova, 

Veneza, Florença, Londres, Amsterdã e outras) com vistas ao comércio internacional e há 

o melhoramento dos sistemas de transações para a expansão do comércio; 

3) terceira: inicia na Inglaterra, por causa da revolução industrial, no século XVIII e termina 

no século XXI – a Primeira Revolução Industrial desafoga as relações de trabalho por 

meio de uma maior divisão coordenada do trabalho e ampliação técnica – em busca dos 

novos mercados; 

4) quarta: inicia no Japão, nos Estados Unidos, na Suíça, na Suécia e na Alemanha 

Ocidental, no final do século XX – mediante um processo que envolve o aumento 

constante do processamento de informações e da capacidade de comunicação com 

repercussão na ampliação tecnológica para melhor fluidez dos fluxos. 

 

Todavia, não vamos enumerá-las, pois, temos certo que há muito mais das que tratamos 

aqui. Há certas civilizações que abordamos e muitas são muito importantes, especialmente as 
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orientais, das quais pouco se sabe, apesar da “abertura das cortinas” proporcionadas pelo 

destaque chinês das últimas décadas. 

 

8. PONTOS MARCANTES: REVOLUÇÕES E EVOLUÇÕES LOGÍSTICAS 

A intensidade das inovações nos sistemas de transportes e logística e, por conseguinte, nas 

interações espaciais que elas acarretam não ocorrem de forma contínua no espaço e no tempo. 

Além do mais, como trata Schumpeter (2007[1943]), as inovações não são unicamente 

tecnológicas, tanto que quando falamos de logística, estamos caminhando para inovações 

basicamente organizacionais e de processo (é cada vez mais comum entre os engenheiros e 

administradores usar o termo logística para definir a forma de alocação dos meios de produção e 

matérias primas numa planta produtiva): 

As invenções em cadeia, características da revolução industrial, acarretam 

modificações proveitosas nos métodos de produção. Tem-se distinguido 

frequentemente, a partir de Schumpeter, a invenção da inovação em que o 

segundo termo – entre outras coisas – descreve a utilização, a partir de fins 

produtivos, de uma técnica recentemente [ou não, conforme trata Friedman, 

1984] inventada. Inovar é modificar uma função de produção, isto é, modificar a 

combinação existente do fator de produção. Schumpeter teve o cuidado de 

observar que a invenção técnica não é o único caminho que conduz à inovação. 

A criação de um novo produto, a concentração de empresas, a conquista de um 

novo mercado são inovações tanto quanto a exploração industrial de um invento 

(NIVEAU, 1969, p. 34, grifo nosso). 26 

 

 As invenções e inovações não ocorrem por acaso, elas possuem motivações contidas no 

bojo de uma determinada formação socioespacial em desenvolvimento. As invenções e inovações 

também não ocorrem só em períodos e espaços específicos, determinados e determinantes do 

ápice do desenvolvimento das forças produtivas. Elas ocorrem continuamente, mas são mais 

comuns, mais frequentes em sociedades em processo acelerado de desenvolvimento, 

especificamente as inovações devido os elementos da difusão tecnológicas. As inovações 

apresentam uma concentração espacial e temporalmente maior que a das invenções, pois está 

mais relacionada ao processo de desenvolvimento das forças produtivas em uma determinada 

                                                 
26 Maurice Niveau (1969, p. 37) ainda ressalta que “François Perroux critica a análise demasiada rígida de 

Schumpeter, que atribuiu ao indivíduo e à firma a invenção e a inovação. Essa personalização ignora a influência do 

grupo social e os fenômenos de criação coletiva que, se hoje se desenvolvem, não estiveram ausentes da revolução 

industrial”. 
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formação socioeconômica, ou seja, muitas invenções não são utilizadas para fins produtivos e, 

por isso, não viram inovações. 

A esse respeito, deve-se observar que o conjunto de inovações que são 

difundidas e exploradas durante a fase ascendente de um ciclo longo de 

Kondratiev não será constituído apenas por aquelas da fase depressiva 

precedente, mas abrangerá também algumas desenvolvidas anteriormente, umas 

durante a depressão, outras durante a recuperação e na própria fase de 

prosperidade. Isso explica porque atribuiríamos menos importância à reunião 

puramente estatística de inovações básicas discretas, e muito mais à sua 

articulação conjunta em novos sistemas tecnológicos (FREEMAN, 1984, p. 11). 

 

Portanto, há períodos de expansão e retração tecnológicas e de continuidades e 

descontinuidades histórico-espaciais. Quando há uma descontinuidade mais intensa, observadas 

nas inovações no setor de transportes e logística, ocorre ruptura na revolução logística, que pode 

durar décadas e séculos, até o surgimento de outra. Ocorre, também, em um determinado espaço, 

uma decadência econômica. Fato que pode ter correlação com o sistema de imitações 

tecnológicas. Na Antiguidade, de uma revolução para outra, houve uma descontinuidade espaço-

temporal bem mais significativa do que nas posteriores, mas ela foi mais espacial, causada pela 

lentidão tecnológica e o isolamento espacial. Um exemplo foi o retrocesso causado pelo modo de 

produção feudal, enquanto os “mundos” árabe, chinês e indiano distendiam-se. Quer dizer que, ao 

entrar na “Idade das Trevas”, a Europa, especificamente o Império Romano, viveu uma vaga 

temporal e espacial de inovações e diminuição das relações comerciais (fechamento das várias 

rotas comerciais internas e internacionais, inclusive a rota da seda). Por outro lado, o Império 

Romano do Oriente ainda continuava de “pé”, China e Índia, explorando primordialmente o 

comércio no mar da China e o oceano Índico, tornaram-se as nações mais desenvolvidas e com 

uma economia de mercado nunca antes vistas na história. Não obstante, temos que ter claro que, 

em tempos antigos, houve civilizações que passaram por revoluções e evoluções logísticas. 

Ao passo que na Europa católica e protestante – por meio das Cruzadas (com ampliação 

das rotas terrestres e marítimas) e do mercantilismo (novas rotas marítimas e “descobrimentos”) –

, houve uma certa simultaneidade27, pois China e Índia eram mais pujantes comercialmente, mas, 

                                                 
27 “Na década de 1570, só a renda do país [Guzerate] derivava das tarifas alfandegárias era quase três vezes maior do 

que a renda total de todo o Império Português na Ásia, que chegou a seu apogeu em 1586-7” (CLYDESDALE, 2012, 

p. 59). Isso implica afirmar que, apesar da crescente importância comercial e na revolução e evolução logística, a 
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no âmbito das tecnologias, elas iniciavam uma vaga tecnológica significativa, especialmente de 

Portugal e da Espanha e, posteriormente, da Holanda e Inglaterra. A seguir, todas as revoluções 

logísticas apresentaram uma continuidade temporal, pois elas passaram a ser guiadas pelas 

revoluções industriais, tendo a primeira ocorrido na Inglaterra, onde correspondeu as localizações 

industriais junto às Estradas de Ferro e vias de navegação, bem como a “haussmanização” do 

espaço social urbano (MAMIGONIAN, 1984). Todavia, sempre houve oscilações nas interações 

espaciais28. Fato que parece ainda ter ocorrido após a evolução técnico-científica, ou seja, há 

incertezas sobre uma terceira e especialmente sobre uma quarta revolução tecnológica. 

Para uma nação se desenvolver não é necessário que ela lidere as inovações. Basta, muitas 

vezes, só incorporar o conhecimento existente. Foi assim para Guzerate e Java. Essas nações 

mantiveram seu desenvolvimento econômico sem necessariamente preservarem um padrão 

inventivo e, até certo ponto, inovacional pujante. A região ascendeu graças às tecnologias que 

existia há séculos. Os navios usados pelos Guzerates desenvolveram-se a partir da tradição 

marítima árabe-indiana. Também utilizaram o conhecimento de navegação acumulado pelos 

chineses. Houve, portanto, um reaproveitamento das técnicas e conhecimentos existentes, 

conferindo um desenvolvimento sem inovações basilares. O segredo estava numa maior 

aplicação das inovações organizacionais e ampliação de mercados, especialmente, por intermédio 

das estratégias de planejamento e gestão logísticas e da requalificação 

(agrupamento/combinações) das invenções e das inovações tecnológicas passadas, mas 

especialmente por meio do aproveitamento da posição geográfica que desfrutavam. A estratégia 

de planejamento e gestão logística torna-se, portanto, se bem aplicada, uma inovação essencial. 

 Podemos dizer que nos casos de Guzerate (como também de Malaca) não temos, apesar 

de estarem no meio dela, um período de revolução logística gestada especificamente no bojo do 

seu território. É um caso mais típico de evolução em que os métodos de produção, apesar de não 

serem novos, permitiram a existência de um ambiente comercial favorável que incentivou o 

desenvolvimento de uma grande capacidade produtiva. A localização estratégica e os produtos 

vendáveis deram aos mercadores melhores oportunidades de investirem mais nos transportes, 

                                                                                                                                                              
Europa, especialmente, a Ibérica, ainda estava aquém tanto da Índia quanto da China. E isso durou por séculos. Fato 

só relativamente superado após a consolidação do capitalismo, com a grande indústria e o imperialismo britânico.  
28 Do mesmo modo como houve oscilações nos avanços tecnológicos (equipamentos, inclusive, de alta tecnologia e 

gestão/estratégia/planejamento logístico) no setor de transportes. Apesar de haver outros fatores, os avanços 

tecnológicos estão relacionados com as interações espaciais numa relação de causa-efeito. 
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beneficiando-se das economias de escala, pois à medida que os negócios aumentavam, os 

transportes desses espaços se tornavam mais eficientes e com menores custos (CLYDESDALE, 

2012). 

 A simultaneidade entre um pico de inovações nos sistemas de transportes e logística e 

uma revolução produtiva e comercial não é evidente. Quando o motor a vapor foi adaptado a um 

chassi e a um barco (dando origem às locomotivas e aos navios a vapor); quando o motor a 

combustão foi utilizado na indústria aeronáutica (motores a jato) ou até mesmo quando as 

telecomunicações se alinharam à “Era da Computação” para criar a telemática, que, mais tarde, 

foi responsável pelo boom das redes duras (fibras óticas e comunicação por satélite), não geraram 

uma revolução industrial. Na verdade, essas revoluções já estavam em processo. 

Progressivamente, as revoluções logísticas29 vêm apresentando espaçamentos temporais 

menores. Há um hiato de milênios para as mais distantes e um de séculos e décadas para as 

temporalmente mais recentes, ou seja, desde então, elas passaram a acompanhar mais de perto as 

invenções e as inovações ocorridas a partir da Primeira Revolução Industrial, num distanciamento 

de décadas (praticamente um século). As invenções e as inovações vêm se processando 

temporalmente mais rápidas (os ciclos de vida dos produtos encurtaram) a ponto de desestruturar 

o padrão imposto pelo ambiente pré-capitalista. O que passou a valer foram os “Longs Cycles”30 

que, por outro lado, na atual conjuntura, parecem ter sido controlados pelo centro do sistema 

capitalista. Ainda, para uma maior “precisão” na interpretação histórica das civilizações, 

deixamos claro que a expressão “primeira”, “segunda”, “terceira”, etc. revoluções logísticas não 

são muito justas, pois temos que considerar ainda civilizações importantes, como os persas, os 

egípcios, os gregos, o Império Alexandrino, o Império Romano e, até mesmo, os mexicas, os 

incas, os maias, os astecas e outros que desenvolveram mais intensamente seus sistemas de 

transportes, de armazenamento e de logística. 

Ao mesmo tempo, observam-se temporalmente e espacialmente “ressurgências” (ou 

metástases, como tratado pelos economistas fisiocratas) tecnológico-econômicas capazes de 

gerarem revoluções e evoluções logísticas. As ressurgências – resultado de investimentos 

                                                 
29 Invenções e inovações nos sistemas de transportes sempre ocorreram. Entretanto, o valor desses descobrimentos 

não se iguala aos períodos denominados de revoluções logísticas. Para que haja revolução é necessário que invenções 

e inovações se propaguem, criando efeitos de encadeamento nas interações espaciais a ponto de subverterem a 

estrutura existente e estimularem o crescimento econômico. 
30 Com base nas invenções, inovações e, principalmente, no comércio exterior. 
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públicos e privados, de iniciativas privadas e estatais, de pesquisa e desenvolvimento – permitem 

que se frutifiquem inovações por meio de um processo retardado de difusões, portanto não 

necessariamente no mesmo espaço e tempo de sua criação, a ponto de causar pontualmente em 

diversos territórios avanços avolumados nos sistemas de transporte e logística. Para que haja 

“ressurgências” é necessário que condições essenciais sejam criadas. 

Cada revolução logística e sua subsequente evolução ocorreram em espaços e tempos 

distintos (mas isso não funciona como uma regra, pois situações que combinam diferenciações 

espaciais e simultaneidade temporal, só que com diversas intensidades), mas são muito difíceis de 

serem identificadas. Elas são influenciadas indiretamente pela capacidade dos sistemas de 

transportes e logística de acompanharem o avanço das forças produtivas gerais da sociedade. 

Pode-se afirmar que o desenvolvimento econômico é acumulativo, mesmo que sejam facilmente 

identificadas rupturas temporais e espaciais o que, por conseguinte, levam à ressurgência 

tecnológico-econômicas. Mesmo nos casos mais remotos, o conhecimento do passado não se 

perde completamente após a crise de uma sociedade. Isso implica afirmar que os espaços estão 

conectados, mesmo que essas linhas que os ligam sejam, em certas situações, muito tênues. Fato 

que permite observarmos a existência de uma certa conexão entre todas essas revoluções 

logísticas que apresentamos (mas isso também não é uma regra e, como já alertamos, há muitas 

possibilidades de desconexões).  

Por outro lado, as que estamos tratando são integradas, inclusive entre espaços mais 

distantes, como entre o Ocidente e Oriente, algo pouco relatado na história.  O fim de uma se 

conecta ao início de outra, havendo, portanto, incorporação de tecnologias de transportes e 

logística e outros conhecimentos (passagem de conhecimentos acumulados) sobre transportes e 

logística. Durante parte do período feudal, houve um retrocesso na evolução tecnológica dos 

sistemas de transportes na Europa. Contudo, na Ásia, esses conhecimentos evoluíam e, até certo 

ponto, houve trocas entre os conhecimentos dos mulçumanos (inclusive com relações com o 

Império Romano) e os asiáticos da Índia e China. Assim, muitos dos conhecimentos da primeira 

revolução e evolução logística permaneceram armazenados, especialmente, dos períodos 

alexandrino e romano. Há uma possibilidade, numa análise histórica mais precisa, tanto do 

desenvolvimento das inovações quanto das relações comerciais, especialmente do Império 

Alexandrino e Romano, de haver elementos que indiquem revoluções logísticas nesses períodos, 

mas que no momento não trataremos. 
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Ignácio Rangel (2005, p. 271) afirma que o desenvolvimento não se faz com a mesma 

organização de uma parada militar, onde cada unidade guarda as distâncias regulamentares 

relativamente às que a precedem ou sucedem. “Na vida real, as posições se trocam, se 

embaralham, mudam continuamente os balanços mundiais de forças, passando inopinadamente 

um retardatário para uma posição de vanguarda, e vice-versa”. Ou seja, destacamos aqui as 

noções de “desenvolvimento desigual”, “desenvolvimento desigual e combinado” e “a vantagem 

do atraso” corroborando para a sucessão espacial dos eventos logísticos que acompanham, ao 

mesmo tempo, os eventos socioeconômicos. Temos, assim, as ressurgências tecnológico-

econômicas. 

 

9. AS REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS: AS QUE CONSIDERAMOS MAIS 

SIGNIFICATIVAS ATÉ O MOMENTO 

Na história fica evidente que as nações mais ricas são aquelas que passaram por um 

período de inovações. Foram territórios que conseguiram reorganizar os conflitos entre a 

expansão das forças produtivas e a resistência das relações de produção, dando ao primeiro a 

capacidade de expandir, e ao segundo, a de criar condições institucionais para comportar as novas 

forças em avolumamento. As mudanças das dinastias na China, por exemplo tiveram esse papel, 

especialmente a partir da dinastia T’ang (618 a.C.), período que a China se torna a civilização 

mais desenvolvida do mundo. Muitas nações começaram seus períodos de inovação imitando 

outras que tiveram alto desempenho. É, nesse processo, que se estabelece a hegemonia e, por 

conseguinte, a sucessão de poder. Na verdade, tudo está, quase que exclusivamente, coligado: 

inovações, expansão comercial, desenvolvimento econômico, poder político, entre outros. E as 

revoluções logísticas fazem parte desse processo, no qual os transportes e a logística são cruciais.  

No começo do século XVII, quando os países europeus estavam começando a formar seus 

impérios marítimos, Francis Bacon (1561-1626) afirmava que as três maiores invenções que o 

mundo conhecia eram a bússola, a imprensa e a pólvora (CLYDESDALE, 2012). E todas elas 

foram criadas na China. Foram inovações mais significativas para a Europa do que para a China, 

fruto da diferenciação do processo de difusão das inovações. Quer dizer que a Europa, nas 

condições de seu tempo, aproveitou melhor essas invenções, tornando-as partes de um processo 

de conquistas (tendo em vista que a ampliação do comércio europeu estava muito mais associada 
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de um processo de coerção do que propriamente de relações internacionais, diferentemente da 

China, por exemplo), contribuindo para a Europa chegar à supremacia global. Na China, as 

inovações impulsionaram o comércio e a riqueza: nas dinastias T’ang (618-907), Sung (960-

1279) e Yuan (1271-1368) foram hábeis na criação de novos produtos, novos processos e novos 

mercados que auxiliaram a economia a progredir. Princípios que também ocorreram na Holanda 

em fins do século XVII e depois, com mais vigor, na Grã-Bretanha, com o desenvolvimento das 

fábricas, ferrovias, navios a vapor. 

Foram épocas de inovações e aperfeiçoamentos, mas passando por uma fase inicial de 

imitações. No segundo cartel do século XX, por um período curto, os japoneses transformaram o 

Kaizen (aperfeiçoamento constante) em uma filosofia empresarial que lhes deu o impulso para 

chegar à liderança global, mesmo que por um curto período, pois na década de 1980, os Estados 

Unidos impuseram ao Japão uma série de pacotes de medidas para dificultar seu aumento de 

capacidade no mercado global. Não podemos esquecer da Alemanha que, antes da Segunda 

Grande Guerra, avançou significativamente nas indústrias bélicas, química e de transportes 

(automóveis, caminhões, aeronaves e outros) e, assim, acompanharam os Estados Unidos, por um 

tempo, na liderança da Segunda Revolução Industrial, quando a ciência passou a ser o novo fator 

(Revolução Técnico-Científica). Ainda, nesse contexto, temos o avanço nas inovações na União 

Soviética que, por conseguinte, permitem à Rússia de hoje um certo know-how tecnológico em 

alguns setores, como armas, transportes e aviação. 

A imitação e a destruição criativa, como afirma Schumpeter (2017[1943]), não são 

fenômenos isolados. No fim do século XIX, os Estados Unidos imitaram tecnologias 

desenvolvidas na Europa e as aperfeiçoaram. Assim, como o Japão imitando e aperfeiçoando 

invenções americanas, o mesmo que faz a China na atualidade. Pode parecer que tudo começa e 

termina na China, pois podemos dizer que o ciclo está se completando, mas na verdade antes do 

apogeu chinês a história está repleta de inovações, desde a roda, o uso da moeda, das 

embarcações, das carroças tracionadas por pessoas e depois por animais etc. Há relatos históricos 

que as grandes civilizações, umas mais e outras menos, tiveram seus apogeus nas inovações e 

aperfeiçoamentos, especialmente nos temas que preferencialmente tratamos aqui, ou seja, os 

transportes e a logística. Assim, foi nos Império Egípcio, Persa, Alexandrino, Romano, Chinês, 

Mugal e outros. Isso indica que territórios que já foram prósperos podem passar por períodos de 

estagnação e decadência. Essa prosperidade só foi possível com algum nível de transformações 
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significativas nos sistemas de transporte e logística, dando ao território mais fluidez e 

competitividade. A liderança industrial é um processo de imitação, inovação, supremacia e 

decadência. 

Assim, o papel das inovações é fundamental. Ela permite a criação e a troca de valor. Por 

isso, que as cargas atravessam longas distâncias, pois alguém, em algum lugar, dá-lhes valor, 

mesmo que essa atribuição seja coercitiva, como a inglesa ao consumo de seus produtos durante 

o colonialismo na Índia. “Para dar certo as inovações que levam ao crescimento têm ao menos 

um de quatro aspectos: envolvem o desenvolvimento de recursos de formas que as pessoas 

valorizam; adicionam valor a produtos e serviços já existentes; conquistam mercados; ou 

reduzem custos de tal maneira que mais gente pode adquirir esses bens” (CLYDESDALE, 2012, 

p. 17). 

Como foi tratado por Schumpeter (2017[1843]), a destruição criativa – através da 

evolução dos estágios tecnológicos – e a permanente mutação industrial como uma força de 

destruição criativa permitem que as tecnologias destruam ao mesmo tempo que criam, cada nova 

tecnologia destrói ou, pelo menos, diminui o valor em velhas técnicas e posições mercadológicas, 

enquanto o novo produto ocupa o espaço do velho e novas estruturas de produção destroem 

antigas estruturas. O progresso, portanto, é consequência desse processo destruidor e criativo. 

Assim, destacamos, não como regra geral, algumas revoluções logísticas. Dá para 

perceber que agrupamos algumas civilizações que tiveram grande importância nas relações 

comerciais e militares. Todavia, essa periodização é algo que deve ser revisto, sobretudo, por 

historiadores das civilizações e das tecnologias: 

Quadro 01: Localização, período e tecnologias de algumas revoluções logísticas. 

Localização Tempo Sistemas de movimento (fixos e meios) 

Mesopotâmia, Egito, 

Grécia e Roma, etc. 

 

Expansão das grandes 

civilizações – Idade 

Antiga (4.000 a.C. – 476 

d.C.). 

Caravanas, rotas comerciais, uso contínuo da tração animal 

combinada com o uso da roda, estradas carroçáveis, 

caminhos das conquistas alexandrinas e caminhos romanos, 

rotas marítimas do Império Romano. 

China e Índia, como 

reflexo de uma expansão 

das forças produtivas na 

Expansão das rotas e 

intensificação comercial 

no mar da China e 

Expansão produtiva primeiramente na China e depois na 

Índia que permitiu uma forte expansão nas relações 

comerciais que, até certo ponto, permitiram extrapolar o 
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China e Índia. oceano Índico (618 d. C. 

ao século XVII)31. 

Todavia, o Império 

Mogol durou até 1857.  

mar da China e o oceano Índico. Há, nesse período, 

especialmente na China, importantes inovações, com forte 

presença do Estado, especificamente no que diz respeito à 

tecnologia marítima para navios, portos e inovações em 

logística. 

Europa católica (em 

contato com novos espaços 

– Cruzadas e rotas 

terrestres e marítimas) e 

Europa protestante (rotas 

marítimas). 

Séculos XI ao XVI 

(???). 

Logística de guerra, transporte de armamentos (catapultas, 

etc.), rotas comerciais e caravanas por terra e rotas 

marítimas e a evolução tecnológica dos navios 

intercontinentais. 

Europa, especialmente, 

Inglaterra. 

Final do século XVIII e 

parte do século XIX. 

Abertura de canais, calçamento de estradas (pedágios), a 

locomotiva e o navio a vapor e os cabos submarinos 

telegráficos intercontinentais. 

Europa e América, 

sobretudo, Alemanha e 

estados Unidos. 

Final do século XIX e 

parte do século XX. 

Velocidade nas trocas, motor à combustão e comunicações 

via cabo. 

Japão, Estados Unidos e 

partes da Ásia, mais 

especificamente a China. 

Final do século XX e 

início do século XXI. 

Maior integração comercial, infovias, autoestradas, 

telemática, trens de alta velocidade, fibra ótica, 

comunicação via satélite etc. 

Fonte: elaboração do autor. 

 

10. IMPACTOS SOBRE O BRASIL: REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS E 

COMPETITIVIDADE TERRITORIAL 

Os impactos das revoluções logísticas sobre o Brasil foram amplos, apesar do país nunca 

ter participado da liderança tecnológica e comercial. Todavia, as elites políticas e econômicas, 

para atender suas necessidades, procuraram implantar sistemas de transportes, logística e 

comunicações condizentes com suas necessidades (sejam elas tecnologias novas, ou não), mas 

muito pouco dessas tecnologias foram gestadas no território nacional (fato condizente de uma 

economia periférica). Partiu-se da implementação:  

                                                 
31 Todavia, ainda o comércio continuou vigorante no mar da China e no oceano Índico. Ainda se falava, no início do 

século XVIII, especialmente pelos viajantes europeus, do poder econômico, do número de embarcações e das formas 

de comércio dos mercadores, como o Abdul Ghafur, situado em Surate, na década de 1660. O Império Mugal 

(Mughal, Mogol, Mogul) dominou quase todo o subcontinente indiano (compreendia a maior parte do que é hoje 

a Índia, Paquistão, Afeganistão e Bangladesh), onde Guzerate e Surate eram suas portas de entrada e saída (criava 

relações por uma rede rodoviária interior que tinha o porto como principal espaço de saída de seus produtos). O 

Império entra em declínio a partir de 1725 e dura até 1857, quando foi extinto pelo Império Britânico. Houve várias 

causas, como a Guerras de Sucessão, as crises agrárias que fizeram eclodir revoltas locais, o aumento da intolerância 

religiosa para com a maioria não muçulmana e, finalmente, o golpe dado pelo colonialismo britânico. 
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1) dos transportes marítimos, especialmente com a construções de portos-empórios;  

2) de uma rede rodoviária primitiva e pouco interligada entre si, valorizando mais a ligação 

das áreas de plantation com os portos-empórios;  

3) uma rede ferroviária de ligação, na sua maioria, interior-litoral, com a finalidade de 

alcançar os portos para exportação da monocultura;  

4) uma rede hidroviária pouco valorizada e integrada, especialmente nas áreas mais 

dinâmicas em termos de população e economia, onde não há conexão entre as diferentes 

bacias hidrográficas do território brasileiro (interior, planalto com a fachada atlântica);  

5) aeroviário (pouco valorizado ao longo da história do Brasil e servia mais como correio 

aéreo em um litoral mais denso);  

6) meios de telecomunicações, como telégrafo, telefonia, transmissão de dados também 

avançaram lentamente.  

 

Esses sistemas de circulação proporcionaram ao Brasil uma fluidez capaz de integrá-lo, 

apesar da baixa qualidade e das deficiências dessa integração. Todavia, esses sistemas de 

transportes evoluíram com o passar do tempo e, mesmo assim, permaneceram aquém das 

necessidades do país em comparação às principais economias do centro do sistema capitalista. 

Houve momentos em que o Brasil despontou tanto na implementação de infraestruturas de 

transportes quanto no desenvolvimento de tecnologias (consideráveis para seu estágio de 

desenvolvimento), como no setor de telecomunicações (Telebrás); aviação militar e civil 

(Embraer); produção de energia (Eletrobrás); produção, refino e distribuição de petróleo 

(Petrobrás) e novos combustíveis (álcool); e indústria naval, bélica e ferroviária (Mafersa). Na 

verdade, o que importa é a tecnologia ser necessária, ser suficiente, ser capaz de atender às 

necessidades da sociedade e estar um passo à frente da tecnologia vigente. Ela não precisa ser 

nova-novíssima, mas funcional, mais avançada e capaz de criar a bases para no futuro produzir as 

nova-novíssimas. 

O transporte e a logística, por mais que sejam setores que estão além do transporte e 

planejamento das cargas, lançam uma importante “luz” sobre as atividades comerciais às suas 

voltas. Os setores de transporte e logística existem em um grande número de ambientes, 
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contextos históricos e culturas, revelando as forças que agiram para levá-los ao êxito ou ao 

fracasso. No Brasil, essa relação é bastante clara, especialmente, porque os níveis de 

desenvolvimento socioeconômicos têm profunda relação com os níveis de integração territorial, 

permitido pelos sistemas de transportes e comunicações. Assim, processou-se ao longo da 

história do Brasil uma relação dialética, repleta de determinações, entre a necessidade e os 

interesses capitalistas de superar os modos e relações de produção passadas, de ampliar seus 

interesses produtivos e comerciais e suas possibilidades tecnológicas para a superação do meio 

ambiente. Atualmente, uma parcela considerável do território brasileiro enfrenta a situação de ser 

reserva de valor capitalista (estoque de matéria bruta) e, por isso, não necessita ser integrado 

rapidamente ao império do capital. O que vamos mostrar é que, atendendo às necessidades do 

capitalismo internacional, e sobretudo, brasileiro (inclusive, em alguns aspectos, de forma 

independente), houve um rápido processo de integração que apresenta na atualidade formas 

passadas arcaicas e, por isso, ávidas por um processo de modernização que foi iniciada, de forma 

tímida, a partir de 2003, com o governo de Luís Inácio Lula da Silva.    

 

11. UM ALERTA: OS PRÓXIMOS DESAFIOS 

Por fim, como a tese, que teve suas discussões ampliadas, não está concluída, cabe um 

alerta: é mais apropriado, até o momento, falar de revoluções logísticas e afirmar que há várias ao 

longo da história da humanidade, sem necessariamente numerá-las. Umas foram, ao longo da 

história, mais relatadas do que outras. E também foram mais regionalizadas e possuíram 

diferentes abrangências espaciais. Umas temporalmente duraram mais do que outras, umas se 

propagaram mais territorialmente do que outras, em todos os casos influenciando outras 

civilizações e nações (através da capacidade das inovações técnicas e organizacionais se 

propagaram espacialmente e serviram de base para mais inovações). Também pode ter havido 

simultaneidade entre mais de uma revolução logística, isto é, pode ter ocorrido mais de uma na 

mesma época e em espaços diferentes (elas também podem ter ocorrido, na mesma época, sem ter 

contato umas com as outras) e, ainda sobre essa lógica, elas possuíram graus de inovações 

(técnicas e organizacionais diferentes) em diferentes estágios (vide o caso da China e dos Incas, 

Maias e Astecas no continente americano que, apesar de não terem descoberto a roda, realizaram 

grandes feitos na Engenharia, Matemática, Astronomia e outros) técnicos e organizacionais.  
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Isso tudo permite afirmar que é muito difícil sistematizar, por mais que seja mais didático, 

uma ordem de revoluções logísticas, como segue: primeira, segunda, terceira e, assim, por diante. 

Não que seja impossível, pois podemos adotar uma forma metodológica que abarque somente as 

que possuem registros históricos mais relevantes. Mesmo assim, pode ser que isso não consiga 

dar conta dos fatos, tanto os conhecidos como principalmente poucos conhecidos. Há elementos 

históricos para afirmar que cada grande civilização teve sua revolução logística. Elas foram 

essenciais para sustentá-las (algumas estabeleceram mais e outras menos relações entre si). O que 

colocaria à disposição de nossa análise um grande número de revoluções logísticas para analisar e 

classificar. É, por isso, que resolvemos abandonar a classificação numérica para denominar essas 

revoluções, como fizemos no passado em capítulo de livro intitulado: “As cinco revoluções e 

evoluções logísticas e seus impactos sobre o Brasil”. Então, por que discutiremos as revoluções 

logísticas a partir especificamente do século VII, começando pela China ao invés do Império 

Persa, Alexandrino, Grego, Romano etc.? É porque esse é, pelo que temos registrado na história 

econômica, o único caso verdadeiramente que completa um ciclo. Ou seja, a China no passado e 

atualmente se destaca na liderança de fortes mudanças técnicas e organizacionais na “indústria”, 

na agricultura e nos transportes. E, especialmente, porque a China é hoje uma das grandes 

difusoras de tecnologias no mundo e a maior nação produtora e com o comércio mais 

significativo. Além do mais, possui uma relação importante nas relações comerciais com o Brasil 

e também diverge no que hoje é o mainstream das ideologias de desenvolvimento, ou seja, de 

desenvolvimento territorial e local. 
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PARTE III 

 

AS REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS: TEMPOS E ESPAÇOS 

QUE SE CONECTAM 
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1. AS REVOLUÇÕES LOGÍSTICAS PRETÉRITAS 

Na pré-história, os grupos humanos viviam mais isolados. As formas de captação dos 

alimentos e a manutenção da sobrevivência eram geradas no seio da família e da comunidade, 

aproveitando os recursos naturais e as experiências acumuladas. Mas, as trocas entre os grupos 

humanos espacialmente dispersos eram pouco frequentes. Prevalecia a tomada, por meio de 

conflitos, dos diversos utensílios e alimentos não produzidos pelos invasores. Entretanto, as 

trocas pacíficas de produtos mostravam-se muito mais estimulantes, já que o método de tomada à 

força era uma via de mão dupla – os invasores de hoje poderiam ser os invadidos de amanhã. A 

troca, então, surgiu como um meio promissor para conseguir suprir as necessidades não 

abrangidas pela produção comunitária, além da troca de conhecimento e da cultura. O escambo, 

apesar de permanecer restrito, esporádico e circunstancial, configurou-se como a primeira das 

formas de trocas. O grande impacto na realização das trocas foi a utilização do produto-dinheiro 

(sal, peles, gado, metais e outros), ocasionando transformações técnicas importantes nos meios e 

vias de transportes e, por consequência, na ampliação das interações espaciais. Esse sistema foi 

utilizado intensamente por vários séculos. Em alguns “rincões” do planeta, tanto o escambo como 

os produtos-dinheiro ainda são utilizados. 

Uma coisa é certa, o transporte, o armazenamento e a logística são condição humanas 

essenciais. Toda atividade humana exige mobilidade espacial, seja de matérias-primas, seja de 

meios de produção, ou de força de trabalho. Mas também ela exige acondicionamento e 

planejamento, estratégia e gestão de transportes e armazenamento. Fatores que são essenciais 

para, através do trabalho, transformar a natureza.  

Graças à cooperação da mão, dos órgãos da linguagem e do cérebro, não só em 

cada indivíduo, mas também na sociedade, os homens foram aprendendo a 

executar operações cada vez mais complexas, a propor-se e alcançar objetivos 

cada vez mais elevados. O trabalho mesmo se diversificava e aperfeiçoava de 

geração em geração, estendendo-se cada vez a novas atividades. A caça e a 

pesca veio juntar-se a agricultura, e mais tarde a fiação e a tecelagem, a 

elaboração de metais, a olaria e a navegação. Ao lado do comércio e dos ofícios 

apareceram, finalmente, as artes e as ciências; das tribos saíram as nações e os 

Estados. Apareceram o direito e a política, e com eles o reflexo fantástico das 

coisas no cérebro do homem: a religião. Frente a todas essas criações, que se 

manifestavam em primeiro lugar como produtos do cérebro e pareciam dominar 

as sociedades humanas, as produções mais modestas, fruto do trabalho da mão, 

Fls. 393



 94 

ficaram relegadas a segundo plano, tanto mais quanto numa fase muito recuada 

do desenvolvimento da sociedade (por exemplo, já na família primitiva), a 

cabeça que planejava o trabalho já era capaz de obrigar mãos alheias a realizar o 

trabalho projetado por ela. O rápido progresso da civilização foi atribuído 

exclusivamente à cabeça, ao desenvolvimento e à atividade do cérebro. Os 

homens acostumaram-se a explicar seus atos pelos seus pensamentos, em lugar 

de procurar essa explicação em suas necessidades (refletidas, naturalmente, na 

cabeça do homem, que assim adquire consciência delas). Foi assim que, com o 

transcurso do tempo, surgiu essa concepção idealista do mundo que dominou o 

cérebro dos homens, sobretudo a partir do desaparecimento do mundo antigo, e 

continua ainda a dominá-lo, a tal ponto que mesmo os naturalistas da escola 

darwiniana mais chegados ao materialismo são ainda incapazes de formar uma 

ideia clara acerca da origem do homem, pois essa mesma influência idealista 

lhes impede de ver o papel desempenhado aqui pelo trabalho (ENGELS, 1977, 

p. 69). 

 

A primeira revolução logística acompanha, temporal e espacialmente a expansão do 

comércio. Essa, como já relatado, teve sua origem com as trocas, sobretudo, através do escambo 

e das formas primitivas de utilização da moeda (produtos-dinheiro). O que se sabe é que houve 

um salto nas relações comerciais e, com isso, nas interações espaciais. Algo somente permitido 

pelo aumento da capacidade de transportar, de armazenar e também de planejar esses dois 

fatores. Há, nesse processo, acontecimentos importantes, como o uso maciço da moeda, com 

características atuais, surgidas na Grécia e na Lídia, por volta do século VII a.C. A “revolução” e 

a “evolução” logística são repletas de continuidades e descontinuidades no espaço e nas 

tecnologias empregadas para locomoção (meios, vias, rotas, amplitude espacial e fluxos). Fato 

que remete a pensarmos, no Ocidente, no Império Romano. Foi um período de intensas interações 

espaciais, permitidas por meio dos caminhos, das estradas e da navegação. Aqui há, com exceção 

dos povos da Ásia, do Oriente Médio e do Império Romano do Oriente, uma descontinuidade 

temporal, ocasionada pelo fim do Império Romano do Ocidente e pelo surgimento do feudalismo. 

Nesse momento histórico, as rotas terrestres e a navegação de longo percurso diminuem e, por 

conseguinte, surgem os feudos. O território, sobretudo o europeu, torna-se viscoso e seus fluxos 

de transportes diminuíram. Fato paralelo à decadência dos sistemas de movimento. 

Consequentemente, atribui-se às “Cruzadas”, mais especificamente à IV Cruzada, o início 

da abertura da Europa. Novos impulsos culturais e tecnológicos permeavam as trocas entre o 

Ocidente e o Oriente. Demandas foram geradas e só puderam ser supridas pela produção nas 

novas cidades comerciais (Toscana, Gênova, Veneza, Bruxelas, Flandres). Esse momento já é o 

prenúncio de mais uma revolução logística. Entretanto, está longe de ser o fator gestor essencial 
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do capitalismo e muito menos de uma revolução industrial que, por conseguinte, ocorrerá séculos 

mais tarde. É a necessidade de ampliar o comércio, com base numa demanda produtiva explosiva, 

o elemento importante para o surgimento de mais uma revolução logística. Não esquecendo que 

essa necessidade de ampliação das relações de produção e de trabalho é que subverte a ordem 

econômica a ponto de originar novas tecnologias logísticas. O antigo padrão começa a estalar e 

um novo começa a ser gestado. Maurice Dobb, diferentemente de Paul Sweezy, não faz uma 

avaliação circulacionista que coloca o comércio, as trocas e as cidades como os elementos mais 

importantes da transição do feudalismo para o capitalismo. Ele valoriza, como na sequência 

citada, mais os fatores internos. Isso é um alerta, especialmente para quem trabalha com o tema 

transportes, ou seja, não devemos deixar nosso objeto de pesquisa nos “cegar” frente à realidade 

objetiva. 

Segundo Dobb, foram as contradições internas do modo de produção feudal, 

centradas no antagonismo entre senhores feudais e servos, que levaram à sua 

dissolução. A crescente necessidade dos senhores feudais por maiores 

rendimentos os levou a intensificar a exploração sobre os servos, fato que 

acentuou a luta de classes e determinou, a longo prazo, a dissolução da 

economia feudal.  

Neste sentido, o comércio e a emergência das cidades não foram os fatores 

decisivos no declínio do feudalismo, pois estão restritos aos limites do modo de 

produção feudal; o comércio ocorre enquanto troca de excedente, e não como 

ocorre no modo de produção capitalista, enquanto realização da mais-valia. O 

dinheiro, na economia feudal, configura-se apenas como intermediário da troca, 

não se transformando em capital.  

Mas Dobb não dispensa a influência destes fatores sobre a transição. Nesse 

sentido, a emergência das cidades incentivou a fuga dos camponeses, fato que 

prejudicou os senhores feudais no que diz respeito aos seus rendimentos. Já a 

existência do comércio contribuiu para o processo de diferenciação social, por 

meio da formação de camponeses prósperos (que se transformaram em pequenos 

e médios produtores), de semiproletários (camponeses pobres) e dos grandes 

mercadores que somente se interessavam pela disparidade de preços do mercado 

e se aliavam aos senhores feudais, cujos rendimentos estavam prejudicados. Para 

Dobb, a razão central da dissolução do modo de produção feudal “…encontra-se 

na revolta dos pequenos e médios produtores contra a exploração feudal, (...) [o 

que] acabou resultando em sua independência parcial”. Consequentemente, 

houve a transformação da apropriação do excedente, ou seja, os produtores 

imediatos foram separados dos meios de produção transformando-se em 

trabalhadores livres para venderem sua força de trabalho, característica central 

do modo de produção capitalista (LAZAGNA, 2005, p. 183). 
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2. O CICLO QUE SE FECHA: COMEÇAMOS PELA CHINA 

 

Eis que o primeiro período de modernização técnica para uma sociedade (...) se reveste 

de tamanha importância. Estabelece-se então uma rugosidade – espécie de forma 

semipermanente – que irá afetar a evolução das formas futuras. É bom não esquecer 

que amiúde se estabelecem limites à estrutura pelas formas já existentes: o prático-

inerte compromete o futuro (SANTOS, 2008, p. 75). 

   

No período (1271-1295) que Marco Polo (mercador, embaixador e explorador 

veneziano) percorreu a Ásia, a China já era, há muitos séculos antes, a maior economia do 

mundo. Era tão moderna e sofisticada e com inovações e relações comerciais tão pujantes que a 

Europa só foi alcançar esse status pouco antes de iniciar sua Primeira Revolução Industrial. 

Marco Polo relata a relevante dinâmica das cidades que vivam da indústria, do comércio e das 

áreas de campo, onde o campo era explorado de forma moderna, uma exploração agrícola voltada 

para o comércio, inclusive internacional. Por isso, a China se comportava como uma grande 

economia de mercado.  

A China possuía uma rede de transportes e comunicações que conectava seu território 

continental (vias fluviais e terrestres) aos grandes mercados, especialmente do mar da China, no 

qual dominava um vasto território marítimo. Marco Polo viu os imensos juncos chineses que 

dominavam os oceanos orientais levarem bens manufaturados, como seda e cerâmica para outros 

países da região. O apogeu chinês data da dinastia T’ang (618-907 d.C.) e da dinastia Sung (960-

1279 d.C.). Isso quer dizer que sua importância está temporalmente marcada antes de 618 d.C. e 

após 1279 d.C. Mas é nesse período de tempo (618-1279 d.C.) que o comércio e a riqueza da 

China são impulsionados pelas inovações nos sistemas de transportes e logística e pelos produtos 

comercializáveis na vastidão do seu domínio comercial. Por isso, podemos considerar esse 

intervalo de tempo como a fase revolucionária que comporta uma revolução logística. 

Obviamente, deve haver um período em que as inovações foram mais significativas. Todavia, é 

mais difícil de sistematizar quando e onde ocorreram as invenções e, até certo ponto, muitas 

inovações. As invenções, por outro lado, são mais espaçadas temporalmente e podem ocorrer 

longe de onde se tornam inovações (para acompanhar os períodos na China ver a figura 01). 
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Figura 01: As dinastias e principais acontecimentos na China. 

 

Fonte: desconhecida. 
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A vantagem do Oriente em relação à Europa, acumulada durante mais de um milênio, 

ainda permanece no domínio comercial no mar da China e no oceano Índico, mesmo com a 

presença Europeia e especialmente dos ibéricos. Entre os séculos XV e XVIII, Guzerate possuía 

uma forte economia de mercado em uma região extremamente fértil. Como na China, em 

Guzerate, havia uma forte especialização e divisão do trabalho. Os navios de Guzerate viajavam 

com os ventos das monções, transportando tijolos, especiarias e produtos manufaturados de 

qualidade para as principais civilizações do oceano Índico. As redes marítimas foram as vias 

pelas quais muitos mercadores fizeram fortuna (CLYDESDALE, 2012). Como em Guzerate e 

outras partes do mar da China e do oceano Índico não foram observadas inovações muito 

significativas, podemos afirmar que o período revolucionário findou com a estandardização da 

hegemonia chinesa. Por isso, que é um período mais de evolução do que de revolução logística. 

Há mais imitações, simples aperfeiçoamentos do que inovações significativas nos sistemas de 

transportes e de logística. 

Podemos dizer que, nos casos de Guzerate e de Malaca, não temos uma revolução 

logística gestada especificamente nos seus territórios. São casos mais típicos de evoluções 

logísticas, onde os métodos de produção, embora não fossem novos, permitiram a existência de 

um ambiente comercial favorável que incentivou o desenvolvimento de uma grande capacidade 

produtiva. A localização estratégica e os produtos vendáveis deram aos mercadores melhores 

oportunidades de investirem mais nos transportes, beneficiando-se das economias de escala, pois 

à medida que os negócios aumentavam, os transportes desses espaços se tornavam mais eficientes 

e com menores custos (CLYDESDALE, 2012).  

 Sobre os javaneses, por mais que tenham incorporado tecnologias, as mesmas não foram 

suficientes para desbancar seus concorrentes chineses e indianos, especificamente por que a 

tecnologia era só um dos fatores de êxito. O sucesso dos donos dos navios chineses e guzerates 

também se deveu ao sistema econômico de suas respectivas nações, que alavancou sua 

competitividade. Era muito mais difícil imitar esse sistema (CLYDESDALE, 2012).  

Até o século XV, Java possuía frota de navios mercantes (os jong), que 

navegavam tanto no oceano Índico quanto no mar da China. Mas, à medida que 

os guzerates e os chineses foram intensificando suas atividades, os donos de 

navios javaneses [sic.] começaram a ter dificuldades de competir.  
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Diante dessa competição, seria de esperar que, para sobreviver, os javaneses 

imitassem o rival superior e adaptassem suas tecnologias e suas formas de fazer 

negócios. Parece que houve algumas modificações, principalmente durante a 

época em que a dinastia Ming impôs restrições ao comércio, que abrigaram os 

mercadores chineses a construir seus navios no exterior. Esse fato deu aos 

javaneses uma oportunidade de aperfeiçoar sua tecnologia de transportes. Mas as 

embarcações hibridas que eles construíram não tinham o mesmo leque de 

característica técnicas de suas congêneres chinesas, que tinham uma supremacia 

tecnológica inegável em termos de desenho e construção naval 

(CLYDESDALE, 2012, p. 72-3). 

 

 A China, durante 800 anos manteve mais pessoas em um grau superior de prosperidade do 

que qualquer outro país do Globo. Essa onda de prosperidade teve origem nos primórdios da 

história da China e culminou em uma revolução econômica nas dinastias T’ang e Song (618-1279 

d.C.). Nesse período, a China tornou-se uma das primeiras nações do planeta a abandonar os 

limites do feudalismo, tornando-se uma das primeiras economias de mercado do mundo e a maior 

delas, tendo apoio de uma sofisticada burocracia governamental. 

O fato de a China ter construído uma economia de mercado tão cedo pode ser 

atribuído tanto à sua geografia quanto a razões políticas. Já na primeira dinastia, 

os chineses perceberam que um sistema feudal não convinha aos interesses do 

país. De acordo com esse sistema antigo, os senhores feudais tinham bases de 

poder regional das quais podiam se valer para travar guerras e desestabilizar o 

país. Por causa disso, foi feito um esforço sistemático para eliminar essas bases. 

Ao longo dos séculos seguintes, os senhores feudais desapareceram e foram 

substituídos pela primeira burocracia governamental do mundo, os mandarins 

(CLYDESDALE, 2012, P. 24). 

 

 Os mandarins eram formados com princípios confucionistas (respeito, humildade, 

obediência e submissão), valores que ajudaram o governo a conquistar a aceitação do 

campesinato. Mas em troca o governo tinha a obrigação de oferecer um governo harmonioso. Na 

visão confucionista (Confúcio, 551-479 a.C.), o imperador matinha seu mandado do Céu 

(Decreto do Céu) se governasse com sabedoria, de forma competente e justa. Quando o 

imperador fracassava, ficava vulnerável e podia ser destituído. Assim, o governo se preocupava 

com a manutenção da ordem econômica e social. 

Se vós mesmos amais seriamente a virtude, o vosso povo será virtuoso. A 

virtude do príncipe é como o vento; a do povo, como a erva. Ao sopro do vento 

a erva sempre se curva (CONFÚCIO, 1968, p.49). 
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Aquele que administra os negócios públicos deve cuidar que não faltem víveres, 

que as forças militares sejam suficientes e que o povo nele confie (CONFÚCIO, 

1968, p. 91). 

A crença no decreto divino muito provavelmente remonta a uma época bem 

anterior à fundação da dinastia Chou, por volta do final do segundo milênio a.C. 

A teoria sobre o Decreto do Céu foi, mais provavelmente, uma inovação da parte 

do duque de Chou. De acordo com essa teoria, o Céu [destino, o agente que 

provoca o que acontece] se importa profundamente com o bem-estar do povo, e 

o imperador é enviado expressamente para promover esse bem-estar. Ele 

governa em função do Decreto do Céu e permanece imperador apenas na medida 

em que exerce essa função. Assim que ele esquece sua função e começa a 

governar visando seus próprios interesses, o Céu retirará o Decreto e elegerá 

alguém mais merecedor para a tarefa. Assim o Decreto do Céu é um imperativo 

moral e, como tal, nada tem a ver com o comando do Céu em relação às coisas 

que acontecem no mundo. O único desenvolvimento da época de Confúcio foi 

que o Decreto do Céu não era mais restrito ao imperador. Todo e qualquer 

homem estava sujeito ao Decreto do Céu, que o obrigava a ser moral e 

transformava em dever estar à altura das demandas desse Decreto (LAU32, 2009, 

p.18). 

 

Por isso, que diferente do feudalismo Europeu, o modo de produção chinês dessa época 

(618-1279 d.C.), liberto de algumas amarras típica do modo de produção feudal europeu (ou do 

modo de produção asiático), contava com uma forte participação do Estado no provimento de 

infraestruturas, assegurando o desenvolvimento da produção e da circulação33. Os impostos e seu 

retorno, em forma de investimentos e serviços públicos, eram uma forma bastante evoluída que 

mantinha o modo de produção estável e capaz de conviver com relações mercantis bastante 

evoluídas. 

(...) parece que devemos olhar para a Europa oriental, e não a ocidental, para 

encontrarmos as formas mais estáveis, em particular, para as formas asiáticas de 

servidão tributária. Note-se que foi à forma pela qual o trabalho excedente é 

apropriado mediante tributos em espécie – e a esta forma especificamente – que 

Marx se referiu como sendo “bastante adequada para tornar-se a base das 

condições sociais estacionárias, tais como as que vemos na Ásia” (DOBB, 1977, 

p. 59). 

                                                 
32 Nota do tradutor. 
33 Vejamos o relato de Dobb (1977, p 58-9) sobre as distinções do modo de produção feudal da Europa ocidental e 

oriental. Uma análise que mostra as diferenças, apesar das semelhanças, algo que é típico das formações econômicas 

e sociais – a realidade é apreendida, mais ou menos, distorcida ou não, com mais ou menos idealismos, conforme a 

capacidade de abstração dos indivíduos e de uma sociedade: “Apesar de ter havido, indubitavelmente, importantes 

diferenças entre as condições na Europa ocidental e oriental, havia também extraordinárias semelhanças no que diz 

respeito à ‘forma pela qual era extraído trabalho excedente não remunerado dos produtores diretos’; e acredito que o 

desejo de representar ‘o feudalismo da Europa ocidental’ como um genus distinto e de atribuir tão-somente a ele o 

título de ‘feudal’ é produto de historiadores burgueses e de sua tendência a concentrar-se sobre características e 

differentia jurídicas”. 

Fls. 400



 101 

 

Assim, construiu-se uma rede significativa de aquedutos, estradas, portos e outros. Ainda 

era importante manter um forte sistema de segurança nas rotas comerciais para assegurar o fluxo 

de mercadorias, capitais e informações aberto ao império. Esse princípio permitiu que os 

mandarins introduzissem muitas inovações na engenharia hidráulica (técnicas hidráulicas para 

bombear água, construir aquedutos e outras, pois a agricultura dependia das cheias e das 

inundações dos rios Amarelo e Yangtsé). Também criaram um calendário para as atividades 

agrícolas e eram responsáveis pelas construções e manutenção de obras públicas e da defesa do 

país. O desenvolvimento econômico chinês contava com diversas melhorias nos transportes e na 

produção agrícola (introdução e adaptação de novas sementes, adubação, arado chinês e outros). 

Estendendo-se também para a indústria e organização do trabalho, como especialização e divisão 

do trabalho.34 Foram observadas muitas invenções, introdução de novos produtos e 

                                                 
34 Os primeiros poços de petróleo conhecidos foram perfurados na China em 347 d.C. Tinham profundidades 

aproximadamente de 240 metros e eram perfurados usando-se brocas acopladas a varas de bambu. O óleo era 

queimado para evaporar salmoura e produzir sal. Por volta do século X, extensas tubulações de bambu conectaram 

poços de petróleo com salinas. Os registros antigos da China e do Japão são ditos como contendo muitas alusões ao 

uso de gás natural para a iluminação e aquecimento. O papel foi inventado pelo cortesão do Império Chinês Tsai Lun 

(50-121). Ele refinou e popularizou o processo de misturar fibras de árvores e caules de trigo com a casca de um tipo 

de amoreira, triturando-as e colocando a mistura sobre um tecido trançado. A pólvora está presente na história da 

China desde a dinastia Tang. A pólvora era um suposto elixir da vida. Para fazer o elixir precisavam de enxofre, 

carvão e salitre. A bússola apareceu na dinastia Qin (200 a.C.), e foi descoberta por acidente. Naquela época, ela não 

era usada para direção, e sim, para guiar o Feng Shui, marcando o norte e o sul, principalmente, para atrair boa sorte 

e fortuna para suas casas, escritórios etc. Só mais tarde, eles perceberam a utilidade de localização que a bússola 

podia proporcionar. Existe uma controvérsia sobre quem inventou esse instrumento, pois os europeus criaram uma 

versão própria da bússola antes que os chineses usassem a sua para a navegação. A imprensa foi a quarta maior 

invenção chinesa e surgiu entre os séculos IV e VII (dinastia Tang). Desenhava-se numa superfície de madeira que 

depois recebia tinta e era “carimbada” no papel. Somente na dinastia Song surgiram os tipos móveis de impressão. 

Sobre a sericultura, há vestígios arqueológicos que mostram que as técnicas de criação de larvas para a obtenção de 

seda já existiam por volta do ano 5000 a. C. na China. O produto era a mercadoria mais cara do país e abriu muitos 

caminhos para o comércio chinês com o resto do mundo. Os sinos foram inventados em meados de 3000 a.C. e eram 

chamados de lings. Um dos exemplares mais antigos foi encontrado em Henan, na China central. Os fogos de 

artifício foram inventados há cerca de mil anos, logo após a invenção da pólvora. A tinta foi inventada pelos chineses 

há 4.500 anos, combinando fuligem, óleo de lampião, gelatina e almíscar. O ábaco foi criado por volta de 1200, era 

usado para fazer cálculos. Outras formas de ábacos foram criadas no mundo após esse. O papel-moeda surgiu devido 

à falta de cobre, a dinastia Tang introduziu esse novo sistema monetário no ano 806, mais de 800 anos antes de o 

papel-moeda surgir na Europa. O macarrão, reza a lenda que o explorador italiano Marco Polo levou a massa da 

China para a Europa no ano 1292. Os chineses também são responsáveis por aliviar o fardo dos humanos ao redor do 

mundo com o carrinho de mão. O general Jugo Liang, que viveu durante a dinastia Han, leva o crédito por aparecer 

com o conceito de um carro de uma roda usado para carregar objetos pesados no século II A concepção de Jugo 

perdeu o marco por pouco; ele não adicionou ao carro os braços que vieram depois de sua invenção ser refinada. 

Ainda assim, Jugo bateu os europeus por cerca de mil anos com seu carrinho de mão. O carrinho de mão, hoje 

ferramenta que alivia o fardo humano, era usado como instrumento de guerra pelos antigos chineses. Originalmente, 

o veículo estava destinado a propósitos militares. Reconhecendo as vantagens físicas que o carrinho de mão dava a 

seus exércitos sobre qualquer inimigo – eles eram usados como barricadas móveis e como meio de transporte -, os 

chineses mantiveram sua invenção em segredo por séculos. Uma antiga lenda popular também dá crédito pela 
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aperfeiçoamentos. O Estado participava ativamente de várias iniciativas e incentivava diminuindo 

ou isentando impostos e criando sistemas de crédito. Os elementos contidos na estrutura de 

desenvolvimento chinês levaram a produção e um excedente (a produção tinha condições de 

sustentar uma população duas vezes maior do que a da Europa) que permitiu um amplo comércio 

que, por conseguinte, só foi possível com a capacidade dos transportes de levar a produção até os 

mercados distantes. Logo, o país melhorou seu sistema de transporte, logística e comunicações, 

ao passo que ganharam mercado os produtos chineses, eles passaram por uma série de 

aperfeiçoamentos que envolveram a melhora na qualidade, a ampliação da qualidade produzida e 

a diminuição de custos de produção, permitindo a especialização e divisão do trabalho, entre 

outras formas de organização do trabalho. Os meios de produção também foram aperfeiçoados e 

os sistemas de normas e tributação, papel do Estado, mudaram para atender uma economia em 

processo de industrialização e mercantilização. Mas, é claro que a transformações se resumiram à 

esfera da produção. Foi essencial um avanço significativas nas estruturas da esfera da circulação, 

desde a ampliação dos sistemas de movimento até os de trocas e novos padrões de consumo. Os 

transportes, o armazenamento e a logística, cada vez mais aperfeiçoados, adicionavam valor às 

mercadorias chinesas, especialmente as perecíveis, as frágeis e as de alto valor agregado. Em 

todas as etapas do movimento circulatório do capital houve avanços consideráveis.35 O artesanato 

passava por transformações, especializando-se e transformando-se em produtos com amplas 

características industriais.  

Na China, as pessoas produziam bens para o comércio – apesar dos mercadores (que não 

produziam nada e ganhavam dinheiro comprando e vendendo acima do preço de compra) terem 

uma posição modesta na hierarquia social chinesa – diferente da Europa, que ainda tinha uma 

economia feudal, na qual as pessoas produziam para seu senhor e para satisfazer suas próprias 

necessidades. Marco Polo fala que os habitantes da cidade de Ho-Kien-Fu (cacianfu) 

modificaram o curso de seus rios para ter condições de comercializar com Pequim (Khan-Balik). 

Essas melhorias abriram mercados distantes para os agricultores, deixando para trás a produção 

                                                                                                                                                              
invenção do carrinho de mão a um fazendeiro do Século I a.C., chamado Ko Yu. Embora sua existência seja 

questionável, há um ponto em comum entre Jugo e Ko: como o general, o fazendeiro manteve secreto o seu carrinho 

de mão ao descrevê-lo em código. Vinho, cerveja, licor, etanol também são invenções chinesas. Descobertas 

arqueológicas recentes empurraram a data da fermentação chinesa e da criação do álcool muito mais para trás. 

Pedaços de cerâmica de 9000 anos revelados na província de Henan mostraram traços de álcool. Essa descoberta 

prova que os chineses foram os primeiros a fazer álcool, já que os detentores anteriores do título, os antigos árabes, 

não produziram bebidas alcoólicas até 1000 anos depois. 
35 O reboque, o arrimo com varas ou madeiras, canais, cadeados são algumas das inovações dessa época. 
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de subsistência. Ao fazer uso do mercado, o campesinato passou da agricultura de subsistência 

para a condição de pequenos empresários flexíveis e voltados para o lucro. O mercado crescente 

possibilitou que, na dinastia Sung, alguns produtores virassem exclusivamente produtores de 

cerâmicas, abandonando definitivamente a agricultura.  

Esse tipo de especialização também ocorreu na indústria da seda após a dinastia T’ang. O 

processo de fabricação desde o campo até a cidade exigia a criação dos bichos da seda, o cultivo 

de amoreiras, a fiação da seda, a tintura e a tecelagem. Tecer e tingir tornaram-se atividades 

importantes em áreas urbanas e, por isso, havendo uma divisão territorial do trabalho complexa e 

que envolvia tanto a relação cidade-campo quanto o comércio em escala internacional, inclusive, 

ao ponto de haver importação de matérias-primas para a industrialização de produtos que depois 

eram exportados. Fatores que permitiram uma rede urbana complexa e repleta de cidades 

pequenas, médias, grandes e metrópole. Essa divisão territorial do trabalho incluía uma divisão 

do trabalho também complexa, com agricultores, artesãos, operários, mercadores, funcionários 

públicos e uma série de atividades de serviços. Quando Marco Polo visitou Hangzhou, a capital 

da Dinastia Sung do Sul36, tinha uma população de 6 milhões de habitantes, a cidade mais 

populosa do seu tempo que comparada a Veneza, a maior cidade europeia, tinha só 160 mil 

habitantes. 

Os documentos referentes aos primórdios do período T’ang falam de um homem 

de negócios chamado Ming-Yuan, responsável pelo funcionamento de 500 teares 

que fabricavam seda adamascada, graças aos quais ficou muito rico. Durante a 

dinastia Sung, Mang Ko administrou uma fundição de ferro com uma força de 

trabalho que totalizava vários milhares de pessoas. Esses níveis de emprego na 

indústria do ferro só seriam ultrapassados com a criação desse setor nos Urais, 

na Rússia, no século XVIII (CLYDESDALE, 2012, P. 30). 

 

A riqueza também gerou avanços na ciência e tecnologia. Conforme a economia crescia, 

mais pessoas assumiam trabalhos que não tinham relação com a agricultura, inclusive o 

sacerdócio. Nessas condições, os monges budistas e taoístas passaram a ser fontes de inovações, 

como a bússola37, a pólvora e a prensa gráfica na dinastia T’ang, levando à imprensa a se tornar a 

base da discussão científica de toda a nação. A dinastia Sung construiu bibliotecas colossais de 

livros de diversas áreas, alcançando os maiores índices de alfabetização do mundo. A escola era 

                                                 
36 Na época, a China era dividida por mais de 300 anos entre as dinastias Liao e Jin ao norte, os Xi Xia no centro 

e Sung ao sul.  
37 Foi referendada pela primeira vez em um contexto náutico em 1.119. 

Fls. 403

https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Liao
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Jin_(1115-1234)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Xi_Xia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Dinastia_Sung


 104 

patrocinada pelo Estado. O ábaco tornou-se a ferramenta dos homens de negócio e para facilitar a 

transferência de dinheiro, uma forma primitiva de letra de câmbio foi inventada, permitindo aos 

mercadores depositar dinheiro em um escritório em troca de um recibo que poderia ser utilizado 

para pagamentos e resgate de dinheiro em outro lugar. Os impostos eram cobrados no comércio e 

não na produção, ainda havia exames para funcionários públicos, substituindo as relações 

familiares. 

A combinação da produção elevada, grande mercado nacional e burocracia confucionista 

tornou a China o país mais rico do mundo. Os mandarins, elite pública, embasada nos princípios 

confucionistas, viam o comércio, a usura e o transporte internacional com desconfiança, por isso, 

nos primeiros tempos, a política governamental não era muito favorável às trocas e aos 

mercadores, fato que não colaborou muito para o desenvolvimento da marinha mercante chinesa. 

Na dinastia Tang, as embarcações chinesas viajavam para a Coreia e o Japão, mas não para mares 

do sul, onde o comércio estava nas mãos de navios do sudeste asiático, persas e árabes que 

vinham do oceano Índico. Mas, com o tempo, a expansão das forças produtivas do continente 

chegou num ponto que necessitava ampliar seu leque de distribuição e, por conseguinte, a política 

de governo passou a facilitar o comércio exterior. Além disso, o comércio passou a ser uma fonte 

importante de financiamento das burocracias de Estado e dos investimentos públicos. Ele chegou 

ao ponto do Estado financiar a expansão comercial internacional. O crescimento econômico 

promoveu a educação e a tecnologia, com aplicações nos transportes. Assim, começa um 

processo de incorporação de conhecimento de outras nações com mais experiências na navegação 

marítima. Cria-se uma rede de interações espaciais altamente complexas e, com isso, uma teia 

urbana hierarquizada e complexa e que possuía relações crescentemente internacional. Isso 

permitiu uma rede de vínculos que assumia, cada vez mais, um patamar de divisão internacional 

do trabalho. 

Se os chineses quisessem desenvolver suas capacidades produtivas no setor de 

transportes, faria sentido adotar alguns dos procedimentos daquelas nações que 

estavam navegando tranquilamente pelos sete mares. A navegação e os 

conhecimentos de geografia dos árabes e indianos foram estudados por 

intelectuais chineses, que acabaram fazendo os próprios mapas celestes e 

marítimos, estudos de marés e correntes e manuais de navegação. Dos 

indonésios, adotaram a vela quadrada chanfrada, que evoluiu posteriormente 

para a catita, uma vela mais equilibrada. (CLYDESDALE, 2012, P. 30, grifo 

nosso). 
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Essas inovações resultaram no junco marítimo que surgiu nos séculos X e XI. Com o 

desenvolvimento do junco, os chineses avançaram no comércio internacional. Sobre os navios de 

junco chineses, Marco Polo relata: “Eles têm um deque: e acima do deque, na maioria dos navios, 

há no mínimo 60 cabines (...). Têm um remo que funciona como leme e quatro mastros. É 

frequente adicionarem mais dois mastros, que são erguidos e abaixados à vontade” 

(CLYDESDALE, 2012, P. 35). 

A bússola permitiu uma maior liberdade na navegação, uma “revolução” que acabou 

liberando a navegação, até certo ponto, de muitas condições climáticas desfavoráveis. A 

astronomia também avançou e na dinastia T’ang foram inventadas uma “régua de medicação das 

estrelas” e uma “régua de fácil manejo”, que permitiram a navegação astronômica. Logo, 

surgiram os mapas de navegação. Os mais antigos deles são “A Chart to Overseas Countries” 

[“Um Mapa para Países Estrangeiros”], que foi apresentado ao trono em 1003 d.C. e 

“Comprehensive Charts de Islands on the Way to Korea” [“Mapas Abrangentes das Ilhas da 

Coreia”], produzido por Xu Jing, em 1123 d.C. Com uma série de inovações na navegação, 

inclusive o conhecimento dos sistemas de ventos, os chineses acumularam experiências que 

permitiram a redução do tempo de viagem. Aumentavam-se as distâncias percorridas e encurtava-

se o tempo de viagem e tudo isso foi possível por meio das inovações. Enquanto na dinastia Han 

(202 a.C.-220 d.C.), uma viagem para Singapura levava 150 dias, no período Sung-Yuan (960-

1368 d.C.), uma viagem semelhante para Sumatra levava só 40 dias. Como afirma Marx (2011, p. 

538): “(...) até a distância espacial se contrai em relação ao tempo: o importante não é a distância 

do mercado no espaço, mas a velocidade [...] pela qual o mesmo pode ser alcançado”.  

A velocidade e a redução dos custos de circulação são fundamentais para a expansão 

geográfica do capital. A aplicação de um menor tempo de percurso relativiza o espaço. O espaço 

absoluto, muitas vezes intransponível devido ao tempo de percurso, torna-se, com inovações nos 

sistemas de transportes, armazenamento e logística, “cada vez mais”, relativo. É importante a 

superação da distância absoluta via o encurtamento do tempo de percurso da mercadoria. 

A tecnificação do território com infraestruturas, meios de comunicação e conhecimento amplia a 

fluidez territorial. Todavia, não deixa de estabelecer desigualdades espaciais. É por esses fatos 

que, em condições desiguais, as diferenças nas vias e nos meios de transportes tornam-se 

destaques da competitividade entre os territórios. Enquanto a Europa pairava na escuridão, a 

China florescia. Os transportes e a logística contribuem para diminuir a relação tempo de 
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produção versus tempo de trabalho, tornando a produção de mais-valia mais duradoura e, desse 

modo, produzindo valor. Nesse contexto, a circulação é tão necessária à produção de mercadorias 

quanto à própria produção, e os agentes de circulação, logo, são tão essenciais quantos os agentes 

de produção (MARX, 2011). 

Durante a dinastia Sung do Sul, uma mudança governamental na política levou a uma 

rápida expansão do comércio exterior. Em 1127, a capital da dinastia Sung (cidade de Kaifeng) 

foi ocupada, com isso foi fundada uma nova capital em Hangzhou, ao sul do rio Yangtsé. Agora, 

com metade das terras para tributar, foi necessário liberar o comércio para aumentar as receitas 

do Estado. Uma comissão de comércio marítimo foi montada e mais sete portos foram abertos ao 

comércio exterior ao longo da costa de Guangdong e Fujien, rompendo a lógica confucionista. O 

imperador Gao Zong (1127-62) exclamou: “Os lucros do comércio marítimo são muito grandes e 

se forem bem-administrados, podem equivaler a milhões de fieiras de moedas, não é melhor do 

que cobrar impostos das pessoas”. A renda do comércio exterior aumentou de meio milhão de 

fieiras de moedas no final do século XI para dois milhões em meados do século XII. A 

contribuição do comércio exterior para as rendas totais do governo passou de 0,82%, em 1098, 

para 20%, em 1131 (CLYDESDALE, 2012). A experiência chinesa mostrou que uma política 

governamental e de investimentos diretos podia levar ao desenvolvimento de um setor 

impulsionado pela inovação.  

O governo participou com ajuda financeira, aumento dos portos, alargando canais, 

construindo armazéns e sistemas de faróis ao longo da costa. Isso tudo levou a muitos avanços na 

marinha mercante e especialmente na tecnologia naval. A marinha era uma fonte importante de 

pesquisa e desenvolvimento, e o imperador oferecia recompensas em dinheiro para incentivar a 

inovação no desenho dos navios. Essa foi uma época de invenções e inovações contínuas. Com os 

melhores navios do mundo, os chineses se apoderaram do comércio marítimo que estava nas 

mãos de seus concorrentes e Ch’un-chou tornou-se a maior cidade mercantil da Ásia Oriental. 

Surgiu um cinturão de comércio pan-asiático, no qual os chineses comerciavam com os coreanos, 

os japoneses, os vietnamitas, os siameses (hoje tailandeses), os persas e os árabes. Pequenas 

empresas formaram redes e sociedades comerciais com outras do mesmo ramo, chegando até a se 

observar um mercado de ações, onde pessoas comuns investiam em empreitadas marítimas de 

terceiros. Fato que cabe algumas comparações e reflexões com a peça “O Mercador de Veneza” 

de William Shakespeare.  
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Tudo isso permitiu a formação de uma série de entrepostos comerciais, surgindo pequenas 

comunidades de mercadores em lugares distantes, como Champa (Vietnã), Camboja, Sumatra e 

Java. A atividade de agente comercial passou a ser importante, pois sua função de comprar e 

vender mercadorias ao longo de um período maior – a preços mais baixos para garantir que, ao 

chegar, o navio teria uma carga – evitava assim a inflação, pois liberava as mercadorias aos 

poucos, evitando uma deflação. Com os agentes comerciais, os mercadores estavam passando do 

mercado livre para o mercado organizado. Produtos manufaturados chineses, como seda, 

cerâmica, óleo de t’ung, cestos de bambu, pentes de madeira, esteiras de palha, papel, açúcar 

refinado, madeira e livros eram aceitos e confiados a uma clientela bastante abrangente. Por outro 

lado, as importações eram de matérias-primas. 

Entre os séculos XIII e XIV, nas fábricas de porcelana, houve a substituição das empresas 

familiares por complexos industriais de grande escala, controlados por sindicatos comerciais. Em 

1712, o missionário jesuíta Père d’Entrecolles relatou a excepcional divisão do trabalho, 

produção em massa, vantagens das economias de escala e especialização. Na cidade havia 1 

milhão de habitantes e 3 mil fábricas de porcelana. Somente em 1800 (quase um século depois), 

em plena revolução industrial, é que Londres chegou a 1 milhão de habitantes. Por mais que 

cidades como Alexandria, no Egito, Bagdá, no Iraque e Roma (na República) tivessem alcançado 

essa façanha em um passado distante, foi somente no século XIX que o Ocidente alcançou essa 

façanha, com a revolução industrial e a crescente urbanização. As cidades com mais de um 

milhão de habitantes só se tornaram comuns no século XX. 

Em 1279, a dinastia Sung foi derrubada pelo líder Mongol Khublai Khan38, dando origem 

a dinastia Yuan, que durou até 1368. Os mongóis, sob várias lideranças, foram conquistando no 

período entre 1211 a 1279 as várias regiões que compunham o atual território da China. Mas, o 

mongol tinha plena consciência da importância dos negócios para a economia. A indústria e o 

comércio receberam grande apoio durante seu reinado e, como o mongol pouco foi influenciado 

pelas ideias confucionistas, dando às comunidades comerciais um status superior na escala social. 

Ele ampliou os investimentos em estradas e meios de comunicação, bem como nas vias 

navegáveis, o que possibilitou, ainda mais, o comércio com estrangeiros. Na dinastia Yuan, foi 

                                                 
38 Em 1279, após aniquilar os últimos remanescentes dos Song na famosa batalha de Yamen, a conquista da China 

foi enfim concluída. Kublai então fundou uma dinastia ao estilo chinês, transformando-o em uma entidade 

politicamente distinta do resto do grande Império Mongol que se espalhara pela Ásia durante o Século XIII. 
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fundado o departamento de cerâmica com a finalidade de acelerar a passagem do artesanato para 

as fábricas industriais. 

Foi introduzido um sistema de Joint Venture [que difere da sociedade comercial 

por estar relacionado a um único projeto] chamado Navios com Investimento 

Governamental, no qual o Estado dava navios a mercadores experientes para o 

comércio marítimo. Os lucros desses empreendimentos eram divididos em uma 

proporção de sete para três. Em 1285, o governo alocou 100 mil ding (cerca de 9 

toneladas) de prata para a construção de navios destinados ao comércio 

marítimo. Os mercadores também tiveram a oportunidade de conseguir 

financiamento com taxas de juros de 3% a 4% ao mês (CLYDESDALE, 2012, p. 

43). 

 

   A citação expressa um sistema de alavancagem de empreendimentos privados muito 

parecido com o observado nos Estados Unidos quando da sua ascensão econômica. Algo que, 

inclusive, foi mais intenso no Japão, quando o Estado passou a conceder investimentos 

direcionados, e empresas públicas voltaram-se à iniciativa privada. Empresas subinvestidas e 

estratégicas para alavancar a economia nacional foram concedidas, receberam investimentos e 

foram protegidas.  Assim, fica evidente o motivo que atualmente têm os países desenvolvidos 

para recriminar, como estratégia, certas políticas de desenvolvimento adotadas por nações da 

periferia do sistema capitalista. Os países desenvolvidos, 

(...) não seriam o que são hoje se tivessem adotado as políticas e as 

instituições que agora recomendam às nações em desenvolvimento. 

Muitos recorreram ativamente a políticas comerciais e industriais “ruins”, 

como a proteção à indústria nascente e a de subsídios à exportação – 

praticas hoje condenadas ou mesmo proscritas pela Organização Mundial 

do Comércio (OMC). Antes de se tornarem completamente desenvolvidos 

(ou seja, antes do fim do século XIX e do início do século XX), eles 

possuíam pouquíssimas dessas instituições agora consideradas tão 

essenciais aos países em desenvolvimento, inclusive as mais “básicas” 

como os bancos centrais e a responsabilidade limitada (CHANG, 2004, p. 

13-4). 

 

 Em 1368, os mongóis foram destituídos pela dinastia Ming (1368-1644). A dinastia Ming 

trouxe consigo atitudes tradicionais com relação ao comércio, proibindo o comércio e as viagens 

para o exterior. O comércio marítimo com países estrangeiros ficou confinado ao comércio 

tributário oficial com as nações que reconheciam a soberania da China. Os mandarins podiam 

restringir o comércio privado, mas os eunucos aumentariam a escala do comércio tributário. Por 
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outro lado, os mercadores chineses realizavam contrabando (comércio ilegal com apoio de muitos 

funcionários do governo e conivência do Estado – se pensarmos bem é uma situação muito 

parecida com a que era realizada nas colônias britânicas da América do Norte para fugir das 

restrições da coroa inglesa) e foram comercializar em outras nações onde as contingências não 

existiam. 

A dinastia Ming marca o começo de um período de estandardização que, por conseguinte, 

dá lugar à decadência da economia chinesa. Todavia, esse processo é lento, especialmente pela 

riqueza acumulada durante séculos e pelo difícil desmantelamento de atividades produtivas e 

comerciais consolidadas durante muito tempo. Vai ser, portanto, um período de estandardização 

das inovações, especialmente, nos sistemas de transportes e de logística, além da diminuição do 

comércio privado internacional. Com a diminuição da demanda nas relações comerciais haverá 

uma menor pressão sobre os sistemas de transportes, armazenamento e logística. Pressão essa que 

inclusive arrefece as invenções e as inovações. O poder comercial dos mercadores, para além o 

mar da China (figura 02) diminui, dando lugar a mercadores de outras paragens em seus portos, 

como Guzerate, Surate e Malaca. No mar da China, eles ainda mantinham seu domínio, mas as 

maiores aventuras chinesas foram as viagens estatais do general Zheng He, demonstrando o poder 

chinês, através do comércio tributário. Zheng He foi enviado na primeira de sete grandes 

expedições marítimas para o oceano Índico. As viagens de Zheng He são a prova da pujança do 

transporte chinês. A embarcação conseguia carregar uma tonelagem maior por mais quilômetros 

do que qualquer outra nação poderia sonhar e estimativas mostram que os navios eram cinco 

vezes maiores do que os usados por Vasco da Gama, no final do século XV. A frota da quarta 

viagem (1413-15) era composta de 63 navios grandes com uma tripulação de 22.670 homens, 

enquanto a frota da quinta viagem chegou até a África Oriental. 
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Figura 02: mar do sul da China. 

 

Fonte: Clydesdale (2012, p. 55). 

 

Conforme passava o tempo, a dinastia Ming tornava-se mais conservadora, especialmente 

na primeira metade do século XV. Todavia, havia motivos para isso, como as ameaças internas, 

no norte do país, advindas dos mongóis através de uma série de invasões. Consequentemente, as 
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preocupações passaram a ser a defesa interna do território, e a China voltava-se para dentro, 

perdendo aos poucos importante participação do comércio marítimo internacional que, por 

conseguinte, foram tomando forma na presença de outras nações. Ao mesmo tempo, é um 

período que marca, por mais que timidamente, a presença da navegação Europeia. A China volta-

se para dentro, os recursos militares são destinados para proteger pontos vulneráveis no norte. É 

nesse percurso que a Grande Muralha foi construída para tentar afastar os invasores do norte. 

Ainda se destaca os ataques dos piratas japoneses no litoral da China como um outro fator para 

mudança política (muitos chineses se juntavam aos piratas japoneses) que limitava a presença da 

China nas navegações marítimas.  

Os confucionistas assumiram o poder na corte e foram promulgados editos imperiais 

proibindo o comércio e as viagens para o exterior em 1433, 1449 e 1452. A contribuição do 

comércio exterior caiu de 20% durante a dinastia Sung do Sul para 0,77% sob a dinastia Ming, o 

que provocou um efeito devastador na economia das províncias marítimas, como Fukien 

(CLYDESDALE, 2012). A retração comercial da China ocorre justamente no momento em que a 

Europa começa a extravasar as suas rotas para além do seu continente (expansões marítimas). 

Assim, a Europa, aos poucos, irá desbancar seus adversários comerciais através da expansão 

tecnológica da navegação, da militar e da política, ou precisamente, por meio de uma geopolítica 

altamente agressiva. Só que isso não foi tão fácil e rápido, especialmente no mar da China e no 

oceano Índico. 

Em 1567, o governo chinês revogou a proibição da navegação marítima. Os mercadores 

chineses privados continuaram dominando o comércio pan-asiático, dada a superioridade 

tecnológica dos produtos, mas faziam viagens muito mais curtas, restringindo-se ao mar da China 

(já não viajavam mais para o oceano Índico), com embarcações que não apresentavam mais 

inovações. Comunidades de mercadores chineses disseminaram-se por todos os centros 

comerciais importantes da Ásia Oriental, formando uma rede que coordenava o fluxo de 

mercadorias e informações. 
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Figura 03: Estrutura dos centros comerciais do oceano Índico antes de 1500. 

 

Fonte: Clydesdale (2012, p. 47). 

 

  A ascensão de Malaca (fundada por volta de 1400) permite que ela se torne um entreposto 

para os negócios chineses. Malaca recebe a proteção chinesa e entre 1403 e 1430 tem seu período 

de expansão. Mas, a mudança de política do governo chinês contra o comércio exterior e o fim 

das grandes frotas provocaram uma pequena recessão em Malaca. A partir desse momento, 

nenhuma nação dominou os mares como a China dominara. Malaca, que teve êxito devido à sua 

privilegiada localização (na província malaia, era um ponto onde as monções do oceano Índico se 

encontravam com os ventos do mar da China, um ponto natural de descanso e baldeação dos 

navios em trânsito, onde se encontravam mercadores árabes, persas, indianos, e da região malaia-

indonésia), entrou numa fase de crescimento mais equilibrado, atraindo mercadores de outros 

países.  
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Na época em que os primeiros europeus chegaram ao porto, no começo do século XVI, 

Malaca era significativamente cosmopolita. O viajante português Tomé Pires descreveu o porto 

como o maior porto conhecido, onde as mercadorias são de alta qualidade e preço e há artigos de 

todo o Oriente e de todo o Ocidente. Malaca permitiu, como ponto de baldeação, o crescimento 

do comércio chinês que, por conseguinte, explorou sua competitividade na Ásia Oriental. A 

região também contribuiu para o desenvolvimento do transporte no oceano Índico, onde muitas 

outras nações desfrutavam dos benefícios do comércio florescente, mas nenhuma mais que 

Guzerate. 

 A dinastia Ming inicia um período de estandardização. No que consideramos de revolução 

logística, podemos afirmar que esse período é marcado pela transição para o que denominamos 

de evolução logística. Um período em que as trocas comerciais ainda são intensas, todavia, com 

menos aporte inovacional nos sistemas de transportes, armazenamento e logística. O período de 

evolução não é necessariamente de decadência, mas apresenta-se com um número baixo de 

inovações e mais tentativas de expansão comercial que, em certas situações, são impostas pela 

coerção, seja ela política, militar ou econômica e, mais especificamente, um misto de ambas. O 

que se mostra curioso é que as dinastias T’ang e Sung são de origem étnica Han (é a maior etnia 

chinesas e atualmente representa 92% da população, ou seja, 1,24 bilhões de pessoas e 18% da 

população mundial – sua origem está nas comunidades Huaxias, localizadas no norte da China) e 

que, mesmo com forte presença dos ditames confucionistas, avançaram significativamente nas 

expansões marítimas comerciais e na produção de bens manufaturados. Entrementes, a dinastia 

Yuan (dos mongóis: nômades, pastores e saqueadores) foi tão significativa para o comércio e a 

produção industrial quanto as duas últimas dinastias. As inovações organizacionais e as técnicas 

foram fortemente presentes nesses períodos. Por outro lado, a dinastia Ming, também de etnia 

Han, foi mais conservadora e, assim, observa-se um período com menos invenções e inovações. 

Obviamente que essas diferenças ocorreram porque:  

1) as duas primeiras dinastias (T’ang e Sung), de origem étnica Han, estavam pressionadas 

entre um norte conquistado e sem possibilidade de extrair impostos mais significativos da 

produção agrícola e o mar. Por isso, a saída para o mar era a mais viável a ponto de 

superar a pressão dos mandarins de formação confucionista; 
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2) a terceira dinastia (Yuan), iniciada por Khublai Khan, de origem mongol, tinha 

conquistado uma parte considerável de território, onde seu reino se estendeu do oceano 

Pacífico até os Urais, e da Sibéria até o Afeganistão, cerca de um quinto da área 

conhecida do mundo, à época, o norte estava nas mãos dos mongóis e, por isso, sem 

muitos conflitos por territórios. Também não tinham, pela sua origem cultural, muita 

influência confucionista contra o comércio e a usura. Além do mais Khublai era de outra 

geração que, apesar de manter a tradição mongol, tinha assimilado o conhecimento e a 

cultura chinesa a ponto de perceber a importância do comércio para o desenvolvimento 

econômico da China; 

3) a quarta, a dinastia Ming, de origem étnica Han, estava pressionada na sua fronteira ao 

norte por invasões de vários grupos nômades das estepes da Eurásia, principalmente 

os mongóis, assim, para manter o império, precisava concentrar seus esforços políticos, 

militares e recursos na fronteira ao norte (a ampliação da Muralha da China é uma boa 

expressão disso). Consecutivamente, permitiu, devido ao forte poder institucional dos 

mandarins, a disseminação das ideias conservadoras confucionistas sobre o comércio 

internacional, os mercadores e os agentes comerciais, pois para Confúcio, a troca não 

produz nenhum produto, e os comerciantes só vivem de comprar barato e vender caro39. 

 

Confúcio já percebia o que Marx vai destacar ao estudar o capital comercial e o lucro 

comercial, no século XIX. Qual é a relação, portanto, observada por ambos? Para eles, o produtor 

da mercadoria vai ter que abrir mão de parte do lucro para o comerciante, por isso, ele terá que 

trabalhar mais. No caso das indústrias, o seu proprietário tende a aumentar a extração de mais-

valia para destiná-la ao comerciante/mercador. O comerciante só realizará a mercadoria do 

produtor ou industrial se esse abrir, em seu favor, uma parte do seu tempo de trabalho ou mais-

valia extraída dos seus empregados. A origem do lucro comercial é, pois, a mais-valia criada 

pelos operários na produção. É claro que, para Confúcio, há um elemento a mais, ou seja, 

especialmente em uma sociedade que, milenarmente, o alimento e a riqueza são extraídos da terra 

através do trabalho, o comércio que não produz nada material e enriquece os comerciantes mais 

que os produtores não é visto com bons olhos. 

                                                 
39 Uma questão que provavelmente é fruto de inúmeras reflexões antes mesmo de Confúcio e especialmente após ele. 

Tanto que foram reflexões de David Ricardo, Adam Smith e Karl Marx, destacando a Teoria do Valor, de Marx.  
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2.1. A fase mais evolutiva da revolução logística 

No século XV, o oceano Índico era uma região de comércio florescente. Os navios 

impelidos pelos ventos das monções levavam as principais culturas da região em uma rede cada 

vez maior de rotas e portos comerciais. Essa nova onda econômica produziu um sistema 

mercantil extremamente desenvolvido e flexível. Mas, esse crescimento não foi estável, oscilava 

com os fluxos das atividades políticas e econômicas em terra, inclusive a ascensão e a queda de 

governos, a retração e a expansão de economias, períodos de abundância e fome 

(CLYDESDALE, 2012). O resultado foi um sistema mercantil no qual os comerciantes flexíveis 

reagiram às mudanças das condições por meio de suas decisões de compra e venda. Guzerate40, 

no nordeste da Índia, foi a nação que mais explorou esse tipo crescimento e que mais contribuiu 

para ele. 

A expansão de Guzerate, de forma mais intensa, ocorre a partir do Sultão Mahmud 

Begada (1459-1511). É uma expansão militar (fronteiras), religiosa (islamismo) e comercial 

(criando uma rede de comunicação no interior com acesso aos portos do litoral). Begada 

introduziu o que seria uma política industrial medieval em seus primórdios, na qual o Estado 

promovia ativamente a produção artesanal de todo o reino. Desenvolveu, com forte apoio do 

Estado, a capacidade produtiva da nação, desenvolvendo uma pujante base industrial. 

Cambaia41, no reino de Guzerate, foi considerada pelo viajante português Duarte Barbosa 

a cidade com melhores operários de todos os ramos de trabalho. Devido o reino possuir quatro 

importantes rios que irrigavam a região e o solo de boa qualidade foi estabelecido ali uma pujante 

produção agrícola, com diversos produtos, como anil, goma-laca, ópio, mel, cera, trigo, cevada, 

                                                 
40 No século XIV, Guzerate fazia parte do Sultanato de Délhi, que governava o norte da Índia. Em 1398, o sultanato 

foi invadido por guerreiros turcos, deixando o império em frangalhos. A partir de então, Guzerate surgiu como reino 

independente e entrou em um período de desenvolvimento econômico. A expansão mesmo foi com o Sultão 

Mahmud Begada (1459-1511). 
41 É uma cidade e um município do distrito de Anand, no estado indiano de Guzerate. Outrora um centro mercantil 

importante, seu porto assoreou com o tempo, e o comércio deslocou-se para outras áreas. Cambaia situa-se numa 

planície aluvial no extremo setentrional do golfo de Cambaia, conhecido pela grande variação de suas marés. Em 

2001, tinha 80.439 habitantes. A cidade é identificada por alguns estudiosos como a Camanes de Ptolomeu. É 

mencionada em 1293 por Marco Polo, que a descreve como um porto movimentado. Com a queda do Império 

Mogol, Cambaia tornou-se a capital de um Estado independente, por volta de 1730, governada por uma dinastia 

oriunda dos últimos governadores mogóis do Guzerate. Tomada pelo general Goddard Richards, em 1750, depois 

entregue aos maratas, em 1783, este principado foi cedido aos britânicos ao término da segunda guerra anglo-

marata, em 1803. 
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painço, arroz, óleo de gergelim, carne, manteiga, sabão, couro, artigos de couro, além de alguns 

tipos de remédios. Entretanto, o mais significativo foi a produção de algodão e de tecidos de 

algodão (um dos mais importantes artigos da época), onde a Índia era seu maior produtor. “Um 

explorador português observou que ‘todos, homens ou mulheres, do Cabo da Boa Esperança à 

China, vestem-se da cabeça aos pés com tecidos de algodão feitos em Guzerate’” 

(CLYDESDALE, 2012, p. 54). 

Guzerate estava no centro das principais rotas comerciais entre Áden (localizada no 

estreito de Babelmândebe, que separa os continentes da Ásia e África, ligando o mar Vermelho 

ao oceano Índico via golfo de Adém) e Malaca. O porto era acessível em todas as estações e, do 

ponto de vista estratégico, um dos pontos mais afunilados do Estreito de Malaca, principal 

passagem marítima entre os oceanos Índico e Pacífico e encontra-se entre a península da Malásia 

e a ilha de Sumatra. Assim, Guzerate era uma passagem estratégica do nordeste da Índia para o 

mar. Os portos de Cambaia e Surate garantiram a supremacia da Índia sobre o comércio marítimo 

por cerca de quatro séculos. Eles distribuíam os produtos do norte da Índia por todo o oceano 

Índico, bem como para as Ilhas Maldivas, Pegu (em Burna), Sião, península malaia, arquipélago 

indonésio e Ceilão. O comércio mais importante de todos era o de Malaca. No entanto, o 

transporte que utilizava essa rota foi praticamente monopolizado pelos navios de Guzerate.  

Os portugueses que chegaram ao oceano Índico no começo do século XVI foram os 

primeiros europeus a tomar conhecimento desse comércio. Tomé Pires escreveu: “‘(...) os 

mercadores de Cambaia fizeram de Malaca o seu principal centro comercial (...) Malaca não pode 

viver sem Cambaia, nem Cambaia sem Malaca, se [essas cidades] quiserem ser muito ricas e 

prosperas’” (CLYDESDALE, 2012, P. 56). Em Áden, os navios de Guzerate se encontravam com 

mercadores de portos próximos e distantes, alcançando a Europa (por via terrestre), a costa 

oriental da África, Hormuz no Golfo Pérsico (Pérsia e Iraque) e depois por terra, a Ásia Central, 

Ocidental e Europa. 

Guzerate também se beneficiou das economias de escala, à medida que a escala de 

negócios aumentava, ele se tornava mais eficiente e os custos caíam, o que fazia dele o local 

atraente para a produção e o comércio. A diferença de Guzerate para a China está no avanço 

tecnológico, no qual em Guzerate desenvolveu-se pouco. 

Hoje tendemos a pensar o desenvolvimento econômico em termos de avanço 

tecnológico, mas esse não foi o caso de Guzerate. A região acendeu graças a 
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tecnologias que existiam havia séculos no oceano Índico. Não houve mudanças 

significativas nas principais rotas marítimas, nem nos produtos comercializados, 

nem nos conhecimentos dos capitães de navio do oceano Índico 

(CLYDESDALE, 2012, p. 57).   

 

Fatos que remontam a seguinte análise: na época em que Guzerate ascende como principal 

espaço de produção e comercialização é a época em que a China começa seu processo de retração 

das rotas comerciais, o período que a China, por questões internas, se volta para dentro. Isso 

implica na diminuição da participação chinesa na produção e no comércio, mas especialmente no 

avanço tecnológico, sobretudo nas técnicas ligadas aos sistemas de transporte e logística. 

Guzerate, Malaca,  Java e outros importantes territórios comerciais não utilizam novas 

tecnologias para sua expansão comercial, fazem isso com tecnologias em processo de 

sucateamento. Isso talvez implique uma afirmação: com o baixo crescimento das forças 

produtivas chinesas e uma série de conflitos internos, houve também arrefecimento das relações 

de produção. Isso acarretou que a Índia suprisse o vácuo deixado pela China. Todavia, isso não se 

fez, em muitos aspectos, nas inovações, especialmente a de transportes. Diferente dos Europeus, 

especialmente nesse tempo, os ibéricos, que, a cada dia, incorporam conhecimento e tecnologias 

para estabelecer rotas comerciais. Chega-se ao ponto que essa superioridade na navegação dos 

europeus passa a ser feita pela coerção, com construção de fortes e feitorias, navios equipados 

com tecnologias bélicas e outros. As feitorias eram entrepostos comerciais europeus em território 

estrangeiro (as feitorias foram mais tarde adaptadas às possessões coloniais). Ao ponto que os 

portugueses estabeleceram muitas possessões na Ásia, como Macau (China), Goa (Índia), 

Damão, Diu, Malaca (Malásia), Sri Lanka, Nagasaki (Japão), Mascate (Omá), Barém, Timor e 

outras.  

Muitas vezes, quando há uma diminuição das invenções, das inovações e sua causa-efeito, 

ou seja, das interações espaciais – o que reflete numa crise das relações de produção e de trabalho 

– há a adaptação de alguns meios de transportes para casos até então inesperados. Há, portanto, 

um reaproveitamento das tecnologias já ultrapassadas, conferindo-lhe uma espécie de 

sobrevida42, mas sobretudo de aperfeiçoamento, como retratado por Clydesdale (2012, p. 57) ao 

falar de Guzerate e também de Java: 

                                                 
42 Nesses períodos, observamos uma aplicação maior das inovações do que das invenções e essas ocorrem, 

especialmente, através das estratégias de planejamento e gestão logísticas e da requalificação 

Fls. 417

https://pt.wikipedia.org/wiki/Entreposto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Europa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Col%C3%B3nia_(hist%C3%B3ria)


 118 

Hoje tendemos a pensar o desenvolvimento econômico em termos de avanço 

tecnológico, mas esse não foi o caso de Guzerate. A região ascendeu graças a 

tecnologias que existiam havia séculos no oceano Índico. Não houve mudanças 

significativas nas principais rotas marítimas, nem nos produtos comercializados, 

nem nos conhecimentos dos capitães de navio do oceano Índico. 

Os navios usados pelos Guzerates desenvolveram-se a partir da tradição 

marítima árabe-índiana. Eram da categoria ampla de embarcações designadas 

geralmente como dhow. O dhow marítimo típico era um vaso de dois mastros e 

cerca de 125 toneladas, com velas latinas triangulares. Parece que os guzerates 

criaram uma variação regional do dhow. Seus navios eram maiores, pesando em 

média de 300 a 600 toneladas, e podiam chegar a até 800 toneladas. E, ao 

contrário das quilhas tradicionais em forma de V, os dhow de Guzerate tinham 

quilhas redondas que sem dúvida lhes davam uma capacidade maior de 

transporte. As tecnologias usadas pelos pilotos de Guzerate também se 

baseavam em uma tradição mais antiga e não eram diferentes daquelas usadas 

por outros da região. Usavam a bússola e os mapas marítimos e, no fim do 

século XV, havia guias sofisticados de navegação relativos à maior parte da área 

do oceano Índico e da Indonésia. Utilizavam a navegação celeste, na qual o 

Cruzeiro do Sul ou Estrela Polar do Sul eram pontos de referência. 

 

 Podemos dizer que nos casos de Guzerate (como também de Malaca) não temos, apesar 

de estarem no meio dela, uma revolução logística gestada especificamente em seu território. É 

um caso mais típico de evolução em que os métodos de produção, apesar de não serem novos, 

permitiram a existência de um ambiente comercial favorável que incentivou o desenvolvimento 

de uma grande capacidade produtiva. A localização estratégia e os produtos vendáveis deram aos 

mercadores melhores oportunidades de investirem mais nos transportes, beneficiando-se das 

economias de escala, pois à medida que os negócios aumentavam, os transportes desses espaços 

se tornavam mais eficientes e com menores custos (CLYDESDALE, 2012).  

 Sobre os Javaneses, por mais que tenham incorporado tecnologias, elas não foram 

suficientes para desbancar seus concorrentes chineses e indianos, especificamente porque a 

tecnologia era só um dos fatores de êxito. O sucesso dos donos dos navios chineses e guzerates 

também se deveu ao sistema econômico de suas respectivas nações, o qual alavancou sua 

competitividade. Era muito mais difícil imitar esse sistema.  

Até o do século XV, Java possuía frota de navios mercantes (os jong), que 

navegavam tanto no oceano Índico quanto no mar da China. Mas, à medida que 

os guzerates e os chineses foram intensificando suas atividades, os donos de 

navios javaneses [sic.] começaram a ter dificuldades de competir.  

                                                                                                                                                              
(agrupamento/combinações) das invenções e das inovações tecnológicas passadas. A estratégia de planejamento e 

gestão logística torna-se, portanto, se bem aplicada, inovação essencial. 
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Diante dessa competição, seria de esperar que, para sobreviver, os javaneses 

imitassem o rival superior e adaptassem suas tecnologias e suas formas de fazer 

negócios. Parece que houve algumas modificações, principalmente durante a 

época em que a dinastia Ming impôs restrições ao comércio, que abrigaram os 

mercadores chineses a construir seus navios no exterior. Esse fato deu aos 

javaneses uma oportunidade de aperfeiçoar sua tecnologia de transportes. Mas as 

embarcações hibridas que eles construíram não tinham o mesmo leque de 

característica técnicas de suas congêneres chinesas, que tinham uma supremacia 

tecnológica inegável em termos de desenho e construção naval 

(CLYDESDALE, 2012, p. 72-3).  

 

Embora os métodos de produção não fossem novos, o ambiente comercial de Guzerate era 

tão favorável que incentivou seus habitantes a desenvolver uma capacidade produtiva que não 

existiu em outras regiões. A localização estratégica e a conjuntura política, econômica e social, 

por si só, já eram uma vantagem que permitia a expansão das forças produtivas. E, para isso não 

havia a necessidade de inovações básicas, significativas nos meios, vias e conhecimentos de 

transportes. O que estava acumulado em termos de tecnologia, por hora, era suficiente para 

permitir séculos de vantagens comerciais no oceano Índico. Todavia, na Europa, as inovações, o 

aperfeiçoamento estava avançando, permitindo que eles ultrapassassem, em termos de vantagens 

tecnológicas, o que existia na Ásia. Assim, essa grande vaga tecnológica dos chineses e indianos 

deu lugar gradativamente ao domínio europeu sobre todos os mares conhecidos e, como já 

relatado, essa superioridade comercial foi por mediação da capacidade bélica. Foi a coerção e o 

colonialismo que mantiveram a capacidade comercial europeia. 

A partir do início do século XV, Guzerate desfrutou de uma onda de prosperidade 

econômica, até que uma onda de guerras com nações fronteiriças criou barreiras ao comércio 

exterior. As restrições continuaram até 1573, quando Guzerate foi conquistada pelos Mugalis, 

uma população mulçumana proveniente da região que é hoje o Afeganistão. A derrota na guerra 

eliminou muitos obstáculos ao comércio com os árabes (especialmente em terras remotas e 

atrasadas), pois não havia mais barreiras ou conflitos para limitar o movimento do comércio com 

os mercadores do norte da Índia. A estabilidade política criada por um império unificado acelerou 

o desenvolvimento de uma economia de mercado. 

Akbar, um imperador Mugal, introduziu uma série de medidas que contribuíram para o 

desenvolvimento do império, como: um programa de construção de estradas que melhorou o 

transportes e as comunicações; o sistema tributário (tarifa alfandegária de 2,5% do valor das 
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mercadorias); eliminação de uma série de impostos; pagamento de impostos em espécie ao invés 

de parte das safras e outras que permitiram, inclusive, que o foco da agricultura mudasse, 

passando para uma produção mais voltada para o mercado. A expansão do mercado também 

levou à especialização. Francisco Pelsaert, que viajava para a Índia com a Companhia das Índias 

Orientais Holandesas, observou: “‘Um trabalho que na Holanda seria feito por um único homem, 

aqui passa pelas mãos de quatro antes de seu acabamento’” (CLYDESDALE, 2012, p. 60). A 

especialização no comércio era do mais alto padrão.  

Como na China, o sistema Mugal de valores estava intrinsicamente ligado à terra. Ela era 

o recurso que permitia o controle sobre os homens. A glória não era conquistada no mar. A 

crença predominante era: “‘As guerras marítimas são problema dos mercadores, sem interesse 

algum para prestígios dos reis’” (CLYDESDALE, 2012, p. 62). A doutrina islâmica, como a 

confucionista na China, tinha certas limitações a usura, impedindo os mulçumanos de entrar na 

área das finanças, ficando ao cargo de homens de outras religiões fazer empréstimos e prestar 

serviços financeiros. 

Dos portos de Guzerate, caravanas de camelos, cavalos, burros, bois e veículos de rodas 

ligavam áreas remotas e atrasadas ao mar, onde os navios esperavam as cargas. O resultado foi 

uma longa cadeia de produtores e distribuidores. Permitindo, assim, uma rede de localidades 

conectadas hierarquicamente a uma localidade central, dando forma aos diferentes lugares 

distribuídos espacialmente (Walter Christaller, em Teoria da Localidades Centrais). O setor têxtil 

tornou-se a matriz dos negócios, especialmente internacional, com forte especialização e divisão 

do trabalho que alcança a escala territorial (divisão territorial do trabalho), na qual estava incluído 

um mercado de compra e venda de ferramentas para os tecelões. Os agentes comerciais eram os 

intermediários nessa relação entre os produtores e os mercadores e seu papel incluía compra e 

venda, armazenamento, transporte, ou seja, muitas das atividades entre os produtores e os 

mercadores. Cada um, inclusive os sarrafs (ou shroffs, da cada da moeda, eram mercadores de 

dinheiro do Império, trocando moedas estrangeiras por rupias mugalis, também compravam e 

vendiam letras de câmbio, ofereciam seguro marítimo para os mercadores e empréstimos), 

cumpriam um papel na imensa cadeia de indivíduos extremamente especializados. Com exceção 

do comércio tributário chinês (nas mãos do Estado), as estruturas organizacionais eram muito 

parecidas com Guzerate, onde a família era a base de todas as companhias de transportes.  
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 Quando Guzerate chega ao seu apogeu, o período inovacional do mundo islâmico da Índia 

parece ter cessado ou diminuído significativamente, o que pode ser explicado, em parte, pela 

natureza da sua vida intelectual, ou seja, uma transição do materialismo mulçumano para o 

idealismo hindu. “(...) ao passo que a grande maioria dos Hindus estava empenhada em sua luta 

para se liberar da existência física, idealistas, consideravam o mundo visível uma ilusão. O efeito 

disso talvez não tenha sido muito grande na vida cotidiana do camponês médio, mas certamente 

influenciou os membros mais instruídos da comunidade hindu da qual poderíamos esperar 

inovações” (CLYDESDALE, 2012, p. 72). O que se assemelha do período inovacional tanto na 

China e quanto na Índia é seu caráter mundano e materialista. A comunidade mulçumana, nessa 

relação espaço-tempo, não tinha as limitações dos hindus e possuía importantes centros de 

saberes islâmicos. Fato que poderia levar ao desenvolvimento de inovações. Todavia, “(...) parece 

que o saber islâmico parece ter passado pelo seu próprio processo de institucionalização nessa 

época. O debate intelectual perdeu a importância que tinha nos primeiros anos e se transformou 

em uma tradição erudita. Deixava de ser excitante e inovador e tinha se tornado um mundo 

fechado de erudição estritamente livresca” (CLYDESDALE, 2012, p. 72). Mas, como ainda 

afirma Clydesdale (2012), nessa fase, a estagnação científica não afetou a competitividade do 

comércio de Guzerate. A competitividade do setor de transporte de Guzerate era uma função de 

características do ambiente doméstico, como indústrias de apoio, recursos intelectuais e demanda 

nacional. 

 Java, por exemplo, não acompanhou o avanço da tecnologia, mas estabeleceu 

aperfeiçoamentos de sua tecnologia por meio da imitação. Isso dava aos javaneses uma 

característica regional importante, ou seja, eles mantinham, em relação aos seus concorrentes, 

melhorias tecnológicas nas embarcações. Mesmo assim, não alcançaram o status comercial dos 

chineses e guzerates, pois os sistemas econômicos de suas nações eram, em número e grau, bem 

diferentes, e os de Java não se comparavam aos demais. Logo, tanto os mercadores chineses 

quanto os de guzerates eram mais competitivos. Um sistema econômico é mais difícil de imitar 

do que a tecnologia naval e, por isso, os javaneses foram reduzidos a operar redes nacionais, e 

suas grandes frotas marítimas de jones marítimos desapareceram. 
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3. A REVOLUÇÃO LOGÍSTICA E O ADVENTO DO MERCANTILISMO 

EUROPEU 

Mais uma revolução logística inicia-se pela retomada do comércio após séculos de 

escuridão e inércia econômica e cultural na Europa. Fatores diversos e determinantes ocorreram 

durante o modo de produção feudal, a ponto de gerarem uma fase de transição – avanço das 

forças produtivas (tanto internas: renda trabalho, renda produto, renda dinheiro) e 

reestruturações nas relações de produção – para o capitalismo. Entre esses fatores, citamos a 

ocupação de parte da Europa por mulçumanos (tendo em vista que, em muitos espaços sob seus 

domínios, as atividades comerciais aumentaram) e as Cruzadas. Desse modo, houve aumento do 

comércio e do intercâmbio cultural com o Oriente. É importante ter em perspectiva a crítica à 

visão circulacionista, destacada especialmente por Maurice Bobb (1977, p. 59-60), na qual: 

Ao defender sua própria tese de que um feudalismo internamente estável só 

poderia desintegrar-se pelo impacto de uma força externa – comércio e 

mercados – Sweezy apresenta como sendo minha a opinião de que o declínio do 

feudalismo deveu-se unicamente à ação de forças internas, e que o crescimento 

do comércio nada teve a ver com o processo. Parece entender que tratou de uma 

questão ou de conflito interno ou de forças externas. Isto me parece uma 

concepção demasiado simplificada, até mesmo mecânica. Para mim houve uma 

interação dos dois, ainda que a ênfase, na verdade, recaia sobre as contradições 

internas; pois essas, acredito, operaram em todos os casos (ainda que em épocas 

bastantes diferentes), e tendo em vista que eles determinaram a forma e a direção 

particulares dos efeitos provocados pelas influências externas. Absolutamente, 

não nego que o crescimento das cidades mercantis e do comércio 

desempenharam importante papel na aceleração da desintegração do antigo 

modo de produção. O que afirmo é que o comércio exerceu sua influência na 

medida em que acentuou os conflitos internos no antigo modo de produção. Por 

exemplo, o crescimento do comércio (...) acelerou o processo de 

diferenciação social no pequeno modo de produção, criando a classe dos 

kulaks, por um lado, e um semiproletariado, por outro. Ainda, como 

sweezy enfatiza, as cidades atraíram os servos fugitivos. Não me preocupa 

discutir se esta fuga de servos deveu-se mais à atração desses imãs 

urbanos (e, em algumas partes da Europa, ao engodo da terra livre) ou à 

força de repulsão exercida pela exploração feudal. Evidentemente ambas 

as forças agiram, com pesos diferentes, em diferentes locais e épocas. O 

efeito específico dessa fuga, porém, deveu-se ao caráter específico da 

relação entre servo e explorador feudal. 
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Seguimos essa linha, destacada por Maurice Dobb, de que o feudalismo também é 

dinâmico e que essa dinâmica se acentua demasiadamente ao longo do período de transição que 

culmina na concretização definitiva do modo de produção capitalista. Portanto, uma visão que 

negue a corrente circulacionista não implica, necessariamente, a recusa da importância do 

comércio, das cidades comerciais e das inovações em sistemas de transportes, armazenamento e 

logística durante esse vasto período de transição. Isso tudo é, na verdade, mais alguns elementos 

para se destacar e incluir na complexa teia de relações responsáveis pela mudança do modo de 

produção.  

Subsequentemente, a partir da “reconquista”, especialmente por Portugal e Espanha, 

destaca-se a abertura de antigas rotas terrestres entre as principais cidades comerciais da Europa e 

o Oriente próximo, proporcionando um maior desenvolvimento das corporações de ofícios e das 

manufaturas. Sobrelevam-se também, como desencadeadoras de relações comerciais mais 

intensas na Europa, com destaque para Portugal e Espanha, as “expansões marítimas” para 

restabelecer antigos e próximos territórios comerciais, a descoberta de novos espaços comerciais 

(firmando-se possessões etc., como na África, Índia e China) e a “descoberta” de novos territórios 

além-mar (colonialismo no continente americano), além da formação dos Estados Absolutistas 

resultante da ascensão  do poder político da burguesia comercial. 

A transição do feudalismo para o capitalismo (consolidado com a grande indústria) mostra 

séculos de mudanças internas na estrutura feudal. O avanço das forças produtivas na direção das 

manufaturas e maquinofaturas passa por um período de diferenciação social interna e por um 

crescimento das relações mercantis. O que inclui a Europa num processo crescente de inovações 

nos sistemas de transportes, passando como muitas outras regiões pelo processo de imitação. É 

nesse sentido que alertamos para as mudanças internas na estrutura do modo de produção feudal 

para não confundirmos a análise aqui proposta com uma visão circulacionista da transição. Algo 

fácil de ocorrer, especialmente, por ter nosso foco na valorização da circulação ao longo do 

desenvolvimento econômico das nações. Fica, assim, um alerta aos leitores e a nós mesmos, pois 

nos cabe fazer essa “profilaxia” ao realizar as devidas abstrações. 

Fala-se que foi o “paradigma” da “reconquista” que foi o alicerce fundamental para a 

dominação dos mares pelos espanhóis e portugueses. Sim, mas tanto a reconquista quanto as 

expansões marítimas são, na verdade, a consequência de algo muito mais profundo, ou seja, a 
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diferenciação social expressivamente crescente no antigo modo de produção (que, obviamente, 

está associado a uma série de outros fatos históricos). Algo que inclusive influenciou a própria 

ocupação e a economia no Brasil. Vejamos: 

Ao final do século XV, Portugal tinha uma economia estruturada em polos: um 

polo agrícola feudal e um polo urbano mercantilista. A agricultura era 

completamente feudal, tanto pelo lado interno – isto é, as relações entre os 

agricultores e os senhores do solo agricultado – quanto pelo lado externo – ou 

seja, as relações dos senhores do solo agricultado com o rei, vale dizer, o 

instituto da enfiteuse feudal. Por sua vez, o mercantilismo português estava sob 

hegemonia feudal: o comércio, tanto interno quanto externo, era realizado pela 

própria Coroa ou por intermediação de um estanco, ou concessão de serviço 

público. Portanto, vista pelo lado externo, ou do ponto vista de sua expansão 

colonialista marítima, a economia portuguesa, ou o seu pólo urbano, ou ainda, o 

seu pólo metropolitano, era feudal. 

(....) Ao criar a economia brasileira, interessava ao feudalismo português a 

produção ou extração de bens agrícolas ou minerais para o seu capitalismo 

mercantil. Como a população indígena não produzia excedentes, foi necessário 

criar uma economia que o fizesse. O lado interno do polo econômico colonial só 

poderia ser constituído por escravismo, que forçasse as populações indígenas e 

africanas a produzir mercadorias na escala necessária. Por sua vez, o lado 

externo foi moldado pelo lado externo do polo metropolitano. 

Ligados pelo cordão umbilical do feudalismo, os dois polos compartilhavam a 

mesma economia urbana e o mesmo mercantilismo. Por um lado, as 

fortificações, as cidades e o comércio estabelecidos nas terras da colônia eram a 

materialização da expansão marítimo-comercial portuguesa; por outro lado, o 

produto ou extrato colonial, tão logo produzido ou extraído, era comercializado 

em urbes vassalas da Coroa, sendo, por isso, ao fim das contas, canalizado para 

Lisboa (GUIMARÃES, 1994, p. 66-7).  

 

Situações que explicam três expressões de destaque: “ouro, glória e Deus”. Eles foram os 

motivos que levaram os exploradores europeus a traçar as primeiras rotas comerciais. Aos 

poucos, a Europa – depois deum milênio após o fim do Império Romano do Ocidente – foi saindo 

da condição de nanico do continente Eurasiático. “Depois da queda de Roma, o sul fragmentou-

se em estados distintos. Dividida por barreiras geográficas, a Europa era uma colcha de retalhos 

políticos de reinos e principados sem força, sem estabilidade e sem a vitalidade de seus vizinhos 

orientais” (CLYDESDALE, 2012, p. 76). A Europa era uma economia com pouca divisão de 

classes se comparada ao Oriente, com camponeses, padres, guerreiros e artesãos, ambiente 

desfavorável aos empresários, pouca capacidade produtiva, falta de instrução e inovações e 

pobreza significativa que, por conseguinte, mantinham baixas relações comerciais, especialmente 

as de caráter internacional. 
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Durante a Idade Média, a economia europeia passou por um processo longo e gradual de 

mudanças na agricultura, no comércio e no desenvolvimento tecnológico. Houve inovações 

autóctones e imitações das tecnologias e dos métodos do Oriente. Vale ressaltar inclusive o 

resgate de tecnologias perdidas do Império Romano. Em muitos casos, elas foram resgatadas por 

meio indireto, ou seja, por intermédio do restabelecimento de relações comerciais com outras 

civilizações. Isso mostra que, em muitos casos, essas tecnologias consideradas “perdidas” 

retornam ao convívio do Ocidente ainda mais aperfeiçoadas. Na agricultura houve um aumento 

sistemático das safras à medida que a drenagem, a irrigação e o desmatamento aumentaram a 

quantidade de terras para a agricultura. Tem-se também a mudança nas relações de renda feudais, 

passando da renda-trabalho para a renda-produto e depois para a renda-dinheiro. Houve, com 

isso, o crescimento da população, a geração de excedentes comercializáveis e o aumento da 

tributação. Tal fato permitiu tanto iniciativas comerciais particulares quanto investimentos 

estatais. Nesse contexto, também se destaca o aumento da especialização e da divisão do trabalho 

no governo, na igreja nas artes e nos ofícios. Mudanças que são fruto, na sua essência, das 

transformações internas do modo de produção feudal. 

Os valores cristãos não eram totalmente favoráveis a uma economia mercantil e como na 

China atribuíram inicialmente um status humilde aos mercadores. Como no confucionismo, a 

doutrina cristã criticava o fato dos comerciantes e usurários não produzirem nada43. A usura era o 

alvo das principais críticas. Algo bem diferente dos judeus que não eram limitados por esses 

valores e foi por isso que os judeus constituíram um elo comercial neutro entre a Europa católica 

e os países mais avançados do mundo islâmico. Mas, a relação entre católicos e judeus era pouco 

harmônica, com uma expressão muito bem marcada através do “Gueto de Veneza”44.   

Esse conflito foi marcado na obra clássica de Willian Shakespeare, “O Mercador de 

Veneza”, no monólogo do judeu Shylock, acusado de usura e avareza e, por conseguinte, contra 

os princípios do cristianismo: 

Ele me humilhou, impediu-me de ganhar meio milhão, riu de meus prejuízos, 

zombou de meus lucros, escarneceu de minha nação, atravessou-se-me nos 

negócios, fez que meus amigos se arrefecessem, encorajou meus inimigos. E 

                                                 
43 Vigorava o conceito de “preço justo”: os preços não deviam ser abusivos, deviam seguir o senso de justiça básico 

que reconhecia tanto a demanda quanto os custos. 
44 No dia 29 de março de 1516, a República de Veneza determinou que os judeus eram obrigados a viver numa área 

delimitada, que passou a se chamar “Ghetto”. Os judeus de Veneza lá viveram durante quase 300 anos. Em 1797, os 

muros foram derrubados por Napoleão. 
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tudo, por quê? Por eu ser judeu. Os judeus não têm olhos? Os judeus não têm 

mãos, órgãos, dimensões, sentidos, inclinações, paixões? Não ingerem os 

mesmos alimentos, não se ferem com as armas, não estão sujeitos às mesmas 

doenças, não se curam com os mesmos remédios, não se aquecem e refrescam 

com o mesmo verão e o mesmo inverno que aquecem e refrescam os cristãos? 

Se nos espetardes, não sangramos? Se nos fizerdes cócegas, não rimos? Se nos 

derdes veneno, não morremos? E se nos ofenderdes, não devemos vingar-nos? 

Se em tudo o mais somos iguais a vós, teremos de ser iguais também a esse 

respeito. Se um judeu ofende a um cristão, qual é a humildade deste? Vingança. 

Se um cristão ofender a um judeu, qual deve ser a paciência deste, de acordo 

com o exemplo do cristão? Ora, vingança. Hei de por em prática a maldade que 

me ensinastes, sendo de censurar se eu não fizer melhor do que a encomenda 

(SHAKESPEARE, 2000 [1598], ato III, cena I, p. 73). 

 

A adoção de técnicas estrangeiras foi aos poucos melhorando a capacidade produtiva dos 

europeus, especialmente as advindas das nações islâmicas. Eles adotaram métodos de produção 

de tecidos dos povos islâmicos, que também introduziram o algodão na Espanha. A roda de fiar 

chegou à Europa vinda do Oriente no século XIII. Veneza adquiriu da Síria a capacidade de 

produzir vidro45, a produção de açúcar foi levada pelos cruzados para a Europa, a mineração 

também recebeu influencia islâmica. Durante o século XII, o processo de imitação deu um salto 

quando os cruzados aumentaram as interações com o mundo islâmico, o que lhes deu um vasto 

patrimônio de bens tecnológicos. A redescoberta dos clássicos gregos da Antiguidade e textos 

islâmicos mais recentes passaram a estar à disposição dos europeus, como textos de Al-

Khawarismi sobre matemática, obras médicas de Galeno e Hipócrates e a Geografia de 

Ptolomeu, a qual teve grande influência sobre donos de navios e exploradores europeus. Foram 

fundadas universidades com base no estilo islâmico de aprendizado (a primeira foi em Bolonha, 

por volta de 1100, seguida por Paris, por volta de 1150). O sistema de madrassas46 tornou-se o 

modelo, e a ênfase no debate e na exploração da questão de ambos os lados. Prova desses legados 

são alguns vocábulos, como a palavra “cheque” que deriva do termo árabe sak; a “resma”, de 

rismash; “fundo”, de funduq; “risco”, de risq. Todas elas são utilizadas até hoje nas relações 

comerciais nas principais línguas europeias. 

                                                 
45 O vidro de Murano é um tipo de vidro produzido na ilha veneziana de Murano há vários séculos. Localizado fora 

da costa de Veneza, Murano é um porto comercial desde pelo menos o século VII. No século X, se tornou uma 

conhecida cidade de comércio. Devido às fornalhas que geram incêndios frequentes, as autoridades de Veneza do século 

XIII obrigaram os artesãos a se mudarem para a ilha de Murano. 
46 Os comuns círculos de estudos multiplicaram-se e aprimoraram-se, formando núcleos do que viria 

ser madrassa (colégio), destinada aos adultos que já haviam recebido o ensino primário em escolas particulares ou 

em mesquitas. A partir do século X, a madrassa surge como instituição independente e distinta da mesquita. 
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Foi nos portos marítimos do Mediterrâneo que o processo de imitação foi mais intenso, 

em particular nas cidades de Veneza e Gênova, cidades que se beneficiaram com o transporte dos 

cruzados nas galés e, por isso, começaram a apresentar produtos exóticos do Oriente Médio para 

a Europa. Os italianos foram os primeiros a usar a bússola etc. e a se apropriar de outras 

inovações, como as velas latinas e os mapas de navegação. Adotaram a forma de organização da 

commenda (uma sociedade em que uma parte entra com o trabalho, e a outra com o capital) dos 

sócios comerciais islâmicos. Outro aspecto foi a contabilidade de entrada dupla, provavelmente 

uma herança dos hindus, ela ajudou os mercadores a acompanharem suas operações e as 

atividades dos sócios e agentes comerciais no exterior. As letras de câmbio passaram a ser de uso 

comum e, no fim do século XIV, os italianos já tinham encontrado fórmulas de contratos de 

seguros marítimos. A Itália promulgou a primeira lei escrita para fazer valer acordos comerciais.   

Foi, em grande medida, devido aos italianos que os europeus se deram conta do valor do 

comércio. Apesar dos portos italianos serem pequenos, eles movimentaram muita riqueza. A 

República de Veneza (nome derivado do antigo povo veneti, que habitou a região até o século X 

a.C.)47 foi uma grande potência marítima durante a Idade Média (séculos V ao XV) e 

o Renascimento (meados do século XIV e fim do XVI), além de ser um ponto de parada para 

as Cruzadas e a Batalha de Lepanto, bem como um centro comercial muito importante (conflito 

naval travado entre uma esquadra da Liga Santa48 e o Império Otomano). Veneza dividiu o título 

de potência marítima e comercial com Gênova49, mas ainda existiam outras, como Pisa. Os 

                                                 
47 Localizada no nordeste da Itália, tem sua cidade sobre um grupo de pequenas ilhas separadas por canais e ligadas 

por pontes, situa-se na pantanosa Lagoa de Veneza (no Mar Adriático), que se estende ao longo da costa entre as 

bocas dos rios Po e Piave. 
48 A Liga Santa, formada pela República de Veneza, Reino de Espanha, Cavaleiros de Malta e Estados 

Pontifícios sob o comando de João da Áustria, venceu o Império Otomano no dia 7 de outubro de 1571, ao largo 

de Lepanto, na Grécia. Esta batalha representou o fim da expansão islâmica no Mediterrâneo (WILKPÉDIA). 
49 No século XI, Gênova torna-se uma república marítima governada por cônsules. A cidade contribuiu com o envio 

de barcos no combate aos corsários sarracenos nas águas territoriais italianas; aliaram-se a Pisa, para expulsar os 

muçulmanos da Córsega e da Sardenha, mas posteriores desentendimentos geraram disputas entre estas duas cidades-

estados, ambas importantes Repúblicas Marítimas. O comércio era facilitado pelo bom relacionamento com 

o Império Bizantino; contudo, as proveitosas relações comerciais com esta parte do mundo trouxeram graves 

conflitos com a República de Veneza, a sua rival comercial com a qual a República de Génova se envolveu numa 

guerra em meados do século XIII, época em que o seu poderio tinha atingido maior amplitude. Gênova esmagou Pisa 

na Batalha de Meloria em 1284, e os venezianos foram derrotados em Curzola, em 1298. A partir de 1257, Génova, 

uma cidade governada por mercadores e banqueiros, aprendeu a lidar com reis e papas, envolvendo-se em conflitos 

que resultaram em divisões internas. Sua pujança manteve-se até 1381, depois da "guerra de Chioggia", quando foi 

decidida a paz de Torino. Depois deste momento Gênova perdeu os territórios tirados aos Venezianos e começou seu 

declínio militar. Porém o poder financeiro de Gênova durou até a fim do século XVII, quando iniciou seu lento 

declínio; seu último reduto, a Córsega, foi cedido à França em 1768; o ano seguinte nasceu na Córsega Napoleão 

Bonaparte (WILKPÉDIA). 
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mercadores enriqueceram bastante com o transporte de mercadorias do Oriente Médio (se refere a 

uma área geográfica em volta das partes leste e sul do mar Mediterrâneo), como a seda, pedras 

preciosas e as especiarias, levando-os a estabelecer entrepostos comerciais em vários pontos do 

Mediterrâneo e do mar Egeu, até ao mar Negro. 

Sir Walter Raleigh50 diria mais tarde: “Quem domina os mares domina o comércio, quem 

domina o comércio do mundo domina as riquezas do mundo e, por conseguinte, o próprio 

mundo”. Mas, mesmo durante o apogeu das grandes potências comerciais da Europa, esse 

controle do mundo não estava nas mãos de uma única nação ou cidade-Estado, tendo em vista 

que a China e a Índia ainda figuravam como grandes estados comerciais, dominando uma riqueza 

só vista na Europa no século XIX. 

O apoio estatal para os mercadores passou a ser maior que os recebidos na China e Índia. 

Nações menores na Europa tinham menos terras aráveis para tributar e, por isso, concentraram as 

maiores rendas, inclusive para financiamento militar (devido os constantes conflitos na Europa), 

na exploração do comércio. Isso leva a uma maior aproximação dos mercadores com o Estado. A 

religião, em termos, era um empecilho para as inovações nesse período, mas, embora o Papa 

tenha reprimido as descobertas de Galileu, elas foram assumidas pelos pensadores protestantes da 

Holanda, da Inglaterra e de Genebra. O que vai definir o modo de transição do feudalismo para o 

capitalismo na Europa (apesar de suas especificidades regionais) são essencialmente os fatores 

internos (mudança na estrutura das forças produtivas e relações de produção, como as mudanças 

nas relações de trabalho, acumulação e diferenciação social). Todavia, as imitações e as 

inovações tornaram-se comum tanto para a agricultura quanto para o comércio. 

Apesar de caras, diversas tecnologias foram empregadas. Elas eram uma vantagem 

competitiva em um ambiente conflituoso, como a Europa. Investir no emprego de imitações e seu 

aperfeiçoamento tanto para o comércio quanto para resolver conflitos militares torou-se cada vez 

mais comum. A China e a Índia, aos poucos, foram tornando-se as grandes difusoras de 

conhecimentos para os europeus, por exemplo, os altos-fornos haviam sido herdados da China e 

possibilitaram fundir o ferro a temperaturas elevadas. Devido à necessidade de sinos pela igreja e 

à construção de canhões (altos fornos foram utilizados pela primeira vez para construir canhões 

                                                 
50 Foi explorador, corsário, espião, escritor e poeta britânico. Entre 1584 e 1585 fundou, na ilha de Roanoke, o 

primeiro núcleo de colonização inglesa na América do Norte. Esse núcleo de povoamento, entretanto, desapareceu, 

possivelmente destruído pelos indígenas. 
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em 1380) essa tecnologia foi aperfeiçoada, como também foi a pólvora para fins militar e, com 

isso, o domínio comercial. A tecnologia metalúrgica, a partir daí, ampliou-se constantemente, 

superando seus percursores ao ponto dos navios ingleses de aço, com hélices e à vapor 

controlarem os mares e o comércio no final do século XIX até meados do século XX. 

Com a ampliação das explorações marítimas, na busca por novos recursos, mais imitações 

e inovações foram demandadas, fortalecendo o sistema econômico europeu, gerando excedentes 

para o comércio, a educação, a demanda e o capital para investimento. Foram criadas as 

condições sob as quais os empresários podiam investir em transportes e comércio. Mas, o 

aperfeiçoamento da navegação reduziu os custos do transporte, e os instrumentos e métodos 

foram utilizados para isso. A bússola chinesa foi aperfeiçoada (era um ponteiro primitivo e foi 

melhorada com a fixação do ponteiro em um pino em torno do qual podia girar e embaixo dele 

foi colocado uma rosa dos ventos para indicar a direção desses), e no fim do século XIII, essa 

bússola estava sendo usada junto com mapas portulanos (com coordenadas de navegação). No 

norte, onde a variação das marés era maior, já se usava tabelas de mares no século XVI. Todas 

essas, além de muitas outras melhorias nos métodos de navegação, tornaram as viagens mais 

seguras e mais produtivas e, com a adição do terceiro mastro, no começo do século XV, a Europa 

teve seu primeiro navio capaz de realizar viagens longas pelos oceanos. 

O galeão foi o primeiro navio europeu de três velas. Desenvolveu-se ao longo do tempo 

por meio de um processo de imitação e evolução interna. O resultado foi uma embarcação rápida, 

forte, em condições de navegar no mar e viajar com ventos contrários. O galeão e sua forma de 

navegação não foram resultado de nenhum salto tecnológico, mas sim de um processo lento e 

gradual de melhorias. Entretanto, “transpuseram um umbral”, o que lhes permitiu aventurar-se 

nos grandes oceanos. A ampliação do comércio possibilitou, através de novas possibilidades de 

financiamentos, maiores aventuras na fabricação de navios maiores e melhores. Com cargas mais 

valiosas, os genoveses tiveram mais condições de arcar com a experimentação em desenhos de 

navios e foram os primeiros a empregarem o galeão que, em 1500, constituía 90% da frota 

mercantil de Gênova. 

Uma mudança importante no transporte europeu foi a colocação de artilharia a bordo dos 

navios. Isso mudou a defesa naval, dando uma grande vantagem aos europeus tanto para defesa 

em águas estranhas (especialmente a pirataria) como para domínio comercial e territorial. Foi um 
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sistema que teve mais sucesso com as aventuranças dos portugueses e dos espanhóis, a partir do 

século XV, tanto para as “descobertas” quanto para o comércio no mar da China e no oceano 

Índico, criando novas ondas econômicas, levando-os a liderança global. Todavia, como relatamos 

era uma liderança que, em certa medida, era compartilhada, pois em termos de riqueza gerada 

pelo comércio, China e Guzerate ainda mantinham sua importância, mesmo durante o auge das 

nações da península Ibéricas. 

Portugal e Espanha beneficiaram-se de sua posição geográfica estratégica. De um lado, o 

Atlântico, e do outro, o Mediterrâneo, um lugar estratégico para absorver os conhecimentos 

especializados dos vizinhos italianos. Os italianos de Gênova dominaram o corpo de oficiais da 

Marinha portuguesa desde tempos do rei Dinis (1279-1325). “Portugal e Espanha lutaram contra 

os mulçumanos no próprio território, mas a mentalidade da reconquista evoluiu para um 

imperialismo cristão que os levaria para alto-mar. O sistema de valores da reconquista 

incorporou-se às principais instituições da época: a Coroa, a Igreja e as ordem militares”. 

(CLYDESDALE, 2012, p. 87), além de uma dose do direito romano feudal, ou seja, o princípio 

de que não há terras sem senhor (“nulle terre sans seigneur”) e que todas as terras pertencem 

ao rei (“all land is king´s land”) (RANGEL, 1984), sendo um dos alicerces do domínio territorial 

no colonialismo. Entre as proezas portuguesas estava a captura da fortaleza marroquina de Ceuta 

(1415), a colonização das ilhas do Atlântico (os Açores e a Ilha da Madeira) etc. proezas que 

necessitaram de avanços na navegação e que permitiram a navegação na costa africana e o tráfico 

de escravos (que, por conseguinte, abriu uma nova trilha econômica incoerente com os valores 

cristãos, mas que foi justificada pela desculpa de salvar as almas dos negros pagãos). No final do 

século XV, Vasco da Gama conseguiu dar a volta completa no cabo da Boa Esperança e entrou 

no oceano Índico e, com a ajuda de um navegador guzerate (que embarcou na África), chegou até 

Calicute, na Índia. Com os conhecimentos náuticos dos guzerates, os portugueses conseguiram 

facilitar sua navegação pelo oceano Índico. 

Os avanços portugueses no comércio internacional se devem muito ao que eles 

aprenderam com os italianos e as nações islâmicas. Mas, eles se depararam com problemas que 

os levaram a desenvolver tecnologias próprias. As viagens pelo Atlântico exigiram cálculos que 

lhes permitissem determinar sua posição no mar. Em uma época em que a redescoberta de livros 

clássicos de geografia deu mais importância e respeito ao estudo da navegação; matemáticos, 

cartógrafos e astrólogos eram instruídos nos conhecimentos superiores do Oriente 
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(CLYDESDALE, 2012). Destaca-se o aprimoramento do uso da latitude para posição do navio 

no mar e no século XVI foram publicados guias e tabelas para pilotos. Muitos dos conhecimentos 

que já eram comuns entre árabes, indianos e chineses foram sendo galgados aos poucos pelos 

europeus. A expansão do saber foi acumulativa, à medida que viajavam mais longe, mais 

conhecimento adquiriam e encontravam soluções para novos problemas. Foi nesse contexto que 

Cristóvão Colombo, de origem genovesa, com a finalidade de chegar na Índia e estabelecer uma 

nova rota que desse à Espanha uma melhor vantagem comercial, alcançou o “novo mundo”. Ele 

se beneficiou da tecnologia naval, dos conhecimentos científicos e das teorias da época que, em 

grande medida, só foram permitidos sua difusão pelo avanço da imprensa. Entre 1452 e 1487, ao 

menos oito delegações partiram de Portugal e de Bristol, assim, marinheiros ingleses 

aventuraram-se pelo Atlântico em busca da ilha mítica de Brasile que, segundo uma lenda 

irlandesa, ficava a oeste da Cornualha. O que demonstra que essas expedições não tinham só 

como finalidade chegar na Ásia e acessar sua rica produção para comercialização na Europa. 

A Espanha também queria comercializar com Ásia, mas o Tratado de Tordesilhas punha 

as rédeas do oceano Índico nas mãos de Portugal. Foi em meio a esses acontecimentos que a 

Espanha financiou Fernão de Magalhães, de origem portuguesa, para achar uma rota do Atlântico 

ao Pacífico, fazendo, portanto, uma circum-navegação. Embora não tenha sobrevivido à viagem, 

seus homens completaram a meta. Durante a viagem, Magalhães chocou-se com as ilhas Luzon, 

depois batizadas de Filipinas (em homenagem ao príncipe Filipe). As Filipinas desempenhariam 

importante papel em uma nova rota mercantil, construído por um forte elo comercial entre as 

Américas e as Filipinas, por meio do famoso Galeão Manilha. Os espanhóis aprenderam a 

dominar o regime de ventos do Pacífico, e essa nova rota comercial percorrida por galeões 

espanhóis levaram grandes quantidades de pratas das Américas para as Filipinas. Em Manilha, 

eles se encontravam com navios, mercadores e artesãos chineses dispostos a comercializar. Dali a 

prata era distribuída para toda a Ásia, enquanto os galeões voltavam à América com artigos do 

Oriente. 

A pesquisa marítima ibérica traçou novas rotas comerciais e revolucionou o comércio, 

abrindo caminho para a riqueza. Foi preciso um século de tentativa e erro para os ibéricos 

dominarem o conhecimento das rotas comerciais, vital para o êxito das atividades mercantis. 

Informações sobre regime de ventos, clima, traçados marítimos (profundidade, bancos de areia, 

pontos de reabastecimento, portos naturais e outros), posição do sol e outros conhecimentos 

Fls. 431



 132 

astronômicos eram estudados e, através disso, o conhecimento era aprimorado, além da 

contabilidade e da legislação comercial, das regras que asseguravam a higiene, a ordem e a 

disciplina a bordo dos navios. O Estado possuía um papel significativo em tudo isso, planejando, 

financiando e legislando. Fato que, no começo do século XVI, Portugal cria uma escola de 

navegação (os navegantes tinham que saber ler, escrever, dominar o astrolábio, o quadrante e 

outros avanços navais) e, com isso, diminuíram vertiginosamente as perdas de mercadorias e 

navios, aumentaram a quantidade de cargas transportadas e a velocidade da navegação e 

escolheram rotas mais curtas e seguras. Com isso, os “(...) portugueses colheram os frutos de seu 

investimento colossal em tecnologia, qualificação e conhecimento. Completaram esses fatores 

construindo fortes e entrepostos comerciais por toda a Ásia. Com uma infraestrutura e know-how 

superiores, ganharam prestígio e uma aura de supremacia que os protegia ainda mais de qualquer 

desafio” (CLYDESDALE, 2012, p. 94). Sem o patrocínio governamental, a revolução comercial 

e logística não teria acontecido, haja vista que não havia montante de recursos suficientes na 

iniciativa privada e os riscos eram altos. Todavia, os investidores privados estavam dispostos a 

emprestar dinheiro à Coroa para que ela corresse esse risco. Temos que lembrar que os oficiais 

dos navios portugueses não eram mercadores, como comumente eram os asiáticos, mas sim 

aristocratas. Somente depois que o comércio se consolidou é que os investidores privados 

passaram a se interessar em financiá-lo. A Coroa ganhava mantendo sua cota (monopólio) no 

comércio e por meio dos impostos sobre o comércio privado. “Aristocratas, capitães, pilotos e 

membros da tripulação eram todos agraciados com certo espaço para carga nos navios da Coroa 

para transportar seus bens. Alguns faziam negócios próprios, mas o mais comum era esse direito 

ser vendido aos mercadores”. (CLYDESDALE, 2012, p. 95). Logo, muitos tornaram-se 

mercadores, mas o grosso do comércio foi parar nas mãos de meia dúzia de famílias de Lisboa. 

Com métodos antiquados, os asiáticos não eram páreos para a artilharia potente dos 

europeus. Com isso, os portugueses venceram batalhas navais. Todavia, os custos para manter 

seu domínio eram elevados (com fortificações, soldados, frotas e outros). Fato que redundou num 

sistema de passes (ou cartazes), ou seja, os portugueses controlavam a navegação no oceano 

Índico cobrando impostos pelo direito e pela segurança (diminuindo ataque de ladrões e piratas) 

de navegação, impondo, portanto, um sistema de extorsão às outras nações. Isso não impediu que 

o comércio de Guzerate aumentasse, pois esse crescimento passou a ser de interesse dos 

portugueses. Mas, mudanças sempre ocorriam, por exemplo, quando os portugueses capturaram 
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Malaca, no início do século XVI, foram responsáveis por sua decadência, pois os guzerates e 

outros mercadores locais dispersaram seu comércio, impulsionando outros portos, como Achém e 

Bantam. 

Os ibéricos também não conseguiram desbancar o comércio chinês no Extremo Oriente. 

Na verdade, deram um novo impulso, pois quando chegaram à China, na década de 1540, a 

proibição da dinastia Ming ao transporte privado estava em vigor. Embora exercessem um 

comércio ilegal, foram recebidos de braços abertos pelos mercadores locais e acabaram fundando 

uma colônia mercantil na ilha de Macau com autorização do governo. Em 1567, os chineses 

revogaram sua proibição ao comércio, mas mantiveram a mesma com o Japão, assim os 

portugueses assumiram o papel de intermediários nas relações comercias entre China e Japão, 

fundando uma colônia permanente em Nagasaki, em 1571. 

No século XVI, o foco português estava na Ásia e pouca atenção foi dada ao Brasil, pois o 

país não tinha os produtos e mercados do Oriente. Mas, o Brasil oferecia algumas vantagens, 

como uma rota mais curta para a Europa, menos perigosa e dependente dos regimes de ventos. Os 

colonizadores começaram a explorar os recursos das florestas com o uso do trabalho nativo 

escravo. Agregando a isso o cultivo da cana de açúcar, no fim do século XVI, e do tabaco, no 

século XVII. Conforme a colonização se intensificava, abria um mercado cada vez maior para os 

produtos da Europa. Durante o processo, os portugueses construíram uma economia 

agromarítima vinculada ao transporte. A iniciativa privada também foi importante para o 

desenvolvimento das plantações e usinas de açúcar que supriam as caravelas. O comércio 

brasileiro dava ao governo 20% de sua renda com os impostos sobre importações e exportações. 

O Império Espanhol já foi descrito como “um vasto sistema de terceirização” (na verdade 

funcionava como um sistema jurídico de concessão à iniciativa privada), em que a Coroa 

terceirizou a extração de minérios e outras atividades cruciais, ficando com um quinto de todo o 

lucro. Isto é, inclusive os colonizadores que conquistaram a América do Sul organizaram-se em 

base a uma sociedade na qual pagavam “um quinto real”. Diego Velasquez e Fernão Cortez 

fundaram uma sociedade com vistas a conquistar o México, Francisco Pizarro, Diego de 

Almagro e Fernando Luque (no papel de sócio metropolitano) fundaram uma companhia para 

explorar o Peru. Porém, com o tempo, para administrar o Império Espanhol, foi criado o “Real e 

Supremo Conselho das Índias”, fundado em 1524, para a América e para as Filipinas, por meio 
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do qual advogados com diploma universitário assessoravam o Rei na função executiva, 

legislativa e judiciária. A Espanha criava seus próprios mandarins. Também destaca-se a Casa de 

Contratacion de las Índias (Casa de Comércio), criada em 1503. As atividades comerciais 

concentravam-se no porto de Sevilha devido às economias de escala que ele proporcionava, à sua 

posição geográfica favorável e por facilitar maior controle estatal e dos impostos.  

O novo sistema econômico aumentou a mobilidade social e revolucionou 

os valores da época. Mas o aumento dos valores comerciais nem sempre 

era bem-vindo, como mostra um comentário de Cervantes, o autor de Don 

Quixote, queixando-se de que “o dinheiro é mais apreciado do que o 

valor” (CLYDESDALE, 2012, p. 103). 

 

A ordem jesuíta também estimulou o avanço intelectual e técnico. Ela criou uma série de 

instituições de ensino superior, a maioria colégios jesuítas. Elevou a qualidade dos 

administradores e promoveu o progresso científico. A necessidade de educação superior deu 

origem a um grande número de universidades. Desse modo, a educação, somada ao estímulo das 

descobertas, deu um grande impulso aos espanhóis na busca pela vanguarda científica. Houve 

incentivo às Ciências Naturais, à Geografia, à navegação, à engenharia e à Medicina. O primeiro 

tratado de construção naval foi publicado no México, em 1587. Todos esses fatores aumentaram 

a capacidade produtiva da Espanha. O governo espanhol foi como em Portugal crucial para o 

avanço comercial e tecnológico, especialmente na construção naval. Essa época foi um período 

de experimentação, com desastres, mas também êxitos, como o vesselei, uma embarcação mais 

estreita e mais veloz e, na década de 1550, foi feito um grande esforço para desenvolver o galeão. 

O incentivo governamental colocou os navios espanhóis na frente de outras nações europeias. 

Esse novo sistema econômico, proporcionado por uma revolução logística e forte 

desenvolvimento, não foi completamente dominante, pois a produção principal de especiarias, 

seda, manufaturas de maior valor ainda estavam sendo produzidas na Ásia. Essa lógica começa a 

se romper com a entrada da Holanda na competição comercial, com avanço naval e com uma 

base produtiva maior que de seus concorrentes. A base produtiva era realizada no seu próprio 

território, mas também o comércio no mar da China e no oceano Índico eram realizados, em 

grande número, por mercadores chineses e indianos. Os ibéricos concentravam-se na exploração 

e no comércio de ouro e prata, no comércio de escravos da África e no comércio na Europa. No 

caso dos portugueses, com pouca produção e comércio de ouro e prata, era a venda de passes 
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impostos aos donos de navios locais. Somado a tudo isso, o poderio militar (representado pelas 

embarcações e armamentos) e o espírito de reconquista, os ibéricos foram dominando o 

comércio. A economia era personificada nas imagens e cavaleiros militares, e não de capitais da 

indústria. Ao velho paradigma da reconquista (combate aos mulçumanos) foi acrescentada a 

conveniência de aperfeiçoar a tecnologia dos transportes e explorar os recursos da América do 

Sul. Converter e conquistar era o paradigma dominante, era uma boa justificativa, pelo menos 

aceitável, para a sociedade da época, usada como desculpa para atrocidades, genocídios, 

escravidão e, sobretudo, enriquecimento pela nobreza monárquica, pela igreja e pelos 

comerciantes. Depois de estabelecidas, as competências organizacionais ajudaram a criar um 

monopólio duradouro. Assim, durante um século, Espanha e Portugal não tiveram concorrentes 

fortes nas rotas comerciais que instituíram. 

No final do século XVI, os oceanos do mundo podiam ser descritos como uma série de 

mercados regionais dominados por líderes regionais do transporte. Os chineses controlavam o 

mar da China, os guzerates, o oceano Índico e os ibéricos tinham a supremacia no Atlântico e nas 

rotas marítimas que ligavam essas áreas de atividades entre si. É difícil estabelecer estatísticas, e 

os personagens dessa época se tornaram símbolos com relatos pouco confiáveis. Mesmo assim, 

há indicativos que em termos de valor o comércio marítimo de Guzerate era maior (com base nos 

valores dos recibos alfandegários há uma estimativa de 40 milhões de cruzados), praticamente o 

dobro do comércio realizado pelos ibéricos. O comércio espanhol do outro lado do Atlântico foi 

avaliado entre 7 e 10 milhões de cruzados e o Galeão Manilha, entre 3 e 4 milhões. Na mesma 

época, o comércio português de carreira foi estimado em 5 milhões de cruzados. Sabe-se que 137 

navios vindos da China praticavam um comércio legal e que 200 embarcações (do mesmo porte, 

200 toneladas) faziam o trecho das Américas (CLYDESDALE, 2012, p. 107).  

Os documentos sugerem que Espanha e Portugal tinham uma frota de 

transoceânica maior em termos de número, mas é precioso sublinhar que a China 

tinha um comércio litorâneo fabuloso. A costa da China é tão grande que 

algumas viagens consideradas internacionais pelos guzerates e europeus lá 

seriam consideradas domesticas. Por fim, se a liderança for definida em termos 

de quilômetros no mar, os portugueses e espanhóis estavam claramente na 

frente. (CLYDESDALE, 2012, p. 107-8).  

 

Esse cenário de liderança da China e, aos poucos, crescimento da Índia, seguido por uma 

liderança da Índia e secundariamente da China, passando pela igualdade relativa com os ibéricos, 
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começou a se alterar cada vez mais rápido com as inovações marítimas (mas também nas 

manufaturas comercializáveis, novas matérias primas e produtos alimentares) e com a inserção de 

novas nações europeias no comércio internacional, como Holanda51, Inglaterra e França. A 

coerção econômica e extraeconômica também foram fatores-chave da ascensão europeia no 

comércio asiático e, por conseguinte, mundial. O transporte asiático passava por uma estagnação 

técnica. “Muitos economistas afirmam que o declínio das inovações está ligado a graus reduzidos 

de competição, mas tanto a China quanto Guzerate possuíam ambientes comerciais muito 

competitivos e não produziam avanços tecnológicos” (CLYDESDALE, 2012, p. 108).  

Os europeus estavam num processo de guerra naval muito acirrada e muitos dos 

progressos técnicos eram relacionados a esses conflitos. Os chineses e indianos não faziam tantos 

experimentos quanto os europeus, concentrando-se na manutenção de embarcações confiáveis, 

como o junco e o dhow. Os mercadores orientais focaram nas boas estratégias comerciais e 

logística, como a de fazer melhor combinação possível de cargas para seus destinos. A função 

básica passou a ser a otimização, o que envolvia menos ociosidade nos navios, das rotas, do 

trabalho (alta produtividade dos marinheiros, agentes comerciais, estivadores e outros), da 

movimentação portuária, entre outros. Por outro lado, essas práticas também foram absolvidas 

pelos europeus que, aos poucos, foram somadas às inovações técnicas nos navios e aos 

conhecimentos de navegação. Agora, não só os navios eram maiores, mais seguros, mais rápidos, 

mas, aos poucos, passaram a fazer parte de um sistema de logística altamente eficiente. 

Os orientais tornavam-se conservadores, enquanto os europeus tornavam-se mais abertos 

às mudanças técnicas. E, no decorrer do século XVI, essas mudanças técnicas volveram-se 

vantagens competitivas importantes, especialmente para Portugal e Espanha. Em 1580, o rei 

português dom Henrique morreu sem deixar herdeiro, o que permitiu a Espanha anexar Portugal. 

O rei espanhol Filipe II agora governava as duas nações marítimas mais poderosas do mundo.  

Apesar de ser uma ilha, a Inglaterra era muito atrasada na tecnologia naval e no comércio 

marítimo. Uma certa mudança começa com Henrique VIII (reinado de 1509-47), da casa Tudor, 

que incentivou a classe mercantil e dos transportes, além da incorporação de tecnologias 

marítimas estrangeiras (veleiro de três mastros ou mais) e fundou a Casa da Trindade para 

Avanço da Navegação e Treinamento em Pilotagem. A inspiração e conhecimento vinha das 

                                                 
51 Países Baixos (em neerlandês: Nederland, literalmente "país baixo"), também conhecidos como Holanda, são 

uma nação constituinte do Reino dos Países Baixos localizada na Europa ocidental. 
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conquistas tecnológicas e econômicas dos ibéricos52. Foram importados especialistas de armas, 

de navegação, de construção naval e também incentivavam a pesquisa do uso do ferro doméstico 

para substituir o bronze importado. A indústria doméstica de carvão também estimulou o 

progresso marítimo. Para empreendimentos de longa distância, os ingleses tiveram que combinar 

recursos para financiar empreendimentos, criando uma nova forma de organização: a sociedade 

anônima por ações (facilitava a divisão dos riscos entre os investidores). O risco diminuiu mais, 

quando o Estado permitiu a essas companhias o monopólio de seus respectivos setores, 

aumentando as chances de obter lucros. 

A “guerra fria” entre ingleses e espanhóis possibilitou uma outra atividade que contribuiu 

para o crescimento do setor de transporte inglês: a guerrilha marítima contra o comércio. Os 

ataques de corsários53 (uma forma de pirataria patrocinada pelo Estado) aumentaram a 

competência de muitos marinheiros e eram extremamente lucrativos. Os lucros da pirataria 

patrocinada pelo Estado foram usados para fundar a Companhia das Índias Orientais e para 

explorar as primeiras colônias, mas também impulsionaram toda uma economia e know-how em 

terra para suprimento dos navios (carpinteiros, fabricantes de velas e armas, munições outros) e 

conhecimento de navegação. Eles também adquiriram conhecimentos por meio da apropriação de 

diários, mapas e outros existentes nos navios que capturavam. Francis Drake, por exemplo, 

depois de três anos de expedição voltou à Inglaterra com tanta riqueza que os lucros dos seus 

investidores foram de 4.700% do capital original de 5 mil libras. Só para a rainha foram mais de 

300 mil libras, o suficiente para pagar a dívida nacional e ainda sobrar 42 mil libras para investir 

no Levant Company. A Inglaterra passou a ter conhecimentos náuticos e informações sobre a 

maneira de penetrar no mercado das Índias Orientais e competir com os ibéricos. Entretanto, o 

                                                 
52 Foram traduzidos livros sobre navegação a velas e outros, como a “Arte de marear”, do português Ruy Faliero, e a 

“Arte de navegar” do espanhol Pedro de Medinas. 
53 Os corsários eram, por missão ou carta de corso (ou "de marca"), autorizados por um governo a pilhar navios de 

outras nações. Eles eram usados como um meio fácil e barato de um governo enfraquecer nações inimigas sem ter de 

arcar com os custos relacionados com a manutenção e construção naval. Na verdade, eram piratas com uma carta de 

marca, eles eram reconhecidos como tal pela lei internacional. Por vezes, no seu país de origem, os corsos eram 

considerados autênticos heróis, tal como Francis Drake que, graças aos fabulosos tesouros que pilhou para 

a Inglaterra, foi tornado Cavaleiro por Isabel I. Ele é responsável por atacar colônias espanholas em Valparaiso, 

Lima e Arica, e capturou muitos navios, entre eles o nuestra señora de la Conception, uma embarcação usada na rota 

Galeão de Manilha, com cerca de 40 quilos de ouro e 26 toneladas de prata em estado bruto. Um discípulo famoso 

de Drake (O El Dragón, como era chamado entre os espanhóis), foi Thomas Cavendish, outro importante corsário e 

circum-navegador britânico. Cavendish atacou cidades brasileiras, como Santos, São Vicente, Ilha Grande e Vitória 

do Espírito Santo. 
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comércio de longa distância não era fácil e a Inglaterra teve, nesse percurso, alguns fracassos. A 

Inglaterra já tinha companhias comerciando regularmente com o Levante e a Rússia. 

Se em meados do século XVI, os economistas imaginassem o próximo líder global, a 

Holanda estaria entre os últimos. Ela não tinha muitos grandes comerciantes, nem facilidades 

financeiras, e dependia da Antuérpia para satisfazer a maior parte de suas necessidades 

comerciais com o exterior. Mas, durante meio século esses vulneráveis habitantes dos pântanos 

transformaram sua economia. Para eles, o processo de superação das determinantes naturais foi 

por meio da técnica (com diques, canais, moinhos, drenagem e melhoria da agricultura). Era 

crucial a ampliação de terras agricultáveis através de um processo constante de inovações na 

preparação e, inclusive, na criação de terrenos. Nesse espaço se produzia sobre o que pertencia 

sazonalmente as águas. Segundo Clydesdale (2012, p. 117):  

À medida que os lavradores foram se mudando para essas terras conquistadas à 

água, também criaram uma estrutura social, única na Europa da época. Essa 

nova sociedade não herdou as instituições feudais que dominavam o resto da 

Europa. Gerou uma sociedade mais igualitária, consciente das necessidades de 

cooperação mutua.  

 

Todavia, essa relação inicial mais harmoniosa não impediu dos holandeses, no seu 

período de auge mercantil, de comercializar escravos, realizar pilhagens e de serem tão cruéis na 

relação com outros povos e na relação de classes quanto foram seus antecessores. Também não 

foi impedimento para ficarem longe do mesmo fim que teve as outras nações, ou seja, de uma 

decadência econômica na qual as desigualdades de renda e desemprego tornaram-se elevadas. 

Conforme a economia da Holanda avançava, o comércio, especialmente para atender as 

demandas internas, também se desenvolvia. Com isso, eles começaram a ter mais oportunidades 

para observar e assimilar os métodos que os sulistas usavam para negociar. Seguros marítimos, 

sociedades, uso de fatores, agentes comerciais e correspondentes eram todas práticas que 

começavam a ser assimiladas pelos holandeses. Com o desenvolvimento e a diversificação 

industrial veio uma especialização cada vez maior, surgindo uma marinha mercante profissional 

que passou a dar lugar a um transporte sazonal de curta distância de mercadorias intercalados 

com a pesca (geralmente em água doce pelos canais, rios e lagos do interior da Holanda). A 

divisão social do trabalho no setor marítimo aumentou e se especializou. Os holandeses 
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atravessaram com seus barcos pelo Zuider Zee e pelo mar do Norte na busca de cardumes de 

arenques.  

Depois que os cardumes mais próximos se esgotaram, os holandeses foram obrigados a se 

aventurar em alto-mar em busca de outros peixes. Tal fato exigiu mais conhecimento e 

embarcações mais resistentes. Com a tecnologia dos veleiros de três mastros, os holandeses 

conquistaram o comércio báltico às nações hanseáticas, que até então haviam dominado o 

transporte da região. Uma vantagem da competitividade holandesa era a localização mais 

meridional de seus portos, que descongelavam mais cedo. Isso significava que podiam pegar 

cargas na França, levá-las para o Báltico e voltar para casa antes do inverno começar. Um dos 

fatores da competitividade da Holanda eram os baixos custos, pois utilizavam barcos de pesca 

fora da temporada e mão de obra mais barata que os demais. Em 1532, os holandeses tinham 

cerca de quatrocentos navios entrando no Báltico anualmente. Mesmo assim, na década de 1570, 

a Holanda não tinha indústrias e mercadores de estrutura internacional. Isso alterou com a Guerra 

de Flandres. Em 1585, os espanhóis capturaram a Antuérpia, provocando uma enxurrada de 

refugiados para o norte e para a Inglaterra. Os operários têxteis de Flandres e Brabante foram 

para Leiden e Haarlen. Agora a produção de têxteis reforçava a posição holandesa no comércio 

de carreira no Báltico. 

Os holandeses, imitando a navegação e os métodos de construção de navios do sul, 

adquiriram conhecimento náutico para viagens em alto-mar. Os desenhos dos navios começaram 

a evoluir a partir dos sulistas, respondendo às demandas e às condições geográficas locais. O 

primeiro projeto independente foi o do buss, para as necessidades dos pescadores e do comércio. 

Com o tempo, os navios passaram a atender somente um ou outra atividade, na qual os navios 

para o comércio evoluíram significativamente, como o boyer, um barco de fundo chato e tração 

superficial para navegar pelos cursos d’água do interior da Holanda. No século XVI, o boyer foi 

levado para o mar e, por causa disso, os holandeses tiveram que construir um modelo maior. O 

vlieboot (barco voador) foi desenhado para transportar grandes quantidades de cargas. Ele tinha 

quilha quadrada e mastro largo que aumentavam a capacidade de carga. A experiência do barco 

voador levou ao desenvolvimento do cargueiro por excelência, o fluyt, uma embarcação que 

permitia grandes cargas e poucos marinheiros, devido à facilidade de sua operação, dando aos 

holandeses a possibilidade de ultrapassar os franceses e os ingleses, transportando mercadoria de 

30% a 50% mais baratas. 
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O aperfeiçoamento dos moinhos de vento, uma antiga fonte de energia apropriada do 

Oriente, permitiu o avanço das fontes de energia e deu à Holanda conhecimento que, inclusive, se 

espalhou para a construção naval, máquinas (como a serra movida por um moinho de vento) e 

manufaturas que, aos poucos, se tornavam comercializáveis. As tecnologias dos moinhos de 

ventos foram aplicadas em vários setores industriais, entre os quais o acabamento de tecidos e a 

debulha do arroz. Em 1600, a região de Zaan havia se tornado uma zona industrial com 

fabricação de tecidos de velas de navios (até mil trabalhadores), pesca da baleia (até 2.700 

trabalhadores), produção de pães para os navios, de bússolas, de mastros e suas bases, de cordas e 

de certos artigos de metal, como pregos e âncoras. Esses setores se desenvolveram, 

transformando-se no que hoje chamamos de conglomerado industrial, no qual as companhas 

obtêm vantagens competitivas de fabricantes relacionados a elas. O fluxo desimpedido de 

informações entre elas facilitou a inovação e melhorou a qualidade de seus produtos e também 

facilitou o acesso aos fornecedores. Durante o processo, os holandeses construíram uma base 

industrial com métodos mais avançados da época. Especialização, terceirização, padronização de 

componentes (prática comum nas indústrias modernas) permitiram, no século XVII, um 

significativo salto em termos de eficiência. 

Outro ponto marcante foi o fato do espírito de reconquista dos ibéricos e seus frequentes 

surtos de antissemitismo desencadearem uma onda crescente de migrações. Judeus de Portugal 

fugiram para Amsterdã, levando consigo talentos comerciais e produtivos, riqueza e conexões 

financeiras, além de conhecimentos náuticos, entre outros. Amsterdã e, de uma forma geral, a 

Holanda, quase sempre representou uma área livre de perseguições éticas e religiosas. O 

liberalismo não era só econômico, mas atingia muito mais as questões políticas e de convivência 

social. Isso permitiu aos holandeses receberem imigrantes abastados, com conhecimentos 

superiores e maior poder de consumo. Nada muito diferente do que vimos em muitas outras 

épocas e espaços, como no nordeste dos EUA, no Sul do Brasil, no Canadá, na Austrália e outros. 

A migração pode trazer conhecimento e recursos mais avançados e, com isso, gerar e acelerar o 

processo de desenvolvimento. A transformação da pequena produção mercantil e relações 

capitalistas complexas é bastante comum na nossa história. 

Em 1598, a Espanha impôs embargo aos navios holandeses que visitavam os portos 

espanhóis e portugueses. Filipe II da Espanha estava preocupado com o fato da expansão 

comercial estar aumentando a capacidade das províncias rebeldes de continuarem lutando contra 
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ele. Antes, os holandeses obtinham muitos dos seus produtos estrangeiros via Lisboa, como o sal 

para a salga do arenque. Foi devido à necessidade de suprir esse comércio que os holandeses 

foram buscar esses produtos cada vez mais longe, obtendo diretamente das colônias. Os 

holandeses iam diretamente às bases espanholas e portuguesas de ultramar com a intenção de 

pegar suas mercadorias e destruí-las. A primeira frota que foi para as Índias com quatro navios e 

289 homens só voltou com três navios e 89 homens. Mesmo assim, a carga ainda deu lucro. No 

ano seguinte, mandaram 22 navios para o Oriente. Em apenas cinco anos depois da fundação da 

primeira companhia, o comércio dos holandeses, concentrado na Companhia Holandesa das 

Índias Orientais (Vereenigde Oost-Indische Compagnie, com a sigla VOC, fundada em 1602), 

com a Ásia, já tinha superado o de Portugal. As companhias tornaram-se modernas e eram 

fundadas nos sistemas de ações, permitindo maior captação de recursos para financiamento das 

viagens, do comércio e da construção naval. Parece que os holandeses não repetiram a fatídica 

vergonha de Veneza e dos católicos que somente aproveitaram os recursos dos judeus, contidos 

no gueto de Veneza na clandestinidade. A valorização do conhecimento permitiu o avanço do 

sistema de contabilidade, da rede de informações (comunicações), da logística de armazenamento 

(estoques controlados em toda a cadeia de fornecimento e distribuição, ou seja, do início ao fim 

da rede comercialização), das melhores rotas e construção naval. A otimização54 e a diminuição 

do tempo de percurso (seja pelo aumento da velocidade ou pela logística das rotas) permitiu 

atenuação de custos, aumento e segurança das viagens, entre outros fatores, dando à Holanda alta 

aptidão se comparada às outras nações mais tradicionais. 

As jovens companhias holandesas revigoraram o comércio do Atlântico com sua energia 

exuberante em contraste com os espanhóis, que mostraram pouca originalidade. Os espanhóis 

pouco diversificaram, mantiveram seus tradicionais monopólios e continuaram com métodos 

provados e comprovados. As empresas holandesas do Atlântico eram jovens e competitivas, 

embora vulneráveis. Operar em lugares, como a África Ocidental, o Brasil, a Venezuela e 

América do Norte deixava-as expostas à agressividade política e militar da Espanha e de 

Portugal. Nesse sentido, foi criada uma companhia, tipo a VOC, com força bélica suficiente para 

defender seu comércio. Em 1621, foi criada a Companhia das Índias Ocidentais (West-Indische 

Compagnie – WIC), pela fusão de algumas pequenas companhias. Todavia, foi difícil para a WIC 

                                                 
54 Objetiva criar condições mais favoráveis por meio do emprego de técnicas capazes de selecionar e desenvolver 

condições mais favoráveis para alcançar determinados objetivos, visando à redução de custos, ao aumento da 

produtividade, ao aumento do comércio e à flexibilização da mão de obra. 
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manter seu monopólio no Atlântico, que era mais acessível e implicava menos riscos do que o 

comércio distante com a Ásia.  

Os holandeses introduziram muitas instituições que facilitaram o desenvolvimento do 

comércio, especialmente as financeiras, como o Wisselbank (em 1609, imitando a estrutura e o 

modus operandi do Banco de Giro de Veneza), com a função de controlar as operações cambiais 

e trabalhar com letras de câmbio; a Câmara de Seguros; o Banco de Empréstimos de Amsterdã 

(1614). Surgiram os primeiros jornais, como o Amsterdamche Courant (1618), o Tydinghen 

(1619) e o Oprechte Haarlemsche Courant (1667), além de uma rede de serviços secretos que 

mostravam as condições do mercado a tempo e hora. Outro destaque foi a hourse (precursora 

moderna das bolsas de valores), em 1611. Mas, a especulação e as bolhas advindas delas geravam 

instabilidade, como a quebra do Mercado da Tulipa de 1637 (flor da moda importada da 

Turquia).  

Quando os holandeses e os ingleses entraram no comércio exterior, os espanhóis e 

portugueses reinavam soberanos, com uma base de vantagens competitivas superior a quaisquer 

outras nações. A combinação de conhecimento, infraestrutura e reputação superiores produziu 

uma aura de supremacia que os protegeu de qualquer desafio. Mas, isso estava mudando, e os 

holandeses e ingleses estavam avançando rapidamente e alcançando os ibéricos, assimilando 

informações e acumulando experiência, indispensáveis à competição. Para proteger seus 

monopólios, os ibéricos tiveram que apelar para a força militar, numa relação de defesa do 

comércio, mas também na mentalidade da reconquista (fato representado pelo imperador 

espanhol ter sido eleito imperador católico romano, com o propósito de promover o catolicismo e 

derrotar as forças protestantes). O financiamento desses conflitos dilapidaram o tesouro espanhol. 

Em 1598, as fontes de renda da Espanha estavam hipotecadas e os rendimentos dados como 

garantia. Assim, a Espanha ficou impedida de barrar o crescimento dos seus imitadores, como a 

Holanda e a Inglaterra, além de estarem presos em ideias “racionais” antigas. A identificação 

com o passado, combinada com a arrogância cultural decorrente dela, formou uma barreira ao 

progresso interno, com táticas e a forma de organização estáticas e obsoletas. Inclusive, quando 

dos conflitos armados, os ingleses e holandeses com navios menores eram mais ágeis que os 

galeões espanhóis e portugueses. Fato que levou os holandeses a derrotarem os portugueses. 
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O excesso de prata levou a uma inflação que reduziu seu valor e, por isso, cada vez mais 

era menos lucrativo explorar o Novo Mundo, levando a um corte na produção, diminuindo o 

transporte espanhol. O número de navios cruzando o Atlântico caiu de 1.363 em 1621-9 para 722 

em 1640-9. Os ingleses e os holandeses ignoravam as restrições e realizam clandestinamente o 

comércio com os colonos das Américas. Isso ocorria devido ao sistema de frotas que tentava 

impedir a pirataria diminuindo as viagens anuais e estabelecendo comboios protegidos. Os 

contrabandistas ofereciam grande quantidade mercadorias a preços mais razoáveis. Com a 

saturação dos principais mercados, só seria possível haver crescimento com o surgimento de 

novas oportunidades econômicas, e os holandeses apostaram nos avanços industriais, por meios 

de inovações técnicas e uso mais frequente de máquinas para maquinaria têxtil, destilarias com 

peças de cobre, prensas, serras múltiplas para cortar madeira, máquinas de moer café e, por volta 

de 1670, uma máquina nova para fabricação de papel (liso, branco e em maior quantidade). A 

Holanda virou o laboratório de pesquisa técnica do Ocidente, criando produtos exportáveis com 

qualidade. Por outro lado, a Espanha não produzia tantas manufaturas e o pouco que produzia foi 

sendo substituído por manufaturas produzidas nas colônias. As colônias, em outro estágio de 

desenvolvimento, eram, nesse momento, importadoras de produtos de qualidade que a Espanha 

não produzia. Alguns desses produtos eram contrabandeados para as Américas por navios 

holandeses. A capacidade holandesa que combinava know-how industrial, comercial e marítimo 

gerou uma nova onda de prosperidade econômica ao longo do litoral Atlântico.  

Logo, os ibéricos pareciam desprezar as artes manuais, principalmente porque o know-

how era dominado por judeus e mulçumanos. Esse fator foi considerado uma das principais 

causas da decadência econômica da Espanha, mas o progresso industrial foi inibido por grande 

número de legados de seu êxito passado, em particular o custo elevado da produção doméstica. A 

riqueza da Espanha fez dela uma nação cara e a inflação era absurdamente elevada. A única 

forma de combater a alta dos preços era oferecer mais qualidade, mas essa possibilidade foi 

minada pelo desejo do ganho fácil e pelo desprezo pelas artes manuais. Os espanhóis e 

portugueses compartilhavam uma ordem social caracterizada por valores sociais que 

desencorajavam o investimento produtivo. O excedente não era investido na indústria, mas para 

imóveis, joias, compra de títulos de nobreza, posições na igreja católica e no exército, títulos do 

governo e outros. 
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Os espanhóis e portugueses já não lideravam mais o ramo de desenho e da fabricação de 

navios. Eles mantiveram antigas tradições (pela observação e experiência, sem regra e lógica) 

enquanto outros adotavam princípios científicos, como o uso da matemática pelos construtores. O 

avanço técnico da economia da Holanda era estimulado por meio de graus elevados de instrução 

(incentivada pela Igreja Reformada). O país passou a ter o maior índice de alfabetização da 

Europa e fundou cinco universidades entre 1575 e 1636. A expansão marítima também aumentou 

e melhorou o conhecimento à disposição dos holandeses, pois era mister buscar superar as 

dificuldades impostas pela natureza por meios de soluções e aperfeiçoamentos técnicos existentes 

até o momento. As literaturas de viagens e exploração tornaram-se uma literatura comum entre os 

holandeses, facilitada pela imprensa, reforçando o conhecimento e criando uma ideologia de 

riqueza ligada à exploração e ao comércio. Enquanto o resto da Europa estava vivendo uma 

efervescência intelectual liderada por Galileu, Descartes, Newton e outros, os jesuítas 

mantiveram Portugal e Espanha distantes desse progresso técnico cumulativo. Mas, isso não 

implica dizer que os ibéricos não tentaram superar suas dificuldades. Tanto é verdade que a 

decadência das nações, ao longo da história, sem essas tentativas, seriam mais vertiginosas. Eles, 

pelo menos, tentaram resistir, mas a inércia superou a dinâmica. Por exemplo, Filipe IV (1621-

63), rei de Espanha, Portugal e Algarves, através de seu primeiro ministro, o conde-duque de 

Olivares, tentou reformar a Marinha, mas também fazer uma série de reformas econômicas e 

sociais. A tradição e as raízes conservadoras os impediram de realizar importantes reformas 

organizacionais. Tanto que as reformas navais de Olivares na Marinha, com um programa de 

construção de embarcações, desempenharam papel importante na derrota holandesa no Brasil.  

No século XVII, período que vigorou um tratado de paz com a Espanha, assinado em 

1648, a economia holandesa prosperou, fundando uma série de entrepostos comerciais na ilha 

caribenha de Curaçao (servia de porta de entrada para a América do Sul, principalmente para o 

tráfico de escravos). Na Ásia, tomaram fortes portugueses, conquistando o Ceilão e o Sul da 

Índia. No Japão, conseguiram o monopólio dos portugueses e conquistaram o comércio de 

Bengala e, por tudo isso, tornaram-se a maior nação comercial da Europa a partir da segunda 

metade do século XVII. Desse modo, chegou ao fim a onda ibérica de crescimento econômico, 

fruto da incapacidade de adotar inovações no mesmo ritmo que os holandeses. Entrementes, na 

década de 1620, os holandeses tinham um investimento de 500 mil rupias em toda a Índia, só que 

alguns navios guzerates que comercializavam no mar Vermelho, no fim do século XVI, valiam 
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mais de 1 milhão de rúpias cada. Isso demonstra que, em termos comerciais, não havia know-how 

e investimentos que, até o momento, fossem capazes de superar as tradicionais formas de 

comércio do oceano Índico, como as realizadas pelos guzerates. Esse é mais um dado que reforça 

a tese que, em termos globais, os europeus não dominavam comercialmente todos os mares e nem 

eram a nação mais rica mesmo controlando a navegação que, em grande medida, era fruto da 

tecnologia militar, id est, de um sistema de coercitivo e colonialista. E, isso era uma área que os 

ingleses começavam a dominar, pois logo alcançaram a supremacia naval e militar. 

A fragilidade dos indianos só era evidente na tecnologia naval (incluindo a militar). Tal 

fato não se traduz na sua capacidade de impor seus interesses no continente. Na década de 1640, 

por exemplo, os holandeses tentaram impor seu poder naval a Guzerate proibindo os navios que 

saiam de seus portos de viajar para o sudeste da Ásia. Os mugalis se vingaram em terra contra as 

fábricas holandesas, pondo fim às hostilidades holandesas e revigorando o transporte indiano. De 

tempos em tempos, os europeus dominavam determinados mercados; mas, em geral, o comércio 

no oceano Índico continuou nas mãos dos mercadores indianos que possuíam navios, pois eles 

ainda possuíam uma base sólida e vantagens competitivas: organização flexível, excelente know-

how, navios leves e rápidos e relações íntimas com os mercados e a produção de mercadorias do 

Império Mugal. 

Contudo, a tomada pelos holandeses de Malaca e das Ilhas das Especiarias (inclusive com 

genocídios consideráveis pela VOC55) levou à diminuição do comércio de Guzerate. No século 

XVII, os comerciantes de Guzerate diminuíram o comércio de longa distância com o sudeste da 

Ásia e abandonaram estabelecimentos nos portos dessas regiões. Mas, a estabilidade dos 

Impérios Mugal, Otomano e Safavide da Turquia e da Pérsia estavam contribuindo para um 

aumento do comércio que incluíam o Mar Vermelho e a parte interiorana desses impérios. Por 

outro lado, as rotas mais distantes, as mais lucrativas, estavam sendo apropriadas pelos europeus. 

No mar da China, a chegada dos holandeses não alterou drasticamente a natureza do 

comércio e os chineses mantiveram sua posição preeminente. Uma contribuição foi o 

desenvolvimento da Batávia (sede holandesa do que é hoje a Indonésia), na qual os holandeses 

incentivaram navios chineses a visitarem o porto. Mesmo que os holandeses tenham substituído 

os portugueses, eram os chineses que dominavam o comércio com o Japão.  Porém, os chineses 

                                                 
55 A VOC, sob a liderança de Jan Pietersz Coen, exterminou a população aproximadamente de 15 mil pessoas nas 

Ilhas Banda, produtora de noz-moscada e cravo-da-índia. 
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estavam cada vez mais em defasagem na tecnologia naval. Os veleiros holandeses faziam três 

viagens da Batávia para Nagasaki, enquanto o navio chinês de junco fazia apenas uma. Os 

chineses também tiveram dificuldades para copiar a tecnologia dos europeus. Um fator é a falta 

de oportunidade dos chineses de verem os navios europeus serem construídos e também porque 

mesmo defasados tecnologicamente os navios chineses de junco ainda serviam para manter a 

liderança chinesa no comércio do Extremo Oriente. Outra vantagem era o controle tributário e a 

prática comercial chinesa que faziam um contraste enorme com a agressividade dos europeus. 

Por causa disso, os governantes asiáticos aumentaram as tarifas e outros obstáculos contra o 

transporte europeu, mas os chineses não sofreram essas restrições.    

Embora os mercadores chineses tenham tido muitas dificuldades durante o 

século seguinte, entre as quais uma proibição do governo entre 1717 e 1727 e 

um massacre de sua comunidade na Batávia, sempre mostraram ser flexíveis às 

mudanças que o destino lhes impunha. Os chineses continuaram dominando o 

comércio da Ásia Oriental. Até 1842, eram o principal meio de transporte não só 

do Japão e do próprio país. Mas também do Vietnã, do Sião e do Camboja, e 

também respondiam por uma proporção substancial do transporte de outras 

nações da região (CLYDESDALE, 2012, p. 143).  

 

  Em meados do século XVII, Amsterdã tinha se tornado o centro mundial de comércio. 

As rotas comerciais se complementavam umas às outras e consolidavam o êxito de outras partes 

do sistema econômico que, por conseguinte, era diversificado e com um sistema produtivo 

considerável de beneficiamento e transformação de matérias-primas importadas, como açúcar 

para as usinas, especiarias para biscoitos e bolos, trigo para pães, cacau para chocolates, 

mostardas para molhos e produtos exóticos para licores, além de outros produtos que eram 

beneficiados, como tabaco, cachimbos, diamantes para lapidação, chá, café etc. Essa revolução 

no comércio e na produção não poderia ter ocorrido sem mudanças concomitantes no gosto do 

consumidor, ela foi se aproveitando à propensão marginal ao consumo. A mudança no padrão de 

consumo e o aumento da renda afetaram parcela considerável da população holandesa, 

beneficiando inclusive a classe trabalhadora, ou seja, uma forma também de socialização do 

investimentos e dos ganhos com o comércio. 

Os holandeses eram defensores do liberalismo e dos mares abertos (mare liberum, um mar 

livre para todas as nações). Fato que gerava conflito com os ingleses devido à pesca holandesa 

em parcela marítima considerada pelos ingleses como suas. Todavia, os holandeses usaram a 

força militar para proteger o monopólio nas Índias, invadindo fortificações japonesas e dizimando 
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parcelas gigantescas de populações nativas. Os ingleses, numa rivalidade com os holandeses, 

iniciaram uma série de medidas, a partir de 1651, para proteger seu mercado dos holandeses, para 

tanto promulgaram leis de navegação, ofereceram incentivos para exportação, entre outros. 

Foram medidas eficazes para acabar com a competição holandesa. Esses decretos de navegação, 

junto com outras providências, levaram a guerras entre os dois países (houve três “Guerras 

Holandesas”). A colônia holandesa de Nova Amsterdã, na América, foi capturada pelos ingleses e 

rebatizada de Nova York. Os ingleses também capturaram um grande número de cargueiros 

holandeses. Com tudo isso, os ingleses consolidaram sua atividade comercial no Atlântico. Com 

proteção da Marinha Real, os decretos de navegação deram ao transporte inglês o monopólio do 

Atlântico Norte, juntamente no momento em que o crescimento da população das colônias gerou 

um mercado significativo para o comércio exterior. O transporte inglês entrou numa fase de 

crescimento rápido entre 1660 e 1689, quando Londres se consolidava como entreposto, 

importando e exportando mercadorias de suas colônias para a Europa.  

A imitação das técnicas holandesas foi adotada na construção naval. Decretos de 

navegação proibiam a importação de navios, especialmente os fluyts da Holanda, aumentando a 

produção interna de navios e peças de reposição. A adoção do desenho da quilha holandesa foi 

considerada a principal melhoria técnica da construção naval inglesa do início do século XVIII. 

Os ingleses criaram sua Companhia das Índias Orientais em 1600, mas pouco evoluiu no século 

XVII, se comparada a companhia holandesa. Em 1657, a companhia inglesa organizou-se 

imitando a holandesa. O comércio inglês na Ásia começou a funcionar em dois níveis: uma 

companhia supervisora (que dava estabilidade, segurança política e certo grau de cooperação) e 

um comércio privado flexível crescendo significativamente. De 1640 a 1690, o volume de vendas 

passou de praticamente nada para 3,4 milhões de pesos, enquanto a companhia holandesa passou 

de 3,2 milhões para apenas 3,9 milhões. Apesar do crescimento inglês, os holandeses ainda eram 

os principais agentes europeus na Ásia.  

Entre 1560 e 1689, o transporte era um dos setores de crescimento mais rápido 

da Inglaterra – a tonelagem multiplicou-se quase sete vezes. Mas os ingleses não 

poderiam suplantar os holandeses a não ser que conseguissem reproduzir a base 

comercial-industrial mais ampla que era o alicerce de seu êxito. Os holandeses 

haviam conquistado uma força competitiva tão grande – graças à sua base 

comercial e industrial – que boa parte da literatura inglesa da época promoveu 

uma imitação deliberada dos holandeses. Child fez uma lista de vários pontos 

nos quais os ingleses deviam seguir o exemplo da prática econômica holandesa, 

entre eles seu incentivo à inovação na indústria e no comércio, suas regras 
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fiscais liberais e, sobretudo, seus bancos e suas instituições financeiras, que 

geravam taxas de juros baixas e rediziam os custos para os homens de negócios 

holandeses (CLYDESDALE, 2012, p. 154-5). 

 

A imitação dos holandeses aconteceu em toda Inglaterra, como: a bolsa de valores (em 

1694 havia 50 empresas cadastradas), o Banco da Inglaterra (1694) foi criado segundo o modelo 

do Banco de Amsterdã, o tear mecânico (ou tear holandês), entre outros. Com o tempo, os 

ingleses dominaram técnicas industriais e comerciais holandesas. “Por exemplo: John Ryhinier, 

que estampava o morim, escreveu em 1776 que os ingleses ‘não podem se vangloriar de muitas 

invenções, só de ter aperfeiçoado invenções alheias’” (CLYDESDALE, 2012, p. 156). Mas, num 

período relativamente curto, a Inglaterra construiu uma base industrial que enchia seus navios 

com uma grande variedade de cargas, especialmente para o crescente mercado das colônias (que 

aumentou de 300 mil habitantes em 1700 para 3 milhões em 1776). Os navios ingleses 

transportavam cargas de cordame, chapéus, couro, tecidos de linho e seda para os mercados 

ocidentais e nas viagens de volta transportavam os produtos das florestas e das plantações 

subtropicais da América. As Índias Orientais e o Extremo Oriente ofereciam um novo leque de 

produtos (arroz, chá e café) para importar e reexportar. Em meados do século XVII, o comércio 

transatlântico respondia por quase metade de todo o transporte inglês. Porém, isso não foi de 

graça, algumas medidas e acontecimentos foram cruciais, como legislação protecionista e um 

poder naval superior. 

 A batalha pela supremacia no Atlântico Norte não foi motivada pela superioridade 

comercial. Se tivesse sido, os ingleses certamente teriam perdido para os holandeses, seguros de 

suas capacidades comerciais e de sua base industrial. Os ingleses só podiam desenvolver as 

qualificações necessárias por meio do protecionismo (proteção dos decretos de navegação) e de 

uma batalha naval que deu a ela a supremacia comercial. Em muitos aspectos, a força naval da 

Inglaterra foi consequência de sua geografia favorável (devido à distância física de seus rivais 

europeus criada pelo mar) e da exploração de seus recursos, como grande fonte de ferro 

(conseguiam fabricar armas por um quarto do preço das de bronze) e de carvão. A Holanda tinha 

que se preocupar mais do que a Grã-Bretanha, pois fazia fronteira terrestre com estados fortes e 

rivais, como França e Espanha. Fato que permitiu a Inglaterra investir mais no poder militar e de 

artilharia nos navios. 
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 Além dos decretos de navegação, a Marinha Real proporcionou outras vantagens para a 

marinha mercante, como a busca da eliminação da pirataria (escoltas aos navios comerciais e leis 

e perseguição aos piratas). Contudo, o governo só pagaria pela intervenção se houvesse 

justificativa econômica. As medidas governamentais, no século XVIII, tiveram efeitos altamente 

positivos sobre a produtividade do transporte, especialmente através da diminuição dos custos de 

transportes. Para se ter uma ideia básica: em 1729-30, o navio médio que operava no comércio 

com a Jamaica carregava 34 canhões para cada cem homens. Em 1768, esse número havia se 

reduziu a cinco. Isso também diminuiu o número de marinheiros para operar a artilharia e 

aumentou a capacidade dos navios de transportar mercadorias. Eles ficaram vazios e mais rápidos 

e quando cheios, a carga máxima aumentou. Os custos dos seguros também caíram e continuaram 

decrescendo durante toda a primeira metade do século XIX (CLYDESDALE, 2012).  

O que sabemos é que a pirataria, especialmente a dos corsários (patrocinada pelo Estado), 

teve seu auge enquanto servia aos interesses das nações em disputa pela hegemonia do comércio 

marítimo. Passada essa fase, os piratas tornaram-se inimigos do Estado e foram perseguidos com 

avidez. As medidas governamentais inglesas, ligadas à proteção da marinha mercante, permitiram 

aos mercadores e aos donos de navios transportar mais mercadorias, ampliar mercados e ter mais 

lucro.  Outro fator é que as viagens, com o tempo, tornaram-se regulares (com datas pré-

estabelecidas), o que permitiu maximizar as oportunidades de compra e venda e reduzir o tempo 

gasto no porto. Tudo isso permitiu uma melhor organização do carregamento e descarregamento 

de mercadorias, diminuindo o tempo de espera e os atrasos. O know-how crescente no comércio 

influiu significativamente na expansão dos sistemas de transportes e logística. 

Viagens mais rápidas e mais seguras reduziram os custos e maximizaram o uso do capital 

investidos em transportes. Contudo, esses acontecimentos também possuem como causa a 

ampliação do conhecimento de navegação (fruto de uma série de publicações embasadas em 

experiências); o aumento da produtividade do trabalho dos marinheiros, dos estivadores e dos 

armazenadores; e as inovações técnicas nas embarcações, como as mudanças nos desenhos das 

enxárcias (Conjuntos de cabos, manobras e polias que servem para içar as velas de um navio) foi 

possível substituir as velas grandes por mais velas pequenas, facilitando a navegação contra o 

vento; o desenvolvimento da bujarrona permitiu velejar com os ventos de Ocidente, o que 

possibilitou rotas mais curtas para cruzar o Atlântico. Ainda, há o aperfeiçoamento no 

acondicionamento das mercadorias (embalagens). O efeito foi um aumento dramático da 
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eficiência. As despesas com fretes no comércio do tabaco, no Atlântico, diminuíram anualmente 

cerca de 1,4% ao longo de 150 anos durante os séculos XVII e XVIII.  

Outro exemplo: no fim da era europeia de navegação, o transporte havia 

chegado a uma proporção homem/tonelagem de um homem por 9-14 toneladas, 

um ganho de duas a três vezes em relação ao sistema indiano de dhow (e de 15 a 

30 vezes em relação às caravanas de camelos do Saara) (CLYDESDALE, 2012, 

p. 159).  

 

Várias instituições para promover o avanço tecnológico e ampliar o conhecimento foram 

criadas na Inglaterra, como a Royal Society of London (Sociedade Rela de Londres, 1662), com 

diversos comitês, como o Comitê de Mecânica e o Comitê de História do Comércio; a Royal 

Greenwich Observatory (Observatório Real de Greenwich, em 1665) para resolver questões de 

navegação, como a determinação da longitude no mar – que foi resolvida com a compreensão que 

o tempo recua a cada 15 graus viajados para oeste e, por isso, era necessário relógios precisos 

(que funcionassem bem no mar, problema resolvido por John Harrison, em 1770) para se saber 

os fusos horários de cada cidade e, assim, calcular a distância. A indústria passou a ser um tema 

importante de investigação, especialmente na indústria de máquinas e equipamentos, mineração, 

metalurgia, motores, bombas e construção naval. Outras invenções, como o sextante, que 

possibilitou a determinação da latitude com mais precisão; o combate ao escorbuto e outros. 

A partir do século XVII, a VOC enfrentou uma maior competição dos ingleses, franceses, 

suecos, dinamarqueses e até de Brandenburgo. Muitas das empresas que imitavam a VOC foram 

fundadas por holandeses expatriados que estavam tentando acabar com o monopólio da VOC. A 

manutenção dos monopólios pelos holandeses sugerem que eles se apegaram às formas 

antiquadas de fazer negócios. Os holandeses mantiveram-se no comércio tradicional de produtos, 

enquanto os ingleses diversificaram entrando no comércio de produtos com novas demandas no 

mercado europeu, como chá, porcelana, salitre e outros. Os ingleses passaram por uma onda 

econômica nova e cada vez maior da qual os holandeses não conseguiram acompanhar. Os 

ingleses agiram com mais flexibilidade e levantaram capitais em novas fontes, por exemplo: a 

companhia inglesa chegou a apoiar comerciantes privados cujas atividades complementavam as 

suas. A tecnologia naval holandesa perde a vanguarda dos dispositivos que poupavam mão de 

obra e facilitavam a navegação (havia menos oportunidades para inovações espontâneas e a 
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experimentação foi reduzida). De uma forma geral, a técnica industrial estagnou em toda a 

Holanda. Os ingleses e franceses começaram a produzir globos, mapas e rotas mais precisas. 

A Holanda, na segunda metade do século XVIII, entrou numa decadência industrial 

generalizada, com exceção da indústria de lapidação e de papel. Ela não conseguiu mais gerar e 

manter os fatores que a levaram a uma onda de prosperidade, como os novos desenhos de navios, 

novas tecnologias industriais e novas formas de organização. A lógica de acumulação e de 

diminuição dos custos não se baseava mais nas formas de pensar que incluíam a garantia do 

monopólio das Ilhas das Especiarias, o uso da força militar, a produção de navios com desenhos 

padronizados que reduziam os custos (economias de escala), os investimentos em vários setores 

da economia e no meio social (educação e organização política e jurídica), nas inovações técnicas 

e organizacionais em vários setores econômicos e na busca por novos monopólios e pela 

manutenção dos mercados consolidados. O que passou a imperar foi menos investimentos nos 

negócios do país – mesmo que possuísse significativo know-how financeiro e uma grande massa 

de capital acumulado – e mais no exterior (inclusive em fundos públicos), além da tentativa de 

manutenção dos mercados mais tradicionais. No fim do século XVIII, a idade de ouro holandesa 

tinha terminado. 

Comparada à “petrificação” da Holanda, a Inglaterra era a imagem da mobilidade social e 

econômica:  

Novas tecnologias industriais e oportunidades de comércio construíram um 

trampolim por meio do qual muitos ingleses conseguiram saltar barreiras sociais 

e melhorar seu status. Mercadores e banqueiros como William Cockayne, Josiah 

Child e Charles Ducombe compraram grandes propriedades rurais, adquiriram 

títulos e ações e casaram as filhas com aristocratas. Ao mesmo tempo, os filhos 

mais novos da nobreza, que não recebiam herança, entravam frequentemente no 

comércio para fazer fortuna. O resultado foi “um casamento de cidade e campo, 

de mercador com a riqueza rural”, uma relação que passaria a dominar o sistema 

econômico e social da Inglaterra (CLYDESDALE, 2012, p. 165). 

 

 A terceira revolução logística e sua evolução demandaram a consolidação de diversas 

instituições, como os bancos (Banco de Amsterdã, Banco da Inglaterra, Banco da Suécia e 

outros) para facilitar as transações comerciais e financeiras no âmbito internacional. O aumento 

geral da circulação (mercadorias, capitais, pessoas e informações) não se faz somente de sistemas 

de transportes, mas também de tudo aquilo que é necessário para o aumento da circulação, como 

a logística, as normas e tributação, as comunicações e as informações e também as finanças 
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(tendo em vista que cada vez mais o dinheiro se consolidava como uma mercadoria). É nesse 

contexto que surgem diversas inovações técnicas e organizacionais que favorecem a construção 

de uma “ideologia mercantil”, na qual o governo nacional passa a ser o garantidor das relações 

econômicas e de trocas. 

A “acumulação primitiva do capital”, facilitada pela evolução tecnológica dos navios à 

vela e das formas de explorações coloniais pelos europeus, demandou sistemas técnicos e 

organizacionais no comércio, nos transportes, no âmbito militar, entre outros. Eles permitiram o 

domínio colonial e imperial europeu, por mais que isso tenha sido um processo lento e repleto de 

contradições. O domínio comercial europeu, no mar da China e no oceano Índico, só foi tomando 

consistência a partir do século XVIII e se consolidado no século XIX, quando a Inglaterra se 

torna a mais pujante economia comercial e industrial do mundo, no momento que o capitalismo 

se consolida e se torna dominante. Fato que condiz temporalmente com o início do declínio do 

Império Mugal, consolidado no início da segunda metade do século XIX. Foi nesse período, a 

partir do início do século XVIII, fase, portanto, de transição que se inicia mais uma revolução 

logística (tendo a Inglaterra como líder) e que termina a revolução logística antecedente (tendo os 

países Ibéricos e a Holanda como líderes), mesmo que nenhuma das nações europeias tenha tido 

o domínio completo do mar da China e do oceano Índico até a Inglaterra impor-se como império 

global na segunda metade do século XIX. Mesmo assim, como é comum nos períodos de 

transição, a Inglaterra começou a ter destaque no final da revolução logística que é marcada pela 

decadência da Holanda. Todavia, essa perda de domínio não é de “uma hora para outra” e, por 

isso, a Holanda ainda se manteve como importante nação comercial por algumas décadas. A 

revolução logística liderada pela Inglaterra inicia antes dela ter iniciado sua revolução industrial e 

consolidado seu capitalismo através da grande indústria. Fatores que permitiram o domínio 

imperial inglês, especialmente na Ásia (mar da China e oceano Índico), na segunda metade do 

século XIX (desestruturação do Império Mugal, guerras do ópio e outros).  

 

 

*** 
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Temos que ter claro que o domínio europeu na Ásia, África e América não se deu sobre 

um espaço socialmente vazio e muito menos desprovido de diferentes formas de 

desenvolvimento. Inclusive, muitas eram mais avançadas, em muitos aspectos, do que as 

europeias. A rapidez e a facilidade do alcance do domínio imperialista e colonialista europeu 

possuem relação direta com o estágio de desenvolvimento de cada civilização no momento da sua 

conquista. Esse processo pode ter sido mais rápido ou mais demorado, mas nenhum foi realmente 

fácil. O que é certo é que essa rapidez e/ou velocidade, ligadas à exploração e à expropriação, só 

foram possíveis, porque já existia uma base técnica, um sistema de engenharia que, por 

conseguinte, permitiu maior fluidez. Isso quer dizer que o colonialismo herdou sistemas de 

transportes e logística dos povos que os antecederam. Na América hispânica, por exemplo, os 

colonizadores utilizaram-se, muitas vezes, das infraestruturas mais "modernas" e com maior 

capacidade de fluxos construída pelo Império Inca (para uso do governo e do exército da época). 

Tratava-se de uma extensa rede de transportes, composta por caminhos, que serviam para 

viabilizar as comunicações de uma considerável rede urbana (SOUZA, SILVEIRA, 2019). 

Vejamos o que foi constatado pelo naturalista Alexandre von Humboldt: 

(...) tendo ao todo talvez 16.000 mil quilômetros de calçamento, esse vasto 

sistema rodoviário consistia em duas artérias principais correndo no sentido 

norte-sul, uma acompanhando a costa e a outra, o franco leste dos Andes, cada 

qual com 3.200 quilômetros, comunicando-se entre si através de várias vias de 

ligação no sentido leste-oeste (HELFERICH, 2005, p. 273). 

 

Segundo Keeling (1993), por exemplo, a utilização das infraestruturas dos povos 

colonizados é evidente também nas primeiras estradas criadas no noroeste argentino, entre outros 

espaços. O mesmo vale para os caminhos indígenas na América do Sul e especialmente no Brasil, 

como os peabiru (na língua tupi quer dizer caminho de gramado amassado) que era um caminho 

que ligava os Andes ao Atlântico (também se acreditava que chegava ao Pacífico) e com diversas 

ramificações. Na América hispânica, devido à localização das jazidas de minério ser mais ao 

interior do continente, e por ser um produto final de elevado valor e peso, ele carecia de grande 

vigilância do fisco (SANTOS, 1982). Sendo assim, a atividade mineradora induziu o 

desenvolvimento de diversos sítios urbanos utilizados enquanto pouso para os tropeiros que 
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transportavam minerais, esse foi o caso de cidades, como: La Paz (na época chamada de 

Chuquabo), Juliaca, Puno, Juli e Copacabana (SÁNCHEZ, 1969). 

Para ampliar essa discussão, especialmente sobre o impacto das revoluções logísticas e os 

sistemas de transportes na América do Sul, sugerimos dois artigos. O primeiro é uma discussão 

feita por nós em parceria com o Professor Vitor Hélio, esse texto é um complemento da pesquisa 

que estamos apresentando, e o outro é um artigo introdutório de Ignácio Rangel sobre as 

homogeneidades e heterogeneidades naturais e humanas na América Latina: 

1) SILVEIRA, Márcio R. SOUZA, Vitor H. P. Organização espacial das redes de transportes 

e comunicações na América do Sul: uma análise baseada nas revoluções logísticas. 

Revista Transporte y Território, Buenos Aires, n. 21, jul./dec., 2019, p. 118-139. 

2) RANGEL, Ignácio. 500 anos de desenvolvimento da América e do Brasil. Revista 

Geosul. n. 15. Florianópolis: Ed. UFSC, 1993. 

 

 

4. OS SISTEMAS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA, A REVOLUÇÃO 

TÉCNICA E A HEGEMONIA INGLESA 

 

A grande indústria moderna nivela a tal ponto as condições econômicas, em 

todos os países em que aparece, que duvido ter de dirigir-me ao leitor alemão de 

maneira diferente daquela com que me dirigi ao leitor norte-americano ou 

inglês” (ENGELS, 1977, p. 134)56. 

                                                 
56 Prefácio para a Alemanha de “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”. É interessante nessa obra de Engels 

a demonstração de como vivia a classe trabalhadora na Inglaterra. De como a mais-valia gerou um processo de 

empobrecimento generalizado entre os operários. Noutros termos, no prefácio mais recente do seu livro, ele destaca 

algumas mudanças que foram geradas a partir da luta de classes, como o fim do truck system (pagamento do trabalho 

em produto), a diminuição da jornada de trabalho para dez horas, o reconhecimento da força dos sindicatos, um 

melhor planejamento urbano e melhorias na saúde pública (especialmente via saneamento básico). Contudo, ele 

também relata que o Estado atuou mais no isolamento da miséria, em vez acabar com ela, como na Pequena Irlanda 

(um dos bairros de operários mais miseráveis de Manchester) e em East End de Londres (pântano cada vez mais 

extenso de miséria). Um outro ponto importante é seu relado da institucionalização da classe operária que se 

converteu politicamente em apêndice do grande Partido Liberal, dirigidos pelos industriais, tornando-se com isso 

conservadora. Isso irá interferir na internacionalização da luta dos trabalhadores e internamente esse pacto de poder 

(operários, dirigentes sindicais, industriais e Estado) irá diferenciar os trabalhadores e as profissões (gerando uma 

elite, uma aristocracia operária), o que não diminui a miséria e a exploração do operariado, mas, pelo contrário, em 

muitas situações, até há uma piora. Engels (1977) também deixa claro que não há linearidade no processo de 

desenvolvimento do capitalismo, pois ele trata também dos ciclos industriais de dez anos (os chamados ciclos 
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No começo do século XIX, o Império Mugal ainda dispunha de uma economia bem-

sucedida. Por outro lado, grande parte da literatura ocidental, ainda muito embasada nas visões 

eurocêntricas, postam seus “olhos” mais contundentemente no desenvolvimento europeu, 

especialmente a partir do mercantilismo. Só que foram necessários mais três séculos para o 

Ocidente alcançar o nível de desenvolvimento do Oriente. É fato que, estruturado o capitalismo, 

esse desenvolvimento foi extremamente rápido, mais intenso do que nos modos de produção pré-

capitalistas. Não há nenhuma novidade nisso, até mesmo, porque o Oriente atualmente se 

desenvolve ainda mais rápido que o Ocidente.  

A economia do Império Mugal era baseada em um sistema, no qual os mercadores de 

Guzerate e Surate se beneficiavam. No entanto, a decadência econômica de uma nação tão 

pujante não ocorre repentinamente e tão pouco é resultado de um único acontecimento histórico. 

Para a ascensão e queda de uma nação são necessárias muitas transformações, muitos fatos 

políticos, econômicos e sociais em um longo período de transição. Só que a história mostra que é 

cada vez mais comum as transições serem mais curtas e com mudanças mais intensas.  

Dados mostram que, em 1701, a quantidade de navios com base em Surate chegou a 112, 

o maior número de todos os tempos, com uma capacidade de 20 mil toneladas, mas esse seria seu 

limite, pois em 1750, esse número foi de 20 embarcações (CLYDESDALE, 2012). A partir da 

década de 1730, o governo de Surate não possuía mais recursos para manter o bom 

funcionamento das instituições públicas, iniciando um processo de endividamento que marcou a 

decadência de uma grande cidade mercantil. O comércio total de Surate, que chegava a 6 milhões 

de rupias no início do século XVIII, caiu para 5 milhões em 1740, e agora metade desse comércio 

estava sendo realizado pelos ingleses e um décimo pelos holandeses (CLYDESDALE, 2012). A 

diminuição do comércio, em especial das transações internacionais, por um longo período de 

tempo, entre outros fatores, reflete a decadência econômica de uma nação. Além de resultar 

menos investimentos e, com isso, menos inovações. Há menos transportes tanto interno quanto 

externo e, por esses fatos, mostra o esgotamento do período de mudanças nos sistemas de 

transportes e logística, isto é, de revolução logística. Uma revolução que se escora em um 

crescente número de inovações técnicas e organizacionais nos sistemas de transportes, 

                                                                                                                                                              
decenais ou juglarianos, com crises em 1847, 1857, 1866, 1878 e, assim por diante) que provocaram diminuição do 

consumo, da produção e da volta para o campo. 
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armazenamento e logística que, por conseguinte, impulsionam um salto significativo nas 

interações espaciais, permitindo a passagem de um estágio de modernização da sociedade para 

outro mais avançado. Contudo, isso não é necessariamente uma regra que ocorre 

simultaneamente a uma revolução, por exemplo, industrial, pois quando o processo de 

reestruturações econômicas começa a ocorrer, ele pode se sustentar inicialmente em tecnologias 

não necessariamente novas-novíssimas nos transportes etc. 

A hegemonia econômica, política e social de uma nação não acontece somente por meio 

dos seus esforços, ou seja, pelo avanço das suas forças produtivas que, em muitos casos, 

externaliza suas fronteiras. É também pelo fato de muitas outras nações abrirem espaços por meio 

do esgotamento dos seus processos de desenvolvimento, como foi o caso da decadência das 

nações ibéricas, da China e, mais recentemente, do Império Mugal. Com isso, abre-se mais um 

caminho para a ascensão do Império Britânico e seu domínio mercantil na Ásia. Karl Marx 

(1982, p. 26), em “O Prefácio à Crítica da Economia Política”, ajuda a decifrar alguns elementos 

presentes na ascensão e na decadência das nações: 

Uma formação social nunca perece antes que estejam desenvolvidas todas as 

forças produtivas para as quais ela é suficientemente desenvolvida, e novas 

relações de produção mais adiantadas jamais tomarão o lugar antes que suas 

condições materiais de existência tenham sido geradas no seio mesmo da velha 

sociedade. É por isso que a humanidade só se propõe as tarefas que pode 

resolver, pois, se considerar mais atentamente, se chegará à conclusão de que a 

própria tarefa só aparece onde as condições materiais de sua solução já existem, 

ou, pelo menos, são captadas no processo de seu devir. 

 

Ao longo da existência do Império Mugal as forças produtivas “não se renovaram”, não 

progridem na mesma velocidade de antes e, com isso, não foram capazes de um novo 

amadurecimento e as relações de produção – que nada mais são do que a expressão jurídica de 

uma sociedade em determinada época, especialmente por meio das relações de propriedade 

predominante – mantiveram contidas as principais forças modernizadoras que poderiam levar a 

uma nova revolução social. Em contrapartida, na Inglaterra, as transformações foram tão intensas 

que permitiram o surgimento de uma nova formação social, tendo como base a sociedade 

burguesa, encerrando, como muitos afirmam, a “pré-história da sociedade humana” ou a 

passagem da economia artesanal para a industrial. Essa nova formação social surge num patamar 

muito mais superior da que existia até então. Obviamente que o processo de conquista e 

manutenção dessa hegemonia não se faz “aos beijos e abraços”, só com o uso da diplomacia e 
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através da simples e pura economia, mas sim, através da geopolítica que, pelo lado externo, é 

capaz de consolidar as mudanças surgidas internamente. Também é capaz de ampliar a economia 

e difundir a ideologia. E a conquista da hegemonia e/ou liderança nas relações comerciais é 

reflexo, mas, sobretudo estabelece uma reciprocidade com a expansão das forças produtivas 

materiais, do desenvolvimento da produção. Marx (1982, p. 13-4), em uma passagem em 

“Introdução à Crítica da Economia Política”, discorre: 

O resultado a que chegamos não é que a produção, a distribuição, a troca, o 

consumo, são idênticos, mas que todos eles são elementos de uma mesma 

totalidade, diferenças dentro de uma unidade. A produção se expande tanto a si 

mesma, na determinação antitética da produção, como se alastra aos demais 

momentos. O processo começa sempre de novo a partir dela. Que a troca e o 

consumo não possam ser o elemento dominante, compreende-se por si mesmo. 

O mesmo acontece com a distribuição como distribuição dos produtos. Porém, 

como distribuição dos agentes de produção, constitui um momento da produção. 

Uma [forma] determinada da produção determinada, pois, [formas] 

determinadas do consumo, da distribuição, da troca, assim como relações 

determinadas desses diferentes fatores entre si. A produção, sem dúvida, em sua 

forma unilateral, é também determinada por outros momentos; por exemplo, 

quando o mercado, isto é, a esfera da troca, se estende, a produção ganha em 

extensão e divide-se mais profundamente. 

Se a distribuição sofre uma modificação, modifica-se também a produção; com a 

concentração do capital, ocorre uma distribuição diferente da população na 

cidade e no campo etc., enfim, as necessidades do consumo determinam a 

produção. Uma reciprocidade de ação ocorre entre os diferentes momentos. Este 

é o caso para qualquer todo orgânico.  

 

 O que implica dizer que no seu auge o Império Mugal era uma máquina militar, com a 

melhor artilharia do continente e uma cavalaria bem-treinada, permitindo a expansão das suas 

fronteiras e estabelecendo paz e relações favoráveis aos negócios em seu território. Entrementes, 

tudo isso não foi suficiente para se processar uma mudança na ordem vigente e o Império entrou 

em decadência. Vários fatores estão correlacionados, como:  

1) a impossibilidade de expansão territorial, pois pelo mar já havia o domínio das nações 

estrangeiras, pelo sul havia os nativos do platô de Deccan57 e ao norte, as montanhas;  

                                                 
57 É um grande planalto no subcontinente indiano do oeste e do sul. Estende-se atualmente por oito estados indianos 

e abrange uma ampla gama de habitantes, cobrindo partes significativas de Telangana, Maharashtra, Karnataka e 

Andhra Pradesh. O Deccan produziu algumas das principais dinastias da história indiana. 

Fls. 457



 158 

2) o afastamento das inovações, especialmente pelo conservadorismo institucional e 

aristocratização dos investidores, inclusive em tecnologias militares, e, portanto, houve 

uma estagnação tecnológica;  

3) a diminuição das rendas;  

4) a menor quantidade de terras disponíveis para a nobreza, que pressionava mais os 

camponeses gerando instabilidades sociais;  

5) as disputas por sucessão;  

6) o enfraquecimento da autoridade central, solapando o sistema de obtenção de renda e de 

segurança;  

7) a corrupção;  

8) o aumento de impostos;  

9) a diminuição da capacidade de investimentos, especialmente pelo Estado e entre os 

mercadores;  

10)  a concorrência com mercadores e transportadores de outras paragens, como os ingleses, 

em ascensão, que passaram a fazer uma ponte direta entre os produtores de têxteis para a 

Europa, especialmente para a Inglaterra;  

11)  o aumento pela Companhia das Índias Orientais Inglesas de enclaves fortificados em 

território de influência de mugal (aumentando as pressões políticas e econômicas sobre o 

Império), como em Madras (onde encontra-se até hoje o Fort St. George), seguido de 

Bombaim, Calcutá (na qual a companhia inglesa comprou por 1.300 rupias) até o controle 

de todo o território indiano pelo Império Inglês. 

 

 A Inglaterra, que tomava o lugar das nações ibéricas e da Holanda no domínio comercial, 

também estava passando por uma transformação interna significativa, fruto de uma série de 

elementos que são destacados por Karl Marx nos escritos de “Teoria da Moderna Colonização” e 

da “A Chamada Acumulação Primitiva”. Além da espoliação das suas colônias, da revolução nos 

transportes, a Inglaterra também passou por uma revolução na agricultura e uma forte expansão 

demográfica. A agricultura moderna foi a primeira pré-condição para a industrialização, id est, 
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elevação da produtividade, aumento da renda agrícola e do mercado interno, liberando mão de 

obra para as indústrias e o incremento da demanda e a oferta de produtos alimentícios58. A oferta 

de produtos alimentícios permitiu o aumento populacional, especialmente aqueles direcionados 

aos centros urbanos, onde há oferta de empregos nas indústrias. A pressão demográfica é muito 

sensível em períodos de revoluções industriais. A maior disponibilidade de alimentos e a vida nas 

cidades e nas fábricas (casamentos precoces, nascimentos ilegítimos), por um lado, permitiram o 

aumento da natalidade e a alimentação (superprodução de batatas), progresso médico e a higiene, 

por outro lado, permitiram a diminuição da mortalidade. A demografia dependia direta ou 

indiretamente da situação econômica do país. A Inglaterra e o País de Gales duplicaram sua 

população entre 1771 e 1831, e a Grã-Bretanha quadruplicou entre 1800 e 1914, passando de 10 

para 40 milhões de habitantes (NIVEAU, 1969). 

Portanto, há uma forte relação de causa e efeito ao longo da história da Inglaterra que 

desencadeia sua revolução industrial e seu papel de nação imperialista perante o mundo. Esses 

acontecimentos são marcantes especialmente desde a transição do feudalismo para o capitalismo 

e o apogeu da grande indústria. A diferenciação social no seio do feudalismo, a revolução 

agrícola, a explosão demográfica, a revolução logística e o progresso técnico são partes, em 

constantes interações, de uma totalidade que origina uma formação social única e capaz de 

alterar, “para o bem ou para o mal”, a ordem social vigente, em uma significativa parcela do 

mundo.  

A necessidade de produzir, cada vez mais, alimentos, por exemplo, levou ao 

aperfeiçoamento dos métodos de produção agrícola que, por conseguinte, levou a procura de 

ferro59, carvão, sistemas de transportes e outros. A expansão da indústria têxtil, principal carro-

                                                 
58 Os indivíduos abrigados nas fábricas com altas jornadas de trabalho são desprovidos da produção dos seus 

próprios alimentos. O que eles fazem é comprar, para isso precisam trabalhar mais, aumentando a demanda de 

alimentos produzidos por agricultores cada vez mais especializados. Esses, por sua vez, vão aderir, cada vez mais, a 

monocultura e ao aumento da produtividade, abandonando assim o artesanato e, por conseguinte, aumentando a 

demanda por produtos industrializados e impulsionando a industrialização. Esse foi o sistema que ocorreu na 

Inglaterra, mas não no Brasil. No Brasil, a industrialização não foi por meio de uma reforma agrária, modernização 

do campo (que veio depois) e industrialização, mas ao contrário, foi uma via prussiana. No século XVIII, na 

Inglaterra, houve uma série de inovações no campo, conhecidas como sistema Norfolk, como a drenagem do solo, a 

fertilização por meio da margagem (correção do solo) e da adubação, afolhamento (rotação do campo) para evitar os 

alqueives (deixar a área sem plantar), cultivar as pradarias artificiais e facilitar a alimentação do gado durante o 

inverno, aração aperfeiçoados (introdução do arado chinês), aprimoramento da pecuária, arrendamento a longo prazo 

e valorização das terras (renda da terra).  
59 Há um elo tecnológico entre o ferro e o carvão. O carvão passou a ser utilizado nos altos fornos (em substituição 

da lenha que a disponibilidade era em quantidades insuficientes). O coque passou a ser utilizado (1709-1710) para 
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chefe da expansão industrial na Inglaterra, pressiona a produção de lã e algodão e esse aumento 

demanda mais sistemas de transportes e armazenamento. Nada disso vai ser possível sem 

mudanças nas relações de produção (sistema jurídico de propriedade) que envolvem a relações de 

propriedade e domínio das terras, retirando os pequenos proprietários (yomen) da equação, no 

decorrer do século XVIII, dando lugar aos enclosures (cercamentos legais), sucedendo fim aos 

open fields (campos abertos) e common fields (campos comuns)60, aumentando o êxodo rural, a 

vida nas cidades, o aumento demográfico, a demanda por produtos industriais e assim por diante, 

ao passo de criar um efeito multiplicador que, a um certo tempo, para ampliar a acumulação e a 

centralização do capital, externalizará o seu território, espalhando um processo de modernização 

desigual para outras nações. 

Essas transformações eram os elementos iniciais da grande indústria (maquinaria) e da 

consolidação imperial inglesa. Daniel Defoe, autor de Robson Crusué, em sua obra “A tour 

Through England and Wales” [Uma turnê pela Inglaterra e pelo País de Gales], mostra a 

Inglaterra como um país transformado pela imitação e industrialização (CLYDESDALE, 2012). 

Vivia-se, a partir de então, um período de inovação e desenvolvimento de novas capacidades 

produtivas. A diferença, com relações as demais nações que ascenderam antes da Inglaterra, é 

que ela desenvolveu um leque mais ampliado de tecnologias de produção, só superado pelos 

Estados Unidos na Segunda Revolução Industrial e, por via de regra, assim por diante. A Grã-

Bretanha do século XVIII passou, portanto, por uma explosão de novos artigos e técnicas de 

produção e de rendas maiores, um efeito multiplicador crescente que, por conseguinte, não tinha 

perspectiva de cessar, pois a revolução industrial havia mudado os hábitos de consumo, uma 

verdadeira revolução do consumo, com a disponibilização de produtos baratos e rendas mais 

altas. O consumo de chá, os jogos de cricket, as apostas em corridas de cavalos e outros hábitos 

passaram a refletir as mudanças na economia. A Inglaterra transformou-se no berço do 

capitalismo industrial (1760-1830). 

Em 1701 e 1721, produtores de lã, em oposição à importação de algodão, realizada pela 

companhia das Índias, conseguem do governo barreiras alfandegárias. Entretanto, a falta de 

                                                                                                                                                              
produzir ferro fundido. Assim, tem-se, na Inglaterra, a exploração do carvão e do minério de ferro. As inovações 

nessa área foram significativas, como a pudlagem (refino do ferro), a laminação (em substituição a martelagem), a 

máquina a vapor para injetar ar nos altos fornos para combustão do coque. O aumento da produção de ferro permitiu 

a produção de navios, máquinas, ferrovias e outros.   
60 Ainda, nesse contexto, o rompimento com a igreja católica, por Henrique XVIII, disponibilizou mais terras para 

arrendamentos, pois 1/3 das terras pertenciam a igreja. 
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algodão no mercado permitiu a substituição de importações de algodão e o desenvolvimento da 

indústria têxtil inglesa que, em poucas décadas, substituiu a indiana, a ponto de, como uma nação 

imperial, impor à Índia, até então a maior nação produtora de algodão, seus produtos têxteis61. 

Fato que leva ao “movimento Swadeshi”, eternizado por Mahatma Gandhi, entre 1918 e 1947. 

Todavia, o movimento tem origem antes de Gandhi e faz parte dos movimentos de independência 

da Índia os quais visavam remover o Império Britânico e melhorar as condições econômicas do 

país, mediante o boicote aos produtos estrangeiros, especialmente os ingleses, mas também de 

retomar produtos e processos de produção domésticos. Assim, o swadeshi teve cinco fases:  

1) de 1850 a 1904, com líderes como Dadabhai Naoroji, Gokhale, Ranade, Tilak, GV Joshi 

e Bhaswat K. Nigoni;  

2) de 1905 a 1917, começou com e por causa da partição de Bengala pelo vice-rei da Índia 

lorde Curzon;  

3) de 1918 a 1947, foi moldado por Gandhi, incentivando a retomada de algumas iniciativas 

industriais na Índia, aliada a proposta de que todos os indianos deveriam usar o khadi 

(vestimentas caseiras) ao invés de importar roupas inglesas no estilo europeu;  

4) de 1948 a 1991, período pós-independência, com restrições ao comércio internacional, 

permitindo a generalização de tecnologias obsoletas, foi marcado pelo que se conheceu 

como o “Raj de Licenciamento”, no qual o governo procura ter uma economia planejada 

por meio do controle de todos os aspectos da economia;  

5) a partir de 1991, resultando no industrialismo moderno, fruto das substituições de 

exportações e os incentivos as exportações. 

 

Vale ressaltar, como exemplo, a participação de Dadabhiai Naoroji (1825-1917), no 

primeiro Swadeshi, como uma grande personalidade que perdura na história da libertação 

indiana. Conhecido como o Grande Velho da Índia, ele vivenciou o fim do Império Mugal e o 

                                                 
61 A Inglaterra, maior potência colonial do século XVII, tinha dificuldades em competir com os tecidos (seda) 

produzidos nos vales indianos. Por conta disso, os donos das manufaturas financiaram as mudanças tecnológicas – 

como a máquina a vapor, para a utilização nos teares ingleses – para controlarem o mercado de tecidos 

(MAMIGONIAN, 2000). 
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colonialismo indiano pelos britânicos. Ele foi um intelectual parsi62, educador, comerciante de 

algodão e um dos primeiros líderes políticos e sociais indianos. Também foi membro do Partido 

Liberal no Parlamento na Câmara dos Comuns do Reino Unido, entre 1892 e 1895 e o primeiro 

indiano a ser deputado britânico63. Ele chamava a atenção para a drenagem das riquezas indianas 

para a Grã-Bretanha. Foi também membro da segunda internacional, junto com Kautsky e 

Plekhanov.  

A característica mais consistente da economia britânica, no fim do século XVII e no 

século XVIII, permitindo sua ascensão econômica, foi o aperfeiçoamento constante em diversos 

setores da economia. Até 1760, prevaleceu o aperfeiçoamento por meio da imitação de 

tecnologias estrangeiras (como o arado chinês). Depois dessa época, os ingleses desenvolveram 

novas formas de reduzir custos, aumentar o valor e criar produtos, um processo que recebeu um 

grande estímulo. Essa onda de inovação industrial passou a ser acompanhada por um grande 

número de instituições dedicadas ao fomento das ciências e da tecnologia, com troca de ideias e 

informações, havendo um alto grau de interação entre engenheiros, cientistas e homens de 

negócios. O avanço técnico conquistou espaço com a publicação de revistas científicas, 

enciclopédias, dicionários e anuários. Entretanto, temos que deixar claro que esse é um período 

(revolução técnica) em que há um domínio da técnica sobre a ciência e que a ciência foi mais 

decisiva para a Segunda Revolução Industrial (Revolução Técnico-científica). É muito comum o 

exagero no papel da ciência para o desenvolvimento industrial, pois os primeiros progressos 

ingleses ocorreram graças a mecânicos que tinham pouca instrução técnica formal.  

O avanço em diversos setores, como na indústria do algodão, do ferro e máquinas, não 

exigiram muitas aptidões por parte de mecânicos amadores, como um grau elevado de formação 

científica. Eles apenas procuraram aperfeiçoar as máquinas para reduzir custos e melhorar a 

qualidade dos produtos. Mesmo assim, há uma certa relação entre as inovações e os altos níveis 

de instrução do país que, no fim do século XVIII, alcançou um dos mais elevados do mundo. O 

resultado disso tudo foi, em conjunto, um grande salto de eficiência e no crescimento industrial. 

                                                 
62 Na época da conquista muçulmana da Pérsia, a religião dominante na região (que era governada pelo Império 

Sasaniano) era o zoroastrismo. Iranianos, como Babak Khorramdin, rebelaram-se contra os conquistadores 

muçulmanos por quase 200 anos. Durante esse tempo, muitos iranianos (chamados de Parsis) escolheram manter sua 

identidade religiosa fugindo da Pérsia para a Índia. 
63 Todavia, antes dele, havia um deputado anglo-indiano chamado David Ochterlony Dyce Sombre, que foi 

marginalizado por corrupção. 
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O custo do fio de algodão caiu de 36 xelins para 3 xelins entre 1780 e 1830, vencendo inclusive a 

concorrência com a Índia, na qual começaram imitando (CLYDESDALE, 2012). 

Esse processo não permanecia só entre os britânicos, outras nações também adquiriam, 

imitavam e procuravam desenvolver tecnologias. A modernização alcançava outros territórios e, 

com isso, destruía velhas estruturas, gerando impactos territoriais diversos.    

Gradualmente sobretudo na Inglaterra do século XVIII, mais um pouco por toda 

a parte, até mesmo nas solidões da Rússia, a manufatura se modificava, à medida 

que os instrumentos individuais dos artesãos eram sob o impulso da divisão do 

trabalho, substituídos por instrumentos do tipo original, coletivo, a saber, as 

máquinas (RANGEL, 1957, p. 47).    

 

O aperfeiçoamento de uma máquina passou a refletir, em muitas situações, um conjunto 

de inter-relações crescentes entre as tecnologias, pois o avanço de uma delas depende do 

progresso das outras. Foi assim com a máquina a vapor64, a exploração do carvão, a máquina de 

fiar, de tecer, a metalurgia, a locomotiva (e toda a tecnologia existente acoplada e criada para as 

estradas de ferro). Não dá para falarmos de estradas de ferro sem antes levarmos em conta o 

aperfeiçoamento da máquina a vapor; do sistema de freios; da caldeira; dos trilhos65; da 

metalurgia; da construção civil pesada; e das técnicas de exploração, transporte e armazenamento 

de carvão. Há tantas inter-relações de diversos setores da economia com o uso do carvão, do ferro 

e da máquina a vapor que é quase incalculável e que, portanto, vai muito além das máquinas e da 

indústria química. Nesse ínterim ainda foram necessários aperfeiçoamentos e inovações 

organizacionais nos sistemas de contabilidade e vários serviços de logística, como planejamento 

de rotas, otimização no acondicionamento de produtos, transbordo de cargas e outros. Por outro 

lado, a Revolução Industrial não dependeu da máquina a vapor, da ferrovia e nem da pudlagem 

(amassamento, em 1783) e da laminação (1784) para começar seu processo histórico (NIVEAU, 

1969). 

A própria máquina a vapor, como foi inventada no final do século XVII, durante 

o período manufatureiro, e continuou a existir até o começo dos anos 80 do 

                                                 
64 A máquina a vapor, exempli gratia, permitiu a construção de máquinas de ferro ainda maiores, gerando um efeito 

de encadeamento na indústria metalúrgica. Ela também permitiu maior mobilidade espacial na instalação de 

indústrias, alterando um elemento crucial de localização industrial, isto é, a fonte de energia. 
65 Os trilhos sofreram importante evolução para melhor servir as minas de carvão, passando dos trilhos de madeira, 

para os trilhos de madeira ferrados, em 1768. Mais tarde, esses foram substituídos completamente por ferro forjado. 

Nesses trilhos existia um rebordo que, em 1789, foi transferido para as rodas de ferro. Assim, “o trilho se reduziu a, 

portanto, uma simples tira de ferro” (DAVAUX, 1964, p. 11). 
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século XVIII, não acarretou nenhuma revolução industrial. Ocorreu o contrário: 

foi a criação das máquinas-ferramentas que tornou necessária a máquina a vapor 

revolucionada. (MARX, 1988, p. 08). 

 

A revolução industrial, no seu estágio inicial, contou com uma força motriz mais simples, 

os engenhos, os moinhos, as rodas d’água, por meio do aproveitamento mecânico do uso das 

forças da natureza. Da mesma forma foi a revolução logística que iniciou, dando suporte as 

grandes transformações políticas, sociais e econômicas, antes mesmo das embarcações a vapor, a 

estrada de ferro e as estradas de rodagem macadamizadas. Ela se fez mediante canais naturais e 

artificiais, das estradas de rodagem primitivas e dos barcos a vela. A Inglaterra era atrasada em 

relação a França, mas teve um forte desenvolvimento dos canais e estradas a partir da segunda 

metade do século XVIII, inclusive com concessões de estradas públicas à iniciativa privada e, 

com isso, a instalação de pedágios. A forma como o Estado passou a organizar as terras facilitou 

as desapropriações para construção de estradas e canais artificiais navegáveis e, assim, diminuiu 

o preço do carvão em Manchester. Como relata Niveau (1969, p. 21): “Nos últimos decênios do 

século XVIII verificou-se verdadeira ‘febre de canais’, que se deve essencialmente à iniciativa 

privada. Assim se reduziram consideravelmente os custos de transportes e se estimularam todas 

as formas de atividades econômicas”. Por exemplo, no fim do século XVIII, havia 2.500 

quilômetros de cais, em 1935 foi registrado 3.500 quilômetros e, em 1890, esse número chegou a 

4.000 quilômetros. Isso enquanto, em 1835, havia apenas 100 quilômetros de estradas de ferro 

(NIVEAU, 1969). 

Por outro lado, a estrada de rodagem moderna (macadamizada) aparece, pela primeira 

vez, na Grã-Bretanha, no começo do século XIX e expande-se pelo continente. Nesse período, 

especialmente com a macadamização e, mais tarde a expansão das estradas de ferro e, ainda mais 

tarde, dos navios a vapor, foram abandonadas as formar primitivas de transportes terrestre e 

marítimos. A macadamização não surge antes, porque é um sistema relativamente complexo e 

necessita de planejamento e investimentos e, assim, quando surge o automóvel, no fim do século 

XIX, vai circular por estradas desse tipo (DERRUAU, 1982). Esses novos meios de transportes 

não participaram da fase revolucionária da industrialização da Inglaterra. Por outro lado, para as 

nações que se industrializam em épocas mais tardias, como Alemanha, Estados Unidos e Japão, 

os benefícios foram enormes (vantagem do atraso).   
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O ferro, à medida que foi barateando, foi substituindo a madeira. Ele aumentou a vida útil 

das rodas, diminuiu custos de manutenção e aumentou a eficiência. Ademais, possibilitou a 

produção de rodas maiores e mais fortes, aumentando a força dos cavalos a vapor. Em 1780, o 

custo por unidade de energia usada por uma roda havia declinado 30% em relação ao seu custo de 

30 anos antes (NIVEAU, 1969). O tear d’água, inventado por Arkwright, aumentou a produção e 

diminuiu a necessidade de mão de obra. A produção fabril abaixou o preço do tecido em 85% 

entre 1780 e 1850 (NIVEAU, 1969). A Grã-Bretanha passou a surfar numa onda de prosperidade 

econômica com base no carvão, no ferro e no vapor. Aos poucos a máquina a vapor foi 

substituindo as rodas d’água e permitindo maior mobilidade espacial à indústria, mudando assim 

drasticamente um dos fatores primordiais da localização econômica (a proximidade das fontes de 

energia). 

Mas por que foi preciso esperar o século XVIII para que nascessem essas 

técnicas novas rematadas e sobretudo arrastadas pela máquina a vapor?  

Invenções consideráveis ocorreram antes do século XVIII. Maurice Dobb 

calcula que houve 17 invenções importantes no século XVII, 43 no século XVIII 

e 108 no século XIX. Entretanto, o valor desses descobrimentos foi muito 

desigual, pois, para que haja “revolução”, cumpre que as invenções se 

propaguem criando efeitos de encadeamento, que subvertem a estrutura existente 

e estimulam o crescimento econômico (NIVEAU, 1969, p. 32). 

 

Essas mesmas tecnologias foram aplicadas aos transportes, como a máquina a vapor e o 

ferro. Entrementes, essas novas tecnologias tinham que ser mais acessíveis e, até certo ponto, 

serem modificadas para atender à necessidade dos novos setores. Por exemplo, o motor a vapor 

para navios precisa ser grande, de baixa manutenção, potente, ocupar pouco espaço e ter um 

combustível barato. A maior vantagem do ferro foi sua resistência que, por conseguinte, permitia 

construir embarcações maiores, com cascos finos e mais leves, permitindo o aumento da 

capacidade de transportes em até 35% (CLYDESDALE, 2012). A adoção posterior do aço 

permitiu a diminuição em mais 15% do peso dos cascos. Os experimentos do motor a vapor em 

embarcações começou por volta de 1780 nos Estados Unidos, e na França, em 1783. Logo, os 

britânicos possuíam uma base de conhecimento e uma série de inter-relações (políticas, sociais e 

econômicas, como as demandas por seus produtos em outros continentes, como colônias e 

também a necessidade de defendê-los, através da força, de outras nações) que melhor 

complementavam as novas tecnologias. 
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A tecnologia dos navios a vapor desenvolveram-se em vários estágios até alcançar um 

patamar que permitiu sua substituição por navios com motor a combustão. Houve períodos de 

experimentação até um salto qualitativo. O primeiro deles foi o barco a vapor movido por uma 

roda, sendo usado timidamente em rios, lagos e na costa marítima, por volta de 1820, seguido 

pela utilização da hélice (conceito desenvolvido pelo filosofo grego Arquimedes dois séculos 

antes de Cristo) nas embarcações. A hélice, até então, era utilizada pelos holandeses para levar 

água para lugares mais elevados. A tecnologia ainda precisava avançar muito. Depois de 80 anos 

do início, estipulado por alguns, da Primeira Revolução Industrial e cinquenta anos do início da 

fase expansiva do primeiro ciclo de Kondratieff (1790), é que a hélice começou a ser usada pela 

Marinha, todavia, ainda não tinha se difundido. Do mesmo modo as embarcações a vapor. Em 

1851, Karl Marx (1088) relata que Bulton e Watt apresentaram, na exposição industrial de 

Londres, a mais colossal máquina a vapor para transatlânticos. Em 1853, já em pleno andamento 

da segunda fase expansiva do Kondratieff (1848-1873), apenas 2% das embarcações, da lista da 

Lloyds Register, ou seja, 187, eram barcos a vapor. 

Os combustíveis ainda eram o problema (o carvão ocupava muito espaço nos navios – 

diferente dos barcos a vela – e motores mais seguros e econômicos ainda estavam por vir) para o 

desenvolvimento dos navios a vapor. Somente em 1874, foi construído o primeiro vapor 

comercial transoceânico equipado com um motor de expansão triplicada, foi quando a tecnologia 

do vapor provou ser mais econômica do que as velas. Os navios agora tinham energia própria e 

conseguiam viajar para onde desejassem, no horário que desejassem e na estação do ano que 

desejassem. Obviamente que o processo de superação da natureza é imediato ao da invenção que 

pretende fazê-la. É, por isso, que a mais das avançadas tecnologias da época tinha suas limitações 

(vide o caso do naufrágio do Titanic e de tantas outras embarcações). Isso permitiu o surgimento 

dos paquetes, navios que viajavam em datas regulares, aumentando assim o valor dos serviços de 

cargas, passageiros e correspondências. Isso implicou uma reorganização logística que só foi 

possível, em larga escala (economia de escala), com o avanço da tecnologia.        

Os meios de comunicação e de transportes, de uma sociedade cujo pivô, para 

usar uma expressão de Fourier, eram a pequena agricultura com sua indústria 

acessória doméstica e os artesanatos urbanos, já não podiam satisfazer, de forma 

alguma, às necessidades de produção do período manufatureiro com sua divisão 

ampliada do trabalho social, com sua concentração de meios de trabalho e 

trabalhadores e com suas mercadorias coloniais e, por isso, também foram de 

fato revolucionados. Da mesma maneira os meios de transporte e comunicação 
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oriundos do período manufatureiro logo se transformaram em insuportáveis 

entraves para a grande indústria, com sua velocidade febril de produção, sua 

escala maciça, seu contínuo lançamento de massa de capital e de trabalhadores 

de uma esfera de produção para outra e suas recém-estabelecidas conexões no 

mercado mundial. Abstraindo a construção de navios a vela totalmente 

revolucionada, o sistema de comunicação e transporte foi, pouco a pouco, 

ajustado, mediante um sistema de navios fluviais a vapor, ferrovias, 

transatlânticos a vapor e telégrafos, ao modo de produção da grande indústria. 

(MARX, 1988, p. 15-16). 

 

O que fica claro é que uma revolução logística tem uma forte relação com o aumento da 

capacidade dos sistemas de transportes e de logística de transportar, armazenar e planejar 

adequadamente ambos, ou seja, otimizar, via inovações logísticas. Isso, por si só, já é uma 

inovação especialmente organizacional. Noutros termos, a revolução logística, nessa sua edição, 

não se faz com tecnologias altamente revolucionárias, como as estradas de ferro e os navios a 

vapor, pois estas tecnologias foram desenvolvidas no processo da Primeira Revolução Industrial 

(revolução privilegiadamente técnica). Os sistemas de transportes sobre a qual vai se sustentar a 

Primeira Revolução Industrial não foram necessariamente novos (hidrovias, navios a vela, 

estradas de rodagem) para a época, mas foram aperfeiçoados e ampliados significativamente – 

introdução da macadamização nas estradas de rodagem e ampliação das mesmas, ampliação das 

hidrovias interiores e modernização tecnológica nos navios a vela – para dar conta de sustentar 

um aumento colossal dos fluxos.  

A logística, termo ainda desconhecido, vai ser utilizada para otimizar as infraestruturas e 

os meios de transportes existentes, como também para planejar suas expansões e 

aperfeiçoamentos. Aqui, a logística de Estado (através do Estado Inglês) e a logística corporativa 

(como exemplo a Companhia das Índias Oriental e Ocidental) cumprem seu papel no 

planejamento e na otimização dos fluxos econômicos (mercadorias, pessoas, capitais e 

informações). Foi somente na fase imperialista mais agressiva (de expansão territorial, 

especialmente do domínio colônias e imposição do sistema de mercado inglês) que as tecnologias 

revolucionárias nos meios de transportes foram utilizadas.  

O desenvolvimento da máquina a vapor (James Watt, 1782) e sua aplicação aos 

transportes complementou e, aos poucos, substituiu as forças motrizes mais primitivas utilizadas 

nos meios de transportes, insuficientes para promoverem o prolongamento do poder comercial 

europeu e sua hegemonia geopolítica através do colonialismo. A expansão mais significativa do 
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mercado mundial, agora sob o apogeu das nações europeias, especialmente da Grã-Bretanha, 

recebeu grande contribuição dos meios de transportes mais rápidos e eficientes (os 

revolucionários). A máquina a vapor, adaptada a um chassi ou a uma embarcação, deu origem à 

ferrovia e à navegação a vapor, impulsionando a circulação e os transportes, que passaram a 

atender compulsivamente o capitalismo industrial. A utilização da máquina a vapor na 

movimentação das locomotivas generalizou-se na fase ascendente do segundo ciclo de 

Kondratieff (1848-1873), devido à aplicação das imitações, aperfeiçoamentos e inovações 

geradas ao longo do processo histórico, mas especificamente no ciclo anterior (1790-1848). 

Todavia, os navios a vapor difundiram-se mais lentamente e, por isso, passaram a ser mais 

significativos no final do século XIX e sobretudo nos três primeiros quartéis do século XX. 

Ao se esgotarem as possibilidades de avanço da máquina a vapor no setor 

industrial, o capitalismo inglês adotou duas alternativas: 1) expansão do 

comércio internacional, com crescente penetração de seus tecidos em novos 

mercados, sucessivamente Índia colonial, América recém independente e China 

após a guerra do Ópio (1842), cujo artesãos e manufaturas foram sendo 

destruídos e 2) estímulos às invenções que permitissem a aplicação da máquina a 

vapor aos meios de transportes continentais e oceânicos, que haviam se mantido 

“manufatureiros”. Enquanto a primeira opção correspondia a uma acumulação 

extensiva, horizontal e geográfica, a segunda era uma opção que provocou logo 

depois acumulação intensiva e vertical, rejuvenescendo e dinamizando a 

Inglaterra quando foi posta em prática maciçamente, abrindo nova fase 

expansiva do capitalismo (1848-1873), baseada na utilização crescente dos trens 

e navios a vapor em todos os quadrantes do mundo (MAMIGONIAN, p. 2000, 

p. 25). 

 

Essas inovações deram condições mais adequadas para o capital oligopolista se 

reproduzir, contando, então, com redes mais eficientes de transportes internos (ferrovias, 

navegação fluvial e lacustre) e periféricos (marítimo e de cabotagem). Portanto, houve inversões 

maciças na modernização dos transportes (aplicação de novas tecnologias), permitindo baratear 

os custos, reduzir o tempo, facilitar a formação de estoques e a concentração industrial ao longo 

das vias férreas, o que contribuiu para dar um novo impulso à divisão internacional do trabalho, 

patrocinada, sobretudo, pela indústria inglesa. Para que a implantação de uma rede de transporte a 

vapor sobre trilhos fosse eficiente, primeiramente, teria que se adaptar e/ou superar as condições 

naturais. E isso se fez através do acúmulo e do avanço de imitações, aperfeiçoamentos e, por fim, 

inovações. Historicamente, a Inglaterra conseguiu acumular técnicas diversificadas suficientes 

para revolucionar os meios de transportes (SILVEIRA, 2003). 
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Vale ressaltar que, com a acumulação dos conhecimentos tecnológicos, são postas em 

práticas inovações capazes de tornar as ferrovias mais eficientes, diminuindo, em especial, a 

influência do meio físico (SILVEIRA, 2003). Dentro dessa perspectiva, Derruau (1982, p. 107) 

afirma: “A circulação primitiva está na estrita dependência das condições físicas, enquanto a 

técnica moderna permite a autonomização daquela, substituindo os problemas de obstáculos por 

problemas de maior ou menor custo ou menor rentabilidade”. Inicia-se a substituição das 

determinações ambientais pelas econômicas: surgem na Inglaterra as estradas de ferro, facilitando 

o desdobramento dos transportes e autorizando ao país realizar uma acumulação extensiva, 

saindo em busca de novos mercados. O mesmo pensamento vale, mais para a frente, para as 

embarcações a vapor. Essa, por sua vez, vai ter um papel mais relevante para a Segunda 

Revolução Industrial (técnico-científica), na qual os Estados Unidos sairão vitoriosos, na frente 

da Inglaterra, da Alemanha e da França. A difusão das embarcações a vapor só ocorre mais 

rapidamente, quando as determinantes econômicas e, nesse caso, também científicas tornam-se 

mais necessárias que as técnicas, pois as técnicas já são uma realidade. 

A partir desse momento, na aproximação com o século XX, observa-se a gestação de uma 

outra revolução logística, composta por uma fase de transição entre elas (período que podemos 

chamar de evolução). Isso implica dizer que a próxima revolução industrial (a segunda), 

denominada de Revolução Técnica-científica (BRAVERMAN, 1977), inicia-se com apoio dos 

meios de transportes que foram revolucionados na revolução passada, ou seja, em especial, as 

ferrovias e os navios a vapor, as estradas macadamizadas, mesmo que essas tenham gestado, ao 

longo do seu período de desenvolvimento, o motor a combustão para o uso nos automóveis, 

ferrovias (o motor diesel-elétrico também, inclusive para navios e outros meios de transportes), 

navios e aviões. Da mesma forma que a transição da terceira para a quarta (período denominado 

de evolução) foi embasada na ampliação de canais, das embarcações a vela e das estradas 

primitivas. 

Os produtos ingleses, em uma nova forma de imperialismo, embasado na indústria, 

correram o mundo, e o transporte das matérias-primas ficou mais acessível. A ferrovia e a 

navegação a vapor (uso da mecânica, da metalurgia, aumento do tamanho das embarcações, 

aumento do peso e da capacidade de carregamento transportado, durabilidade das embarcações, 

segurança nas viagens, regularidade temporal das viagens – substituição das caravelas de 

madeira) foram os primeiros meios de transportes modernos com técnicas avançadas e 

Fls. 469



 170 

duradouras, responsáveis pela extensão territorial – ampliação da divisão internacional do 

trabalho – do capitalismo europeu. Para viabilizar a Segunda Revolução Industrial foi necessária 

a utilização dessa nova rede de transportes até que se consolidasse, no percurso da Segunda 

Revolução Industrial, os transportes movidos a combustão, radicando a mais uma revolução 

logística (automóveis, caminhões, aviões, transatlânticos, petroleiros, rodovias, rodovias 

asfaltadas etc.). 

Como já relatado, as estradas de ferro não participaram da fase revolucionária da 

industrialização na Inglaterra. Esse fato se justifica pela existência, em 1830, de não mais que 

100 km de linhas férreas. Os países que se industrializaram tardiamente, como os Estados 

Unidos, a Alemanha, a Rússia e alguns outros países da Europa e o Japão, no entanto, foram 

favorecidos pela presença de transportes mais modernos, facilitando o desenvolvimento da 

Segunda Revolução Industrial. A partir desse momento, os EUA expandiram sua produção 

industrial em várias indústrias-chave. Somente entre 1889 a 1927, as indústrias de materiais de 

transportes e de bens de capital cresceram 969% (HUNT; SHERMAN, 2001). Tantos 

investimentos no setor industrial e de infraestruturas, incluindo os transportes, comprovam a 

afirmação de John Maynard Keynes sobre a importância da “Teoria da Demanda Efetiva” para as 

economias nacionais. Keynes valoriza o que ele chama de “socialização do investimento”, “(...) 

entendida como a coordenação pelo Estado das relações entre o investimento público e privado 

(...), ou seja, “o ‘orçamento de capital’ do governo deve ser administrado de modo a minorar as 

incertezas que contaminam o investimento privado”. Seria o meio de se aproximar do “pleno 

emprego”, mesmo que, para isso, seja necessária uma aproximação com a iniciativa privada 

(BELLUZZO, 2013, p. 24). 

O desenvolvimento dos transportes a vapor, fruto do processo acumulativo de 

aprendizagens técnicas e de fatos econômicos relevantes, gerou uma rede eficiente de 

comunicação, disseminando, na fase “a” do segundo Kondratieff, estradas de ferro pela Europa 

(França, Alemanha, Itália, Holanda e Bélgica entre 1832 e 1839 etc.) e por todo o mundo (Rússia, 

em 1837 etc.), caracterizando a fase de generalização da aplicação da máquina a vapor, 

interligando os centros industriais aos mercados consumidores e as fontes de recursos naturais, ou 

seja, o centro do sistema e suas periferias. As ferrovias contribuíram, em vários momentos 

históricos e lugares, para a substituição da economia pré-capitalista pela produção capitalista. 

Nos últimos vinte e cinco anos do século XIX, iniciou-se a estagnação das possibilidades 
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tecnológicas da Primeira Revolução Industrial (BRAVERMAN, 1977), originando uma fase 

recessiva do ciclo econômico de Kondratieff (1873-1896). Criou-se, então, um ambiente propício 

para o surgimento de novas invenções66 e inovações revolucionárias, abrindo possibilidades para 

desencadear nova revolução industrial (Primeira Revolução Técnico-Científica) e reabastecendo 

o acervo de possibilidades tecnológicas, como a eletricidade, a química, o motor a combustão, a 

linha de montagem e outras. 

Com o tempo, a tecnologia dos navios a vapor foi aperfeiçoada, reduzindo os custos e 

aumentando o alcance de outras tecnologias novas. Entre 1873 e 1901, o custo do carvão usado 

na rota entre Londres e Bombaim caiu de 21 para 13,55 xelins por tonelada (CLYDESDALE, 

2012); o tamanho da tripulação foi reduzido; e os próprios navios tornaram-se mais baratos. 

Combinados com as tarifas portuárias menores, a associação com as ferrovias (intermodalidade), 

a melhor utilização dos armazéns, um sistema logístico mais eficiente, entre outros fatores os 

quais permitiram economias de escala que geraram a diminuição dos custos de transportes e 

armazenamento. Essas economias de escala possibilitaram aos donos de navios reduzir os custos 

de 46 para 16 xelins por tonelada transportada (CLYDESDALE, 2012). No entanto, os 

transportes de embarcações à vela continuaram evoluindo, especialmente no desenho do casco e 

por serem, em certas rotas, mais econômicas. 

A abertura do canal de Suez, em 1869, diminuiu a viagem de Londres a Bombaim de 

17.163 para 10.094 quilômetros (CLYDESDALE, 2012), reduzindo a necessidade de carvão nos 

navios a vapor que percorriam rotas mais longas. O custo ainda diminuiu com a introdução de 

aparelhos mecânicos para carregar e descarregar os navios (esteiras e guindastes), diminuindo o 

tempo nos portos. O desenvolvimento de compartimentos isotérmicos e refrigerados nos navios, 

verbi gratia, permitiu o transporte de bens perecíveis, como carnes, frutas, laticínios que, a partir 

de então, puderam ser transportados frescos. Isso tudo admitiu a entrada de uma série de produtos 

em novos mercados, gerando concorrência com os produtos locais e, inclusive, introduzindo 

novos alimentos as culturas locais67. A competitividade territorial, apesar de ser condensada (ter 

                                                 
66 A invenção por si só não produz nenhum efeito econômico. Ela precisa ser aceita, difundir-se e mudar, de alguma 

forma, algum aspecto da sociedade vigente, ou seja, transformar-se em inovação (seja técnica o organizacional).  
67 A batata é inglesa? Porém, ela não é! Foi um alimento (originado da Cordilheira dos Andes, próximo ao lago 

Titicaca) introduzido e talvez, junto com o chá (originado da China), seja o alimento mais significativo da cultura de 

todo o Reino Unido. A batata foi extremamente importante para a alimentação dos operários nas fábricas inglesas e 

está na base da pirâmide alimentar que nutriu toda uma revolução. Em 1847, há uma crise comercial e a fome na 

Irlanda, especialmente pela diminuição da produção de batatas, base alimentar do operariado (ENGELS, 1977). 
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reflexos mais significativos) dentro de um território nacional/intranacional (local ou regional), 

tem como pano de fundo a competição entre as nações. Todavia, ela é muito mais uma 

competição desleal e que funciona por meio da coerção imperialista. O crescimento de muitas 

companhias em um único distrito levou à criação de economias externas. As regiões com muitas 

indústrias tinham condições de compartilhar suas infraestruturas e suas redes de transportes. Elas 

têm a constituições dos “distritos marshallianos”, em homenagem ao economista Alfred 

Marshall, que reconhecia que as empresas ganhavam essas economias externas quando elas 

existiam na mesma área. A maior fluidez devido a um sistema de infraestruturas de transportes e 

logística passou a ser elemento de ganho das economias de escala. Destarte, o território passou a 

ser mais competitivo. Uma competitividade só possível com a atuação do Estado nacional. 

O ambiente de expansão comercial global favoreceu o desenvolvimento das inovações. Os 

navios dos ingleses viajavam para portos distantes, nos quais construíram ferrovias que davam 

acesso ao interior, como no Canadá, na Índia, na China, na Austrália, na Nova Zelândia e outras. 

Não só o ato de transportar é um meio de ganho, mas também a construção das infraestruturas e 

dos meios de transportes. Foram esses meios que propiciaram a venda de produtos ingleses e as 

transformações de matérias em estado bruto, em regiões isoladas, em matérias-primas (através do 

emprego da força de trabalho) comercializáveis em todo o mundo. Com isso, seja como 

consumidor de produtos industrializados ou fornecedores de matérias-primas rompiam-se 

diversos arquipélagos geoeconômicos. O poder dos ingleses aumentou a capacidade de suas 

colônias, e o sistema financeiro inglês passou a financiar a modernização de diversos territórios 

nas suas colônias e fora delas. Destaca-se o caso dos Estados Unidos que financiou muito das 

suas infraestruturas (até formar seu próprio capital financeiro) com capital inglês. Em 1849, os 

decretos de navegação, que haviam protegido a indústria inglesa no início do seu crescimento, 

foram revogados. A revogação dos decretos refletia a capacidade dos transportadores ingleses de 

vencer a concorrência. A Inglaterra tornou-se defensora do livre-comércio, esquecendo-se do 

papel que a legislação protecionista desempenhou nos primórdios do seu desenvolvimento.  

Chang (2004) aborda que Friederich List (1789-1846), ao defender a indústria nascente, 

faz um longo relato histórico sobre as nações que só alcançaram o desenvolvimento protegendo 

sua economia. Ele chega a tratar de Veneza e de outros Estados italianos, das cidades da Liga 

Hanseática (lideradas por Hamburgo e Lübeck), da Holanda, de Portugal, da Espanha, da França, 

da Alemanha e principalmente da Inglaterra e dos Estados Unidos. Esses dois últimos são os 
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principais berços do liberalismo. List mostra que a Grã-Bretanha foi o primeiro país a aperfeiçoar 

a arte de promover e de colocar em prática a proteção à indústria nascente.  

Tendo atingido certo grau de desenvolvimento por meio do livre-comércio, os 

grandes monarcas (da Grã-Bretanha perceberam que não se podia obter um alto 

grau de civilização, poder e riqueza sem uma combinação de manufatura, 

comércio e agricultura. Deram-se conta de que a recém-criada indústria nacional 

não teria chance de sucesso em livre concorrência com as estrangeiras, 

estabelecidas havia muito mais tempo (as italianas, as hanseáticas, as belgas e as 

holandesas) ... Portanto, mediante um sistema de restrições, privilégios e 

incentivos, trataram de transplantar para o solo nacional a riqueza, o talento e o 

espírito empreendedor dos estrangeiros (LIST, 1885, p. 39 apud CHANG, 2004, 

p. 15-6). 

 

Nesse ínterim, a proteção à indústria e às companhias de transportes foram essenciais para 

tornar a Grã-Bretanha tanto a maior produtora industrial de meios e vias de transportes quanto de 

companhias de transportes. No entanto, claro que isso tem relação direta com seu papel na 

elevada produção de cargas, especialmente de valor elevado. Vejamos como Friedrich Engels 

(1977, p. 122-3), que vivenciou a aplicação dos novos meios de comunicações, relata seu impacto 

no final do século XIX: 

Acrescente-se que os novos meios de comunicação que haviam surgido no fim 

do período precedente – as estradas de ferro e os navios a vapor transoceânicos – 

passaram agora a ser aplicados em escala internacional e transformaram em 

realidade o que até então existira apenas em germe: o mercado internacional. No 

momento, ainda formaram esse mercado internacional apenas um certo número 

de países, fundamental e exclusivamente agrícolas, que se agrupavam em torno 

de um grande centro industrial – a Inglaterra – que consumia a maior parte dos 

excedentes de matérias-primas desses países, fornecendo-lhes, em troca, quase 

todos os artigos manufaturados de que necessitavam. Nada tem, pois, de 

estranho que o progresso industrial da Inglaterra fosse tão gigantesco e insólito 

de tal modo que o nível de 1844 nos parece agora, relativamente insignificante e 

inteiramente primitivo. 

 

O liberalismo, na prática, torna-se uma necessidade para o Império Inglês. Além dos 

ganhos da crescente financeirização eram necessários: diminuição dos custos de produção; 

baratear todas as matérias-primas e, principalmente, todos os meios de subsistência necessários à 

classe operária; reduzir o preço de custo das matérias-primas; e manter o baixo nível dos salários. 

Isso implica numa justificativa para o acirramento das ideias liberais na Inglaterra, culminando 

no livre câmbio e no fim da crise de 1847 (ENGELS, 1977). O liberalismo tornava-se mais do 
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que uma ideia, mas uma necessidade para compensar a perda da produtividade. O livre câmbio, 

segundo Engels (1977, p. 127), passou “(...) a significar a reorganização de toda a política 

financeira e comercial da Inglaterra, no interior como no exterior, segundo os interesses dos 

capitalistas industriais, que passaram a constituir, desde esse momento, a classe representativa da 

nação”. Ter um sistema de transporte e logística mais moderno e eficiente contribuía com essa 

lógica que tinha como finalidade diminuir os custos de produção e das transações comerciais e 

financeiras. Na visão liberal, de livre câmbio, a Inglaterra deveria ser o único grande centro 

industrial de um mundo agrícola (privilegiando uma visão como as dos círculos concêntricos de 

Von Thünen). Por outro lado, os fatos desmentem essa hipótese, pois a Alemanha, os Estados 

Unidos e outros países estavam rompendo o monopólio industrial mantido pela Inglaterra a quase 

um século. 

A legislação de responsabilidade limitada, introduzida em 1855, facilitou o levantamento 

de capital por causa da redução de riscos e as companhias antigas com muitos sócios tornaram-se 

coisa do passado. O telégrafo e o cabograma facilitaram a comunicação e reduziram muito os 

riscos do setor de transportes, pois as mercadorias eram negociadas com menos base na 

conjectura e mais na encomenda, aumentando o contato entre o comprador e o vendedor. Os 

agentes comerciais tinham mais informações e podiam trabalhar com mais segurança. Fatos que 

levaram ao aumento da concorrência entre os donos de cargueiros e à diminuição dos custos. O 

transporte de cargueiros obteve uma taxa de crescimento anual de 7% entre 1870 e a Primeira 

Guerra Mundial. Em meados do século XIX, a Grã-Bretanha produzia cerca de dois terços do 

carvão mundial, aproximadamente metade de seu ferro, 5/7 de seu aço, 2/5 de suas ferragens e 

mais ou menos metade de seus tecidos comerciais de algodão (CLYDESDALE, 2012). Sua frota 

mercantil, em 1890, era maior do que todas as outras frotas mundiais juntas. Em Londres, 

imperaram as instituições financeiras que forneciam financiamento para o sistema que avançava. 

O livre câmbio inglês não foi páreo para o planejamento e proteção da indústria nascente 

de outras nações, como Estados Unidos e Alemanha (e logicamente outras determinações de suas 

especificas formações sociais). A tentativa de manutenção do monopólio industrial pelos ingleses 

não deu certo. Está aí um elemento importante que destacamos ao longo de toda esta pesquisa, id 

est, o papel das inovações tecnológicas, mais especificamente, as de caráter tecnológicos, 

inauguradas como ciclos de Kondratieff, a partir da Primeira Revolução Industrial, e seu papel, a 

partir de então, na ascensão e queda das nações.    
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*** 

 

A revolução logística que finda, não termina necessariamente quando a próxima desponta, 

pois há um período considerável de transição entre elas. Apesar de muitas serem necessariamente 

revolucionárias, os seus princípios não são praticamente novos, ou seja, nada é tão novo que seus 

princípios não tenham sido vistos na história dos homens. O desenvolvimento da sociedade não 

funciona como uma parada militar (marchando ordenadamente em formação, como afirmou 

Ignácio Rangel), há, especialmente, durante o período de transição, acontecimentos relevantes 

tanto para a desestruturação de um sistema quanto para o surgimento de outro. 

Retrospectivamente, observa-se que a revolução logística “prepara o terreno”, permitindo maior 

fluidez e competitividade territorial para as nações líderes no desenvolvimento da grande 

indústria, nesse caso, especificamente, a Inglaterra, com a “Primeira Revolução Industrial” e os 

sistemas técnicos que permitiram seu desenvolvimento (BRAVERMAN, 1977).  

A revolução logística que tratamos aqui é progênito de uma série de acontecimentos, 

como a revolução agrícola (enclosures e progressos técnicos na agricultura), a pressão 

demográfica e as inovações técnicas e organizacionais (fruto de imitações e aperfeiçoamentos) 

que se concentraram, de forma mais significativa, tanto espacialmente como temporalmente, na 

Inglaterra. Tudo isso, é rebento de uma forte participação governamental, como os Decretos de 

Navegação Real, o uso dos corsários e a posterior perseguição aos piratas e outros e a espoliação 

das colônias. A revolução dos transportes, à vista disso, nada mais é do que a necessidade de 

atender às demandas das forças produtivas em desenvolvimento e das quais os próprios sistemas 

de transportes e logística fazem parte. 

Temos uma série de situações que são responsáveis pelo preparo do terreno para a 

Primeira Revolução Industrial, como a ampliação dos canais e das estradas de rodagem (pré-

condições para o desenvolvimento econômico geral), sobretudo, na Inglaterra para levar carvão 

mineral, matérias-primas e produtos industrializados de Manchester a Liverpool e vice-versa. A 

Inglaterra construiu uma rede de vias líquidas (“febre de canais”) e estradas (constantemente 

reparadas para facilitar a movimentação das tropas), causando uma revolução nos transportes a 

Fls. 475



 176 

partir da segunda metade no século XVIII. Muitos investimentos, apesar da forte presença do 

Estado, também vinham da iniciativa privada68. Derruau (1982, p. 105) destaca que assim “(...) 

como a revolução industrial transformou radicalmente as condições de existência na maior parte 

do globo, assim uma semelhante revolução técnica no domínio da circulação, a revolução dos 

transportes, permitiu transportes mais rápidos, mais regulares, de maior capacidade e mais 

econômicos”. 

As pressões das forças produtivas sobre as relações de produção desencadearam, 

juntamente com a evolução da máquina-ferramenta e das máquinas de fiar e tear, uma 

transformação técnica e cultural no desenvolvimento e no uso dos sistemas de movimento. A 

utilização dos meios de transportes a vapor (locomotivas e navios a vapor) e a modernização das 

suas vias de acesso (rotas marítimas e vias de ferro) e os cabos submarinos telegráficos 

intercontinentais (entre a Inglaterra e a França, em 1850), para atender o capitalismo industrial 

nascente, contribuíram para dar um novo impulso à industrialização e, por conseguinte, ao início 

de mais uma evolução logística. Segundo Marx (1988), os meios de comunicações e de 

transportes pré-existentes não podiam atender completamente a necessidade da produção 

industrial nascente, com sua divisão ampliada do trabalho. Isso posto, foi necessário revolucionar 

os sistemas de transportes e comunicações. Com isso, destacam-se os navios fluviais a vapor, as 

ferrovias, os transatlânticos a vapor e os telégrafos. Esses sistemas de transportes e logística 

ficaram maduros ao tempo de levar a modernização iniciada na Inglaterra para outras partes do 

mundo, isto é, no seu momento expansionista, no qual no imperialismo inglês foi mais patente o 

colonialismo.  

Essa evolução logística está relacionada a uma nova fase expansiva do ciclo econômico de 

caráter industrial. Ela se amplia até colidir, no final do século XIX e início do século XX, com o 

surgimento de mais uma revolução logística. No âmbito tecnológico, a evolução logística revela 

readequações ao esgotamento das possibilidades de uso da máquina a vapor no setor industrial. 

Está relacionada às estratégias adotadas pelo centro do sistema capitalista, liderado pelo Império 

Inglês, em adotar a expansão territorial dos seus domínios comerciais e os “estímulos às 

invenções que permitissem a aplicação da máquina a vapor aos meios de transportes continentais 

e oceânicos, que haviam se mantidos manufatureiros” (MAMIGONIAN, 2000, p. 25). Dessa 

                                                 
68 No fim do século XVIII existiam 2.500 km de canais, em 1835 existiam 3.500 km e em 1890 já eram 4.000 km. 

Tais iniciativas contribuíram consideravelmente para a diminuição dos custos de transportes (NIVEAU, 1969). 
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forma, Engels (1969, p. 122) afirma que os novos meios de comunicações (estradas de ferro e 

navios a vapor transoceânicos) “passaram agora a ser aplicados em escala internacional e 

transformaram em realidade o que até então existira apenas em germe: o mercado internacional”. 

As relações comerciais e de poder na escala do capitalismo industrial tanto são resultados 

do imperialismo quanto permitiram a ampliação das suas relações, decorrendo em uma corrida 

neocolonialista, pautada no expansionismo territorial, na busca de matérias-primas e mercados na 

África e Ásia. A respeito desse período, o economista inglês John A. Hobson, em 1902, destacou 

que nos “(...) anos que vão de 1884 a 1900 como um período de intensa ‘expansão’ (aumento 

territorial) dos principais estados Europeus” (LENIN, 1977, p. 634). Segundo Hobson, “(...) a 

Inglaterra adquiriu durante esse período 3.700.000 milhas quadradas com uma população de 57 

milhões de habitantes; a França, 3.600.000 milhas quadradas com 36,5 milhões de habitantes; a 

Alemanha 1.000.000 milhas quadradas com 30 milhões de habitantes; Portugal, 800.000 milhas 

quadradas com 9 milhões de habitante” (LENIN, 1977, p. 634). Isso implica afirmar que em “(...) 

fins do século XIX, sobretudo a partir da década de 1880, todos os Estados capitalistas se 

esforçaram por adquirir colônias, o que constitui um fato universalmente conhecido da história da 

diplomacia e da política externa” (LENIN, 1977, p. 634). Todo esse poder não se realiza, não se 

amplia e nem é substituído sem que haja circulação. Por isso, os transportes e seu planejamento e 

gestão estão, entre outros fatores, na base elementar de todas essas transformações. 

  Nas Américas, por exemplo, ocorreu o rompimento do sistema colonial e da escravidão, 

entrementes, os países latino-americanos se mantiveram em posição de semicolônia (gravitando 

entorno das economias hegemônicas, mesmo que algumas já decadentes, como a Inglaterra), isto 

é, países independentes politicamente, porém estritamente dependentes do comércio, da indústria 

e do financiamento internacional (SOUZA; SILVEIRA, 2019). 
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5. PRENÚNCIOS DE UMA REVOLUÇÃO NOS SISTEMAS DE 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA E O ANFITEATRO DO MEIO TÉCNICO-

CIENTÍFICO E DA HEGEMONIA DOS ESTADOS UNIDOS 

 

Mas para haver a mudança hegemônica foi necessário 

destruir o monopólio da Inglaterra. Foi isso que 

fizeram a França, a Alemanha e os Estados Unidos. 

Friedrich Engels, 1977. 

 

Antes dos Estados Unidos conseguirem a independência, suas embarcações navegavam 

com a bandeira inglesa e, por isso, recebiam proteção dos decretos de navegação da Grã-Bretanha 

e desfrutavam as vantagens de estarem associados à maior frota mercante do mundo. Mesmo 

assim, a maior parte do transporte nacional e internacional dos Estados Unidos, no fim do século 

XVIII, eram realizados por estrangeiros, principalmente os britânicos. Com a Guerra dos Sete 

Anos (1756-63), alguns comerciantes dos Estados Unidos conseguiram ascender, fornecendo 

suprimentos para o exército inglês, especialmente Thomas Hancock. O fim da guerra terminou 

com a Inglaterra reivindicando territórios franceses na América do Norte e na Índia. A dívida de 

guerra inglesa era alta e, em função disso, o governo começou a tributar uma série de 

mercadorias comercializadas pelas colônias. Fato que incentivou o contrabando e permitiu o 

surgimento de donos de navios locais. Em 1768, a chalupa de John Hancock, denominada de 

Liberty, foi apreendida na alfandega britânica, dando início a uma série de revoltas contra os altos 

impostos. O início da luta pela independência americana relaciona-se a essas divergências e ficou 

imortalizada pelo Boston Tea Party [Partido do Chá de Boston]. A falta de voz dos membros da 

base foi expressa no grito de guerra revolucionário: Nada de imposto sem representação 

(CLYDESDALE, 2012). 

As Guerras Napoleônicas deram um grande impulso ao transporte norte americano, que se 

beneficiou com a neutralidade. Benefícios comerciais, mas também de expansão territorial, por 

meio da compra de territórios pertencentes à França (em 1803 Napoleão Bonaparte vendeu à 

Thomas Jefferson a Luisiana por US$ 15 milhões)69. Também há a abertura de novos mercados 

                                                 
69 Esse processo de incorporação de territórios foi um marco do expansionismo norte-americano: em 1808, 

incorporou a Luisiana; em 1819, a Florida foi comprada da Espanha por US$ 5 milhões; em 1845, o Oregon foi 
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na China e na Rússia para os americanos, transformando o setor de transportes em um 

investimento muito mais lucrativo. Esse período inicial, após a independência americana, de 

desenvolvimento comercial, foi seguido por uma fase de progresso à medida que os americanos 

introduziram inovações para satisfazer as necessidades específicas de sua indústria.  

No século XIX, o grosso da frota americana era de escunas com velas do tipo carangueja 

de dois mastros ou mais. Com o passar do tempo os estadunidenses acrescentaram mais mastros. 

Chegaram em 1850 com a segunda maior frota mercantil do mundo. No Sul dos Estados Unidos 

predominava a produção de algodão para a indústria, especificamente a inglesa. Em 1860, o Sul 

do país, caso fosse separado dos Estados Unidos, poderia ter sido a segunda nação mais rica do 

mundo, todavia, a renda nacional era má-distribuída, além do prevalecimento da escravidão. 

Portanto, o desejo de industrialização não era algo comum a todo seu território e tinha alguns 

opositores ilustres, como Benjamim Franklin e os presidentes Thomas Jefferson e James 

Madison. Pode parecer estranho que Benjamim Franklin fosse contra a industrialização, mas ele e 

outros se baseavam nas ideias de John Locke sobre os direitos naturais e filosofias que 

enfatizavam a propriedade privada, a ética protestante do trabalho e os direitos individuais. Eles 

acreditavam que os Estados Unidos deveriam se basear numa economia agrícola simples de 

produtores individuais (CLYDESDALE, 2012). 

Ao longo do século XIX o país recebeu migração europeia em grande escala, dando 

origem a um sistema de pequena produção mercantil que ajudou no processo de transformação de 

uma série de relações pré-capitalistas em capitalistas. À medida que a população migrava para o 

oeste, recursos subutilizados passaram a ser passíveis de exploração, ao passo que o número cada 

vez maior de população criava novos mercados. Uma população que, em grande medida, vinha 

da Europa, inclusive de espaços que já haviam passado por um processo de modernização, fruto 

da Primeira Revolução Industrial, e que tinha um padrão de consumo elevado que, por 

conseguinte, ampliou o mercado de consumo e a produção americana. Foi um processo de 

desenvolvimento econômico, tirando as devidas proporções, com similaridades com o da China 

da Dinastia Sung durante sua migração para o sul e ao da integração do Guzerate ao Império 

                                                                                                                                                              
arrancado da Inglaterra; em 1845, houve a anexação do Texas; após uma guerra com o México o Novo México e a 

Califórnia foram incorporados por US$ 15 milhões; em 1860, o Alaska foi comprado da Rússia por US$ 7,2 milhões. 

Os Estados Unidos ainda continuaram incorporando territórios, como o Hawaii e outras, como as possessões, como 

Porto Rico, Guam, Ilhas Marianas do Norte, Ilhas Virgens dos EUA, e Samoa Americana. Há também 

nove possessões desabitadas dos EUA, das quais apenas o Atol Palmyra é incorporado. 
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Mugal. Concomitante a ocupação do oeste americano, surgiram sistemas de transportes que 

facilitaram o fluxo de trabalho e recursos. Um boom de construção de canais nas décadas de 1820 

e 1830 favoreceu ainda mais os primórdios do comércio, mas foram as ferrovias e o modal que 

definiram o modelo de integração territorial dos Estados Unidos. 

Em 1850, as ferrovias estavam ultrapassando os montes Apalaches e, uma década depois, 

chegaram ao rio Mississipi. Fato que permitiu a ampliação do comércio e motivou a produção. A 

criação de gado no interior, para serem abatidos nos frigoríficos das cidades maiores, como 

Chicago (especialmente com a Chicago and Rock Island Railroad, em 1854), cresceu e seu 

transporte era realizado, paulatinamente, pelas ferrovias. O aumento da produção e do consumo 

permitiu o surgimento de fábricas de carnes enlatadas (uma tradição alimentar que foi ampliada 

com as guerras e perdura até hoje). O sistema funcionava em linhas de montagem. O novo 

sistema era a produção em massa. As ferrovias criaram um novo ambiente que demandavam 

metodologias comerciais mais complexas. Os transportes eram extremamente lucrativos, e as 

ferrovias ajudaram a alimentar os mercados de capitais. O financiamento para a construção de 

ferrovias variavelmente era adquirido em Londres. 

Mas, formou-se logo um capital financeiro dotado de grandes quantias para o 

financiamento das inversões em ferrovias no país, como o Bank of the United States, da 

Filadélfia e, em Boston, na década de 1840, formou-se um círculo de capitalistas mercantis e 

fabris, entre os quais John Murray Forbes e John E. Thayer. Forbes e seu primo exportavam 

peles e couros do Oregon, sândalo do Havaí e ópio da Turquia em troca de chá e da seda dos 

chineses. Na China, Forbes fez uma sociedade comercial com Howqua (diziam que era o homem 

mais rico do mundo, cuja fortuna era de 26 milhões de dólares, em 1834, equivalente a três 

bilhões em 2000), que foi um dia o homem mais rico do mundo, a quem convenceu a investir nas 

ferrovias americanas (CLYDESDALE, 2012). Fato importante, pois em 1800, a China ainda 

estava produzindo 33% dos artigos manufaturados do mundo. Atualmente, passados mais de dois 

séculos, a China volta a se tornar a maior produtora mundial de produtos industrializados, com 

maior participação no comércio exterior e a segunda maior economia, representando 15% da 

economia mundial, com 30% do Produto Interno Bruto Global. 

Em 1850, só havia uma cidade capaz de mobilizar grandes capitais para serem investidos 

em ferrovias. Essa cidade era Nova York que florescia devido seu porto e o desenvolvimento de 
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uma grande capacidade de acumulação de capital, providos das atividades mercantis, fato que 

remete a origem do seu capital financeiro, diferentemente da Inglaterra, originada do capital 

industrial. Em 1860, a bolsa de Wall Street tinha a supremacia incontestável da comercialização 

de ações das ferrovias. O tipo de capitalismo engendrado nos Estados Unidos e a dimensão 

continental do país70 contribuíram para um desenvolvimento tecnológico acelerado no setor de 

transporte, fazendo com que ali se construísse a maior quilometragem mundial de estradas de 

ferro e se implantasse uma das mais eficientes e modernas indústrias de equipamentos 

ferroviários. Foi nos Estados Unidos, ainda, e no continente europeu, que as quilometragens 

ferroviárias alcançaram as maiores cifras. Por exemplo, em 1840, no início do desenvolvimento 

ferroviário e em pleno imperialismo inglês, os Estados Unidos já possuíam mais quilômetros de 

ferrovias do que a Inglaterra e essa diferença só aumentou ao longo das décadas (SILVEIRA, 

2003). A proporção das linhas férreas é fruto da dimensão continental dos Estados Unidos e da 

onda econômica que o mesmo passou a surfar. O país, conforme Luxemburgo (1985), passou de 

1.348 quilômetros em 1840, para 85.130, em 1870 e para 311.094, em 1900 (tabela 01). O fato 

marcante é que essa expansão ferroviária, que integrou seu território, passou a ser realizada, a 

partir de um certo momento, com tecnologia e capitais nacional. Além do que, através da 

intermodalidade, com portos, transporte fluvial e transporte marítimo, formou-se um vigoroso 

comércio internacional. Por exemplo: uma mesma empresa vendia e operava uma viagem que 

integrava ferrovia e transporte transatlântico, ou seja, do interior dos Estados Unidos até outro 

continente. A acumulação capitalista era gerada, especialmente, por meio do comércio 

(comerciantes de import/export e mercado interno), da indústria naval e ferroviária, do transporte 

por embarcações e ferrovias e do capital ligados a esses empreendimentos. 

 

                                                 
70 Com excelentes portos naturais nas duas costas; possibilidade de tráfego na costa do Atlântico e do Pacífico; rios 

altamente navegáveis, como o Mississipi que corta o país e transporta importantes cargas para o porto de Nova 

Orleans; relevo e clima condizentes com a construção ferroviária e rodoviária em importantes áreas de 

desenvolvimento etc. (SILVEIRA, 2003). 
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Tabela 01: Rede ferroviária, alguns países, em quilômetros (1840-1900). 

Décadas Países 

EUA Inglaterra Austrália Rússia 

1840 1.535 1.348 - - 

1850 14.515 10.653 - - 

1860 49.292 16.787 367 110 

1870 85.139 24.990 1.765 713 

1880 150.717 28.854 7.857 2.896 

1890 208.409 32.297 18.889 9.076 

1900 311.094 35.186 24.014 13.981 

Fonte: Luxemburgo, 1985. 

 

Tanto as estradas de ferro quanto a navegação a vapor permitiram aumentar a velocidade 

e a quantidade de cargas transportadas, barateando e incorporando novos produtos, como 

minérios, carvão mineral, madeira, entre outros. Assegurava-se maior precisão no horário, 

encurtando distâncias, diminuindo os custos e cooperando para a divisão internacional do 

trabalho, aglutinadora, de um lado, dos detentores da tecnologia ferroviária (Inglaterra, França, 

EUA, Alemanha), e do outro, dos seus dependentes, compradores de quase todos os materiais 

rodante e permanente necessários para a montagem das estradas de ferro (SILVEIRA, 2003). 

Um dos grandes representantes da formação de capital no setor de transportes foram 

Cornelius Vanderbilt e seu filho Willian Henry Vanderbilt. Ambos atuaram no transporte 

hidroviário de cargas e passageiros no mercado nacional e internacional, construção de navios, 

hotelaria e, especialmente o transporte ferroviário. Quando Cornelius Vanderbilt morreu em 

1877, ele já era o homem mais rico dos Estados Unidos, com 105 milhões de dólares. Como 

relata CLYDESDALE (2012), nascida no mar, a riqueza de Cornelius amadureceu em terra, um 

reflexo da maneira pela qual a economia americana havia se voltado também para seu interior. 

Em 1800, a China ainda era a responsável por 33% da produção mundial de manufaturas; 

mas, em 1860, sua parcela do mercado havia caído para 19,7%, e em 1900, para 6,2%. Na década 

de 1890, só 7,5% do chá vendido na Grã-Bretanha provinha da China. A dinastia Qing (1644-

1912), apesar de ter sido longa, não conseguiu manter a produção chinesa de mercadorias na 

liderança mundial. As manufaturas sucumbiram ao desenvolvimento das grandes indústrias 

inglesas, e posteriormente as americanas. Durante o mesmo período, a parcela europeia cresceu 

de 28,1% para 62% (CLYDESDALE, 2012). A penetração ocidental na China foi tão 

significativa que a tentativa de controlar o seu mercado acarretou uma série de conflitos, 
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especialmente as Guerras do Ópio. Entrementes, o atraso tecnológico da China, na produção de 

mercadorias e nos transportes, era evidente, e os navios de juncos não eram páreos para os navios 

a vapor. Por mais que a China tivesse um comércio ainda respeitável, o avanço tecnológico de 

muitas nações, incorporadas pela revolução industrial, levou a um distanciamento tecnológico 

significativo que se estendia para as questões bélicas. Por mais que a China tenha conseguido 

produzir quatro navios a vapor até 1872, eles não foram capazes preparar a China para enfrentar o 

Japão na Primeira Guerra Sino-Japonesa (1894-1895), a qual tinha como finalidade o controle 

da Coreia (CLYDESDALE, 2012). Enquanto isso, um fosso tecnológico estava se abrindo entre a 

China e as nações ocidentais. Isso coloca em questão não só a perda, por parte do Império Mugal 

e da China, da liderança produtiva e comercial, mas também o esgotamento completo da 

revolução logística que sustentaram suas produções e seus comércios.  

Logo, o processo de modernização e liderança tecnológica é lento. Os Estados Unidos 

estavam tendo dificuldades em adotar tecnologias britânicas, mesmo já tendo uma indústria de 

ferro moderna e podendo facilmente contratar imigrantes (trabalhadores com conhecimento 

técnico) que falavam a mesma língua. A própria Grã-Bretanha levou um século para desenvolver 

seu know-how e, embora parte dos custos do desenvolvimento possam ser evitados com a 

imitação, a tarefa de “tirar o atraso” era urgente e envolvia muitas complicações. A ciência ainda 

não era a determinante essencial do processo de desenvolvimento da nova indústria e do 

desenvolvimento e o processo ainda estava muito embasado na imitação e na técnica. Como 

relata Braverman (1987, p. 137): “A ciência é a última – e depois do trabalho a mais importante – 

propriedade social a converter-se num auxiliar do capital”. 

Os Estados Unidos, no decorrer do século XX, ampliaram significativamente sua 

produção e sua participação no comércio e nos transportes internacionais. Ao ponto da 

hegemonia imperial americana ter se destacado mais significativamente após a Segunda Grande 

Guerra. No entanto, essa hegemonia não foi fácil, e para isso, foi necessário tirar do páreo 

competitivo tanto a Alemanha quanto o Japão, pois ambos, com destaque para a Alemanha, 

estavam no processo de hegemonia econômica e militar na Europa e na Ásia, respectivamente. 

Para alcançar a hegemonia, os Estados Unidos precisaram, primeiro, acessar o mercado 

chinês e o Japão, por conseguinte, estava na sua rota. O Japão passa a ser objeto de cobiça dos 

EUA não só pelo seu mercado, mas também como ponto de abastecimento de carvão dos navios a 
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caminho da China e para que todo marinheiro vítima de naufrágio fosse bem tratado no território 

japonês (os marinheiros eram, segundo relatos, tratados com crueldade). Os Estados Unidos, com 

interesses no Japão, mandaram para Edo (Tóquio), em 1853, uma frota de quatro navios a vapor, 

sob o comando do comodoro Matthew Perry. Sob a persuasão estadunidense foi assinado, no ano 

seguinte, o Tratado de Kanagawa, abrindo dois portos ao comércio. Quatro anos depois, outras 

nações conseguiram permissão para o comércio. 

Portanto, os Estados Unidos agruparam uma série de determinações que possibilitaram 

tanto seu desenvolvimento econômico quanto sua ascensão imperialista. Entre as tantas 

determinações estão:  

1) os fatores institucionais (sistemas de normas e tributação), como o Tratado de 

Versalhes, com a independência de treze colônias da Inglaterra, a Constituição em 1787, 

a abolição da escravatura, os direitos e facilidades à propriedade (como o Homestead Act. 

ou Lei do Povoamento) e a liberdade religiosa;  

2) os recursos naturais (físicos e biológicos), com terras ilimitadas e férteis que puderam 

abrigar uma colonização que pode ascender de estruturas pré-capitalistas para 

capitalistas;  

3) as migrações (correntes povoadoras) e localização heterogeneidade dos imigrantes, 

especialmente devido às crises econômicas internacionais (fase recessiva dos ciclos de 

Kondratieff), à falta de recursos (fome de 1845-6 na Irlanda), aos conflitos armados 

(Revolução de 1848, conhecida como Primavera dos Povos) e aos desastres naturais, que 

levaram para os Estados Unidos, em grande medida, trabalhadores urbanos e agrícolas 

que conheciam técnicas modernas (modernizações devido à Primeira Revolução 

Industrial) de produção, comercialização e trabalho que, aplicados em certas áreas 

(clima, relevo, hidrografia, vegetação, solo favoráveis), geraram ascensão econômica71;  

4) a ideologia do trabalho, fruto da imigração, que produz um espírito de busca pela 

ascensão econômica, estimulada por muitas religiões protestantes;  

                                                 
71 Houve diversas correntes migratórias. A primeira: antes de 1879 da Inglaterra e Alemanha; a segunda: depois de 

1870 da Europa Mediterrânea e Oriental (austríacos, poloneses e russos). A corrente nórdica foi entre 1890 e 1914. 

Entre 1820 e 1920, em 100 anos, foram 36 milhões de imigrantes para os Estados Unidos, dos quais 11 milhões 

regressaram, havendo ainda um saldo de 25 milhões (NIVEAU, 1969). Toda essa movimentação de migrantes 

serviu, inclusive, para dinamizar o setor de transportes de passageiros, tanto por terra como por rios, lagos e oceanos 

(transatlânticos). 
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5) o crescente mercado consumidor, especialmente, com a chegada dos imigrantes (36 

milhões entre 1820 e 1920, somando de 10 a 13% da população total entre 1850 e 1914) 

que, em muitos casos, possuíam padrões de consumo elevados (especialmente os vindos 

de áreas urbanas e industrializadas), impulsionaram inicialmente a produção e 

comercialização de bens de consumo simples e duráveis;  

6) o contato com o exterior dos imigrantes, especialmente seus locais de origem que, em 

muitos casos, eram áreas urbanas e industrializadas, permitindo contatos para a aquisição 

de bens de produção (teares, máquinas de fiar, equipamentos agrícolas etc.);  

7) o conhecimento técnico dos imigrantes permitiu a aplicação de técnicas de trabalho 

mais modernas, conhecimentos na produção industrial e agrícola, tanto nos métodos de 

produção quanto de trabalho, técnicas de comercialização e a facilidade para realizar 

negócios no âmbito internacional devido à facilidade da língua inglesa (expandida pelo 

imperialismo inglês);  

8) o papel do Estado, apoiando por meio de financiamentos e investimentos, 

protecionismos (indústria nascente) e abertura comercial, desenvolvimento científico e 

tecnológico (P&D), criação de infraestruturas, formação de um mercado consumidor 

(elite governamental) e demanda por produtos e serviços (compras governamentais) – 

criando um ambiente capaz de “socializar as inversões”;  

9) os aspectos intrafirmas, com gerência especializada, aplicação gradativa da ciência e 

modernização dos processos de produção e trabalho em substituição à imitação, entre 

outros;  

10) os aspectos internacionais, com a ampliação do comércio internacional, resultado de 

fatores políticos, econômicos e também da geopolítica (os ciclos econômicos e suas fases 

expansivas e recessivas ampliavam e reduziam o fluxo do comércio internacional, e com 

isso, em muitos períodos econômicos, especialmente os que possuíam uma política 

econômica mais protecionista, como os Estados Unidos, foi possível a substituição 

industrial de importações);  

11) os impulsos demográficos e a mobilidade populacional interna, os movimentos 

conjugados na natalidade e da mortalidade admitiram a ocupação do território e 

ampliaram o mercado de consumo, juntamente com uma mobilidade interna, como na 
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migração para o oeste (conhecida como marcha para o oeste), a corrida do ouro na 

Califórnia a partir de 1848 e a Guerra de Secessão (1861-5) que abrigava dissidentes, 

imigrantes e escravos fugindo da guerra. O Governo incentivou a ocupação de terras, 

especialmente as ocupadas pelos indígenas72, com o Homestead Act., decretada em 1862, 

durante o governo de Abrahan Lincon, com ofertas de terras a preços baixos no Oeste (o 

Western)73 e empurrando a fronteira até o Pacífico. A mobilidade interna também servia 

para baixar os estoques de trabalhadores (exército industrial de reserva) urbanos e 

aumentando seus salários e, por conseguinte, incentivou os capitalistas a ampliarem o 

capital intensivo (máquinas e equipamentos, trabalho especializado e invenções, como os 

produtos com peças intercambiáveis, permitindo inclusive, a certo tempo, o aumento da 

composição orgânica do capital)74; 

12) a ampliação territorial, por meio do expansionismo via a incorporações de outros 

territórios, que permitiu tanto a disponibilidade de recursos naturais (matérias-primas, 

como o petróleo no Alasca) quanto ampliou o mercado consumidor (pois muitos eram 

habitados) e também a movimentação para o oeste que, por conseguinte, permitiu sua 

ocupação, aumento populacional, mercado consumidor, fornecimento de insumos e 

diminuição do exército industrial de reserva nas áreas em industrialização que, 

consequentemente, levou a um maior uso do capital intensivo. 

 

Foi permitido nos Estados Unidos, com forte apoio institucional, de forma crescente, o 

uso da capacidade ociosa gerada nos centros urbanos e em forte industrialização nas áreas 

desprovidas de atividades econômicas. Foi assim para o oeste e outras partes do território 

estadunidense. Entre o protecionismo, o papel do Estado ainda havia fatores que atuam em outra 

escala, como a ideologia do trabalho. Como afirma NIVEAU (1969, p. 77): “(...) aqueles que têm 

coragem suficiente para deixar seu país natal e enfrentar os riscos de uma viagem perigosa e de 

                                                 
72 Vale lembrar que os ingleses, quando da posse do Oeste, evitava que os colonos as ocupassem para diminuir os 

conflitos com os indígenas. Noutros termos, com a independência o governo dos Estados Unidos incentivou a 

ocupação dessas terras e, para isso, foi o principal agente dos massacres contra os ocupantes originários. 
73 Os movimentos para as fronteiras também aumentavam quando as condições sociais no leste não eram muito 

favoráveis, especialmente quando o capital tendia ampliar a exploração sobre o trabalhador ou quando havia 

coerções políticas que restringiam a liberdade. 
74 Havia a inserção de máquinas mais aperfeiçoadas devido à escassez de mão de obra e permitia maior acumulação 

de capital, além de proporcionar mais competição e frete aos produtos ingleses.  
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uma terra desconhecida possuem, necessariamente, qualidades e capacidades de adaptação 

superiores à média”. Ainda, no “novo mundo”, as desigualdades não refletiam oposições 

seculares de classes sociais, como na Europa, pois os Estados Unidos estavam desprovidos do 

peso mais arrebatador do regime feudal (NIVEAU, 1969). 

 

 

6. QUASE LÁ: O JAPÃO, ASCENSÃO ECONÔMICA, IMPERIALISMO 

REGIONAL E RIVALIDADES 

Todo tipo de modernização no Japão tinha que enfrentar um grande número de 

instituições conservadoras. Uma das maiores resistências, pelo menos no início, foram os 

samurais. Com um longo período de paz, eles se tornaram uma intelligentsia governante, 

desempenhando um papel semelhante aos mandarins chineses. Como seus congêneres chineses, 

suas ideias e normas éticas foram moldadas pela filosofia confucionista, cujos valores 

impregnaram a sociedade e, como na China, a sociedade estava estruturada em quatro partes: os 

samurais, os camponeses, os artesãos e os mercadores. Mas, o Japão necessitava de mais 

mudanças do que teve a China. Robert Fortune declarou: “Em nenhum lugar do mundo há menos 

miséria e carência real do que na China” (CLYDESDALE, 2012). Entrementes, o Japão, 

inclusive a classe dos samurais, aprendeu mais depressa do que os chineses que imitar o Ocidente 

era uma atitude que não desfocava dos valores japoneses. Os japoneses perceberam que o poder 

causado pelo desenvolvimento industrial era a base da superioridade militar do Ocidente. Assim, 

essa era uma possibilidade para o Japão externalizar, para além do seu território, as formas de 

poder e coerção que impunha aos habitantes e às classes subalternas que habitavam o seu 

território.  

O que marca o Japão é o forte papel do Estado. A Restauração Meiji (governo 

esclarecido), iniciada em 1868, deu início a um processo moderno de industrialização com o 

objetivo de enriquecer o país e fortalecer as forças armadas. Para isso, foi preciso acabar com o 

xogunato (dominado pela família Tokugawa) que estava no poder desde 1192 – no qual o poder 

pertencia de fato ao xogum, e não, ao imperador, que dele foi despossado por uma casta de 

latifundiários, conhecidos como daimyos – e retornar o domínio ao imperador. Temos que 
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lembrar que o Japão – no qual os japoneses eram/são providos de um grande orgulho que, até 

certo ponto, envolve a xenofobia – foi humilhado por nações estrangeiras, como a Inglaterra e 

especialmente os Estados Unidos, que ocuparam seu território e o obrigaram a abrir seus portos. 

Os japoneses sabiam que não tinham condições de enfrentar os interesses estrangeiros, 

especialmente devido o resultado da Guerra do Ópio na China e de como terminou o Tratado de 

Nanquim, em 1842. Ao retomar o controle do destino do Japão, o governo do imperador soube 

aproveitar a contribuição estrangeira, especialmente o superávit comercial da venda de seda, chá 

e arroz, e, ao contrário do que ocorreu na Rússia, o estrangeiro não substituiu a iniciativa 

nacional.  

A Restauração Meiji desencadeou o fim do feudalismo, promoveu a reforma agrária e 

permitiu a mobilidade social ao acabar com a distinção de classes. Ao fazer tudo isso, abriu ainda 

mais o Japão ao comércio, mas de forma planejada e controlada pelo Estado. Diferente do que 

vinha ocorrendo com a abertura dos portos entre 1854 e 1859 (fruto da intervenção americana nos 

destinos do Japão, forçando este a abrir seus portos, por meio do almirante Perry, em 1853). A 

abertura dos portos foi um marco na abertura do Japão que, a partir da Restauração Meiji 

(Revolução Palaciosa), realizou essa abertura de forma mais autônoma e, por conseguinte, 

conseguindo formas de desenvolver sua economia. Nesse contexto, surge uma corrente reformista 

e nacionalista com o objetivo de construir uma economia moderna, por meio da exploração da 

agricultura (especialmente dos pequenos agricultores) e do comércio de alguns produtos 

manufaturados, como a seda. A reforma agrária permitiu maior produção de alimentos, e com 

isso, houve uma explosão demográfica que gerou uma massa populacional de mão de obra barata. 

Estavam dados alguns elementos de modernização necessários para gerar um processo de 

industrialização liderado pelo Estado (capitalismo de Estado entre 1868-1880), bem como 

patrocinado pelo progresso técnico, e com a participação da iniciativa privada.  

O Japão, a duras penas, lançou-se numa jornada em busca do desenvolvimento 

tecnológico e, para isso, foi procurar no Ocidente os modelos que podiam se adaptar à sua cultura 

e que fossem necessários para transformar sua sociedade. Essa descoberta tanto colocou o Japão 

numa posição de hegemônica regional antes da Segunda Grande Guerra quanto permitiu ao país, 

depois de destroçado pela guerra, se recuperar dela e cogitar a liderança numa Revolução 

Industrial (Revolução Técnico-Científica e Comunicacional), na década de 1980/90. Situação que 

não ocorreu, apesar das tecnologias japonesas terem rivalizado e superado a americana, em 
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alguns setores a partir da década de 1970, com destaque para os transportes, comunicações, 

mecânica, robótica, aço e telecomunicações.  

O capitalismo de Estado japonês (1868-1880) desenvolveu diversas indústrias, como 

armamentos, bebidas, vidros, tecidos e outras. Em 1872, por exemplo, engenheiros ingleses 

construíram a primeira linha de estrada de ferro entre Tóquio e Yokohama, por meio de um 

empréstimo feito em Londres. O Japão iniciou construções ferroviárias muito tarde, se 

comparado com a Inglaterra e com outras nações que se modernizaram tardiamente, como 

Estados Unidos, Alemanha, França, Rússia e, até mesmo, alguns países da América Latina. 

Todavia, em aproximadamente cem anos, liderou o setor ferroviário no mundo, especialmente em 

termos de transportes de passageiros, juntamente com a Alemanha e França. 

Na segunda metade da década do século XIX, a indústria naval japonesa já começava a 

despertar, mas ainda de forma incipiente. Em 1854, os russos encomendaram dos japoneses uma 

fragata à vela, em substituição de uma que afundou no mar do Japão. Para isso, os japoneses 

enviaram funcionários, carpinteiros e ferreiros para ajudar e assimilar a tecnologia moderna de 

construção naval. Os japoneses perceberam que o aprendizado direto com estrangeiros era um 

método eficiente de obter tecnologia e, com isso, foram fundadas escolas e instituições nesse 

sentido. Missões japonesas passaram a ser frequentes em busca do know-how em tecnologia e 

outros conhecimentos (CLADESDALE, 2012). Em 1857, os japoneses passaram a realizar com 

sucesso experimentos com navios a vapor. Foi na Europa (com destaque para a Inglaterra) e nos 

Estados Unidos que os japoneses buscaram inspiração para modernizar o país. A Inglaterra 

inspirava com suas grandes indústrias, ferrovias, canais insulares, mas, sobretudo com seu 

protecionismo, por meio de leis (como os Decretos de Navegações), como também pela força 

militar (colonialismo).  

Os japoneses perceberam a conveniência inglesa que, somente depois de ter alcançado a 

liderança mundial, adotou uma política de livre comércio. O Japão, por isso, também passou a 

atuar na proteção da indústria nascente e a usar o poder do Estado para impulsionar estratégicos 

ramos industriais. A partir de 1882, o governo concede parte de suas empresas à iniciativa 

privada a preços baixos e, com isso, formava-se uma poderosa oligarquia de negócios: as grandes 

corporações dos zaibatsus (expressão literal de um círculo financeiro, cujo termo expressa 

conglomerados industriais e/ou financeiros cuja influência e tamanho proporcionam o controle de 
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parte da economia japonesa do período Meiji até o fim da Segunda Guerra Mundial, com 

empresas como a Mitsui, Mitsubish, Sumimoto, Toyoda, Nissan e Yasuda). 

Os modelos organizacionais do Ocidente foram incorporados à medida que estavam mais 

condizentes com a realidade japonesa. A marinha e os sistemas de comunicações seguiram o 

padrão britânico; a política e a educação, o francês; o sistema bancário, o norte-americano; e o 

sistema jurídico, o francês, e depois, o alemão (CLYDESDALE, 2012). A indústria pesada 

começou a se desenvolver a partir do final do século XIX, como a indústria siderúrgica. Devido à 

guerra Russo-Japonesa, em 1905, o progresso da indústria metalúrgica foi mais rápido. O Japão 

tornou-se um império bélico (forte política armamentista) e graças ao ferro e ao carvão, advindos 

dos territórios da Manchúria (anexado em 1931) e da Coreia e Taiwan (ambos anexados em 

1894-5)75. Após a Restauração Meiji, o programa de desenvolvimento industrial e militar tinha 

como objetivo barrar o avanço do imperialismo europeu na Ásia. Além disso, a baixa capacidade 

de matérias-primas do território japonês obrigou o país a expandir as possibilidades para 

alimentar seu progresso econômico. O Japão quando alcançou um certo poder militar se lançou 

em diversas empreitadas miliares, como a Guerra Sino-Japonesa entre 1894-1895 (anexando a 

Coreia e Taiwan), a Guerra Russo-Japonesa (1904-5) e a invasão da Manchúria (1931). As 

guerras permitiram um efeito multiplicador na economia, que tinha como princípio a aceleração 

dos investimentos e o progresso técnico (CLADESDALE, 2012).  

Internamente, o sistema feudal desmantelado e a passagem para um sistema de governo 

mais centralizador foram facilitados pela introdução de três tecnologias estrangeiras ocidentais: 

as ferrovias, os telégrafos e os correios. Elas facilitaram as comunicações e os transportes, 

favorecendo a coordenação do controle pelo governo central. O sistema de governo passou a 

contar, a partir de 1870, com uma série de instituições e órgãos de governo para fomentar o 

desenvolvimento econômico, como o Kobushô (Ministério de Engenharia e Obras Públicas) e 

destinado sobretudo ao desenvolvimento industrial e o Naimushô (Ministério de Questões 

Internas), com a finalidade de desenvolver os sistemas de transportes e comunicações. Nos anos 

seguintes a Restauração Meiji, com a queda do Xogunato Tokugawa, a partir de 1868, deu início 

ao Império do Japão (até 1945) e o que alimentou financeiramente as reformas foram, em parte, 

                                                 
75 O avanço russo no Extremo Oriente incomodava os japoneses e, para eles, somente uma guerra poderia assegurar a 

Coreia e ainda conquistar Port Arthur, na Manchúria, com a concessão Russa dada a eles pelos chineses. Em 8 de 

fevereiro de 1904, a Marinha Imperial Japonesa lança um ataque surpresa à frota russa ancorada em Port Arthur, 

não muito diferente do que fizeram em Pearl Harbor. 
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recursos advindos da exportação de tecidos, como a seda, o arroz e o chá. Entre 1875 e 1914, a 

produção primária (matéria-prima e agrícola) duplicou e sustentou o processo de industrialização 

(NIVEAU, 1969). Temos que considerar que, como império regional, parte desses ganhos eram 

devido à exploração dos territórios incorporados. Foi essa riqueza que alimentou a população 

crescente. Ademais, é preciso ponderar que a partir da Primeira Guerra Mundial, o Japão passou 

a importar alimentos e isso fortaleceu suas relações comerciais internacionais. Todas essas 

mudanças que envolvem o desenvolvimento do Japão só foram possíveis por estarem respaldados 

por um forte desenvolvimento do seu sistema de transportes e logística. 

Com um governo centralizado, os investimentos estatais foram a solução para o 

desenvolvimento japonês, especialmente por que o setor privado não tinha condições de realizar 

investimentos tão elevados. Além do mais, as empresas estavam no início de suas curvas de 

aprendizado e com baixa lucratividade. Para aumentar os investimentos, a tática do governo foi 

iniciar um processo de concessões à iniciativa privada e disponibilizar subsídios para que os 

empresários realizassem investimentos produtivos, dando origem aos zaibatsus. Os empresários 

japoneses, diferentemente dos chineses que utilizavam os recursos para interesses pessoais, 

reinvestiram grande parcela dos lucros e isso permitiu uma maior expansão industrial no Japão. 

Os japoneses realizaram investimentos que permitiram um elevado nível de desenvolvimento e 

de ocidentalização. O Japão passou por uma fase monopolista (pequeno número de grandes 

empresas) que alavancou sua capacidade produtiva, facilitando a diminuição do fosso tecnológico 

com outras nações, com grandes encomendas e subsídios governamentais. 

Por outro lado, o processo de modernização não é linear e unânime. A Rebelião de 

Satsuma (1877), liderada pelo líder dos samurais e integrante da Restauração Meiji Saigo 

Takamori, permitiu ao governo um maior esforço para absorver as forças da nação, especialmente 

os samurais, permitindo a eles uma maior contribuição na educação, administração pública e nas 

atividades econômicas, como nas indústrias e nos serviços de transportes. Portanto, apesar dos 

percalços, houve um esforço, por parte dos japoneses, para absorver o novo e criar um ambiente 

mais favorável para a expansão industrial, permitindo a economia crescer. Vale destacar que 

atualmente, no imaginário coletivo japonês e mundial, os samurais são os grandes responsáveis 

pela industrialização pelo crescimento econômico japonês e pela formação da grande indústria. A 

mídia mundial e, especialmente o cinema, teve um papel relevante na formação dessa imagem 

que, em parte, é desprovida de fatos objetivos. Isso funciona na mesma lógica do empreendedor 
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schumpeteriano, do self made man. Aqui para os samurais vale a mesma crítica feita por François 

Perroux, ou seja, o empreendedor samurai não está desprovido de um ambiente econômico e 

social, da ajuda do Estado e de uma série de determinantes que movem as forças produtivas e as 

relações de produção. 

Entre 1889 e 1938, a despesa nacional per capta do Japão cresceu 2%, em média, ao ano, 

favorecendo consideravelmente o ramo de transportes (CLYDESDALE, 2012). Eles sabiam que 

a perda do controle sobre os recursos hidrográficos significou desastres para outras nações e que 

o sucesso da Inglaterra, uma ilha como o Japão, foi sustentada pela expansão marítima e 

comercial. Logo, houve um massivo investimento no transporte naval, com a posse de navios 

estrangeiros (decreto de 1869), a modernização portuária, o desenvolvimento da indústria naval e 

a criação de um mercado demandante desse tipo de transporte, primeiramente devido à ampliação 

da circulação entre as ilhas japonesas, seguido pelo crescimento do comércio com outras nações e 

até mesmo pelo expansionismo imperialista japonês na Coreia e na China, especificamente a 

expedição militar em Taiwan, que ficou sob o controle japonês até 1945, a Guerra Sino-Japonesa 

e a Rúska-Yapónskaya Vainá, uma guerra entre o Império Japonês e Russo, entre 1904 e 1905, 

em que ambos  disputavam os territórios da China e da Manchúria, dando ao Japão o status de 

nação imperialista perante ao mundo.  

Empresas de navegação naval estatal foram criadas, concedidas à iniciativa privada 

(Mitsubishi Shokai) e intensificadas nas épocas de conflitos internos (como o conflito de 

Satsuma) e externos (na Coreia e China), com aumento de cargas militares, alimentos e soldados. 

Tem-se em vista que a logística também é ampliada por meio da otimização da movimentação de 

tropas e abastecimento das mesmas de materiais bélicos e alimentos e, cada vez mais, é 

necessário a escolha de melhores rotas, rapidez e segurança na movimentação de mercadorias e 

pessoas (está presente uma organização mais profissional da logística militar do que da logística 

corporativa). Empresas de navegação importantes surgiram subsidiadas pelo Estado e passaram a 

fazer rotas para a China, Índia, Europa, EUA e Austrália. 

A participação do Estado foi crucial para o crescimento econômico japonês. O governo 

era tanto o maior financiador quanto o criador de empreendimentos. Com isso, houve poucos 

empréstimos, especialmente estrangeiros, para o financiamento do processo de industrialização. 

O processo de industrialização japonesa foi rápido, um modelo tido como via prussiana 
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(Revolução Burguesa), mas a sua renda per capta, até as vésperas da Segunda Guerra Mundial, 

permaneceu baixa, se comparada às outras nações competidoras. A renda per capta do Japão 

antes da II Guerra era de US$ 86,00, enquanto dos Estados Unidos era de US$ 519,00, a da Grã-

Bretanha era de US$ 465,00, a da Alemanha de US$ 335,00 e da França de US$ 260,00 

(NEVEAU, 1969). Esses dados remetem a um questionamento, ou seja, o fato da renda per capta 

dos japoneses ser mais baixa não pode ser uma das causas do Japão não conseguir realizar um 

esforço de guerra mais prolongado e mais altivo, dando sobrevida aos esforços de guerra com 

recursos da população, como fez os Estados Unidos, por possuir mais reservas acumuladas para 

financiar um grande esforço de guerra? 

À medida que a economia se estruturava e adquiria novas capacidades produtivas e 

abriam-se novas oportunidades para o capital privado. Enquanto isso, o governo proibia a 

construção de veleiros de madeira, forçando a substituição gradativa para uma frota de navios a 

vapor. O Estado, exempli gratia, em 1893, subsidiou a Nippon Yusen Kaisha (NYK) em 100 mil 

ienes, ou seja, o equivalente a 97% do seu lucro naquele ano (CLYDESDALE, 2012). O avanço 

da navegação transoceânica japonesa alcançou outros continentes e, para isso, surgiu uma série 

de companhias de navegação, como a Toyo Kisen Kaisha (TKK que, em 1898, inaugurou uma 

linha até São Francisco, nos Estados Unidos) e a Mitsui Bussan. Grandes empresas, por exemplo, 

como a Mitsui (tinha, em 1900, 1/3 do comércio exterior total Japão) e a Suzuki possuíam 

subsidiárias ligadas ao setor de transportes, especialmente, pela sua alta capacidade de produção e 

exportação. 

A frota mercantil do Japão cresceu rapidamente, acompanhando a capacidade produtiva e 

o comércio exterior do país. Fato que, em 1912, permitiu a NYK transportar cerca de 280 mil 

toneladas, a OSK (Osaka Shosen Kaisha) cerca de 130 mil toneladas e a TKK mais de 70 mil 

toneladas. Os subsídios chegavam a 14 ienes por tonelada e eram maiores que os subsídios dados 

pela Alemanha e pela Inglaterra (em torno de 3 a 4 ienes por toneladas). A essa altura, o Japão já 

possuía a terceira maior frota marítima do mundo. A era corporativa passou a incluir o Japão 

como uma potência em alguns setores industriais e no de transportes (construção e navegação), 

além da sua consolidação como uma nação imperialista de escala regional. 
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*** 

 

Achamos necessário um aprofundamento mais significativo sobre o Japão. Assim, 

indicamos algumas bibliografias que ajudarão nessa tarefa. Entrementes, a revolução logística 

japonesa tem um caráter mais restrito e incompleto do que a inglesa, a americana e a chinesa que, 

na verdade, são a meta principal desta parte da pesquisa, ou seja, a “Parte III”. Assim, não tratar a 

liderança do Japão nos sistemas de transportes, logística e armazenamento mais profundamente 

não interfere no nosso objetivo. É, por isso, que colocamos algumas bibliografias sobre o Japão 

na nossa agenda futura de pesquisa: 

 

1) ARRIGHI, Giovanni. Adam Smith em Pequim: origens e fundamentos do século XXI. 

São Paulo: Boitempo, 2008. 

2) CORIAT, Benjamin. Automação programável: Novas formas e conceitos de organização 

da produção. In: SCHMITZ, Hubert; CARVALHO, Ruy de Q. (Orgs.). Automação, 

competitividade e trabalho: A experiência internacional. São Paulo: Hucitec, 1988. 

3) CORIAT, Benjamin. Ohno e a escola japonesa de gestão da produção: Um ponto de vista 

de conjuntura". In: HIRATA, Helena (org.). Sobre o "modelo" japonês. São Paulo: 

Edusp, 1993.  

4) CORIAT, Benjamin. Pensar pelo avesso: o modelo japonês de trabalho e organização. 

Rio de Janeiro: Revan, 1994. 

5) HIRATA, Helena (org.). Sobre o modelo japonês. São Paulo, Edusp, 1993.      

6) HIRATA, Helena. Outro lado do modelo japonês: entrevista com Satoshi Kamata. Novos 

Estudos Cebrap, n. 29, mar. 1991. 

7) HIRATA, Helena; ZARIFIAN, Philippe. Força e fragilidade do modelo japonês. Estudos 

Avançados, n. 12(5). 1991, pp. 173-185. 

8) MAMIGONIAN, Armen et al. (Org.). Dossiê Ásia/China 1. Geografia Econômica, 2007 

(Edição Piloto). 

9) OLIVEIRA, Amauri P. de. Formação de uma economia regional no Leste 

Asiático. Cadernos Geográficos, n. 13, 2006. 

10) SOBRINHO, Alexandre Barbosa Lima. Japão: o capital se faz em casa. Rio de Janeiro, 

Paz e Terra, 1973. 
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11) TORRES FILHO, E. T. Os Keiretsu e os desafios da internacionalização. In: Schwartz, G. 

(Coord.). Lições da economia japonesa. São Paulo: Saraiva, 1995. 

 

 

7. A ALEMANHA E O CAMINHO PARA A REVOLUÇÃO TÉCNICO-

CIENTÍFICA 

 A Alemanha é um país de unificação tardia, realizada em 1871, compondo 39 estados 

confederados. Todavia esse processo começa em 1834 com uma união aduaneira denominada de 

Zollverein, ou seja, um mercado único para a livre circulação de homens e capitais entre todos os 

estados participantes. Ele serviu para estabelecer uma unidade econômica favorável ao estímulo 

da industrialização e do crescimento. Estava dada, através da criação de um mercado mais amplo, 

uma das pré-condições para o crescimento industrial. Outros elementos, como o progresso na 

agricultura, a pressão demográfica e o papel do Estado nos incentivos a setores estratégicos 

(motores) também se destacam e ajudam na formação de uma totalidade social única, quer dizer, 

a formação social alemã, em um acelerado ritmo de desenvolvimento, especialmente devido ao 

seu atraso histórico em relação a outras nações europeias, como a Inglaterra. Um marco da 

unificação tardia alemã, liderada pela Prússia, foi o desmantelamento dos regimes feudais em 

substituição a uma modernização que tinha como princípio a integração física do território via um 

sistema de transporte ferroviário e rodoviário. 

O papel do Estado foi marcante na construção de estradas, exploração das minas (minério 

e carvão), dos bancos, dos seguros e do regime de propriedade, mudando assim as relações de 

produção que, em grande medida, estavam ainda embasadas em resquícios feudais. A 

emancipação dos camponeses, entre 1783 e 1850, sobretudo na Alemanha Oriental, onde a 

servidão estava largamente difundida possibilitou, ao mesmo tempo, um aumento na produção 

agrícola e da natalidade, a diminuição da mortalidade e a mobilidade da mão de obra do campo 

para a cidade. O rendimento da mão de obra no campo (sua produtividade) permitiu um êxodo 

rural que alimentou as indústrias em formação. As técnicas empregadas no campo, através de um 

processo crescente de modernização, incentivaram a extensão das superfícies cultiváveis e 

aumento da produtividade. O uso do adubo, de novos tipos de arado, a rotação de cultura e todas 

as outras técnicas agrícolas disponíveis na Europa ajudaram a Alemanha a dar início e 
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continuidade a uma modernização burguesa (Revolução Prussiana) intermediada pelo seu 

principal agente produtor do espaço, id est, o Estado. 

O desenvolvimento tardio, também fruto de uma modernização extemporânea, teve como 

base a vantagem do atraso. A Alemanha não precisou incorrer em todas as etapas que outras 

nações passaram para se modernizarem, como a Inglaterra. As inovações técnicas e 

organizacionais, os modelos de gestão do Estado e das empresas, as possibilidades de transformar 

a agricultura e os modelos de negócios estavam disponíveis. Bastava incorporá-los. O 

financiamento externo, como o inglês, ajudou a desenvolver as estradas de ferro no país que, por 

sua vez, teve um papel crucial no desenvolvimento industrial alemão, sendo um dos motores do 

seu processo de industrialização.  Tal processo provocou a substituição de importações o que 

levou ao aprimoramento da extração de minérios e carvão nas minas (no Ruhr, Sarre e Alta 

Silésia), ao melhoramento e à ampliação da indústria do aço. A indústria de peças via o processo 

de substituição de importações e, até mesmo, a formação de uma indústria ferroviária altamente 

competitivos. Antes da Primeira Guerra Mundial, a indústria ferroviária alemã já competia com 

Inglaterra, França e Estados Unidos na produção e construção de estradas de ferro por todo o 

mundo. Um know-how que permanece até os dias atuais, com a Alemanha liderando, juntamente 

com alguns poucos países, as tecnologias ferroviárias mais modernas do mundo. As ferrovias na 

Alemanha também permitiram maiores interações espaciais e um processo de integração sólido 

de estados federados.  

A construção dos meios de transportes, dos quais estão as estradas de rodagem, as 

estradas de ferro e a construção naval e a formação de uma pujante marinha mercante, arrastou a 

Alemanha para a sua revolução industrial (NIVEAU, 1969). Uma revolução que, ao ocorrer mais 

tarde que a inglesa e a francesa, aproveitou os progressos técnicos já obtidos pelos países 

vizinhos (vantagem do atraso). Por outro lado, a Revolução Industrial alemã tinha uma limitação 

territorial, ela não extrapolava os limites da sua nação, pelo menos, até ela começar a se expandir 

de forma imperialista e rivalizar nos mercados produtores de matérias-primas e consumidor das 

outras nações imperialistas, como Inglaterra e França. Sua expansão colonial e de potência 

econômica e industrial permitiu a ampliação da sua capacidade econômica. O Império Colonial 

Alemão foi o termo abordado para esquadrinhar uma área ultramarina formada no final do século 

XIX como parte do Império Alemão, da dinastia Hohenzollen, que terminou com o Tratado de 
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Versalhes, em 1919, após o fim da Primeira Guerra Mundial76. Como nação industrial e 

economia pujante, a Alemanha conseguiu construir ferrovias com tecnologia própria em outras 

nações, como no Brasil, por exemplo as Estradas de Ferro Santa Catarina, no Vale do Itajaí, em 

Santa Catarina, iniciada em 190877. 

De uma forma geral, os alemães tinham uma tradição no comércio exterior marinho que 

datava da Liga Hanseática, uma aliança de cidades comerciais alemãs e de influência alemã que 

teve o monopólio comercial sobre quase todo o norte da Europa e Báltico no final da Idade Média 

e começo da Idade Moderna (entre os séculos XII e XVII), abrangendo cerca de cem cidades que 

se configurou para além de uma aliança econômica, em uma aliança política. Os alemães tinham, 

inclusive por conta do comércio, uma tradição de emigrar (Romênia, Rússia e Américas). A 

partilha da África despertou interesse alemão, assim a Alemanha competiu por parcelas desse 

vasto território. Tem-se em vista que pouco participou da partilha da Ásia e ficou fora das 

Américas. A Alemanha entrou tardiamente na corrida por colônias, em um período que passou a 

ser considerado como de descolonização, devido às várias insurgências de liberdade nacional 

patrocinadas idealmente pela Independência dos Estados Unidos (1776) e pela Revolução 

Francesa (1789) e por Napoleão Bonaparte. Todavia, com a derrota da Alemanha na Primeira 

Guerra Mundial, o Império da Alemanha foi dissolvido e suas colônias foram divididas entre os 

aliados. 

As iniciativas do Estado no domínio econômico e a organização de uma rede de vias de 

comunicações auxiliaram poderosamente a industrialização alemã, que contou com minas de 

ferro e carvão e um exponencial desenvolvimento da siderurgia. A ciência (pesquisa e 

desenvolvimento) foi um elemento muito mais presente do que na Primeira Revolução Industrial 

liderada pela Inglaterra, especialmente a indústria química. Essa indústria foi influenciada pelo 

desenvolvimento da química na França, todavia, ao longo do tempo, alcançou níveis mais 

elevados que na França, especialmente nos produtos derivados de petróleo, como tintas, colas 

                                                 
76 Mesmo entrando tarde na corrida colonial, fruto de sua unificação tardia, a Alemanha conseguiu estabelecer as 

seguintes colônias pelo mundo: Togo, Camarões, África Alemã do Sudoeste (atualmente Namíbia), África Alemã 

Oriental (atualmente Tanzânia), três territórios que estão atualmente na Papua-Nova Guiné (Kaiser-Wilhelmsland, o 

Arquipélago de Bismark e as Ilhas Salomão Alemãs) e vários territórios no Pacífico, como as Ilhas Marshall, as Ilhas 

Caroline e Palau (atualmente estados federados da Micronésia), as Marianas Alemãs (atualmente território dos 

Estados Unidos) e Samoa. Além disso, havia a China Alemã, uma concessão colonial em Jiaozhou na península de 

Shandong no norte da China. 
77 Todavia, essa região é uma área com forte presença de imigrantes alemães, algo bastante comum em vários 

espaços do território catarinense, participantes tanto dos rumos políticos como econômicos do Estado. 
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óleos e produtos petroquímicos diversos. Atualmente, essa herança permanece e a Alemanha é 

líder em setores químicos, com empresas como a Bayer, Basf, IG Farben, Glasurit, Henkel, 

Altana e outras, muitas delas originárias antes da Primeira Guerra Mundial. 

A incorporação da ciência, segundo Bravernan (1987), à empresa capitalista começa 

propriamente na Alemanha, especialmente para diminuir o atraso na corrida colonial e 

imperialista em relação às outras nações. Estabelecem-se nas universidades laboratórios de 

pesquisa, que passam a atuar em parcerias com grandes empresas. Na Alemanha, criam-se 

institutos politécnicos (a partir de 1830 e 1840) como alternativa à instrução universitária e seu 

sistema de aprendizagem era rigoroso. A liderança na química, como já relatado, foi apreendida 

da França, especialmente as tintas, os corantes e os farmacêuticos. Era preciso desenvolver tintas 

e corantes sintéticos, especialmente, por que a Alemanha saiu atrasada na corrida colonial e não 

possuía fonte de corantes naturais. Esses tinham que ser comprados de outros países e isso 

encarecia os produtos alemães. Fato que colocou a Alemanha na liderança da indústria química. 

Como trata Karl Marx: a história não resolve problemas que ainda não foram formulados. Além 

de pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas universidades e da formação de trabalho técnico, havia 

ainda laboratórios nas indústrias financiados pelo Estado. Havia um esforço científico-

tecnológico continuado. 

Diferente da Alemanha, nos Estados Unidos havia uma abundância de recursos naturais 

para favorecer seu desenvolvimento. Isso permitiu a Alemanha ampliar o aprimoramento 

científico para superar a falta de recursos. Algo que colocou, de certa forma, a Alemanha na 

liderança, por algum tempo, da Revolução Técnico-Cientifica, especialmente em alguns setores, 

pois, como já relatado, a diversificação da indústria norte-americana era bastante ampla. A 

amplitude científica na Alemanha era considerável e as duas grandes guerras que ela enfrentou 

estão no cerne dessas questões. Elas tanto incentivaram a pesquisa científica, como ajudaram no 

desenvolvimento econômico. A Alemanha desenvolveu invenções e inovações importantes 

nesses períodos e algumas delas, como o motor a jato, só foram difundidas décadas após o fim da 

Segunda Grande Guerra. Parte do desenvolvimento científico, depois da guerra, difundido nos 

Estados Unidos, na Rússia e na Europa foi adquirido por meio da fuga (cientistas judeus ou 

contrários ao nazismo) e do sequestro de cientistas alemães (levados à força ou com promessas 

econômicas). Futuramente esses cientistas, foram altamente ativos no desenvolvimento das 

tecnologias da corrida espacial e bélica entre Estados Unidos e União Soviética. A derrota, 

Fls. 498



 199 

especialmente, nas guerras, com destaque para a Segunda, tirou a Alemanha da corrida pela 

liderança da Segunda Revolução Industrial. Todavia, como o Japão, a Alemanha vai passar por 

um período de forte crescimento tecnológico e econômico após a Segunda Guerra, mantendo a 

liderança em alguns setores.  

 

 

8. ASCENÇÃO INDUSTRIAL NORTE-AMERICANA, DECADÊNCIA DA 

INGLATERRA E O PAPEL DOS SISTEMAS DE TRANSPORTES: 

ELEMENTOS PARA A MUDANÇA DA HEGEMONIA GLOBAL78  

Os Estados Unidos começam seu percurso rumo ao crescimento econômico, à era 

corporativa e ao status de nação imperialista antes do Japão alcançar seu pico 

desenvolvimentista. Apesar de estar um passo à frente da Alemanha e dois do Japão, vão ser 

esses dois países, por intermédio da vantagem do atraso, que imporão aos Estados Unidos uma 

maior competição rumo à busca por alcançar a Inglaterra e, com isso, a liderança política e 

econômica mundial. Tanto que atualmente, em 2018, o Produto Interno Bruto (PIB) mundial tem 

a seguinte classificação:  

1) Estados Unidos (US$ 20,4 trilhões),  

2) China (US$ 14 trilhões),  

3) Japão (5,1 trilhões),  

4) Alemanha (US$ 4,2 trilhões),  

5) Reino Unido (2,94 trilhões),  

6) França (US$ 2,93 trilhões) e  

7) Índia (US$ 2,83 trilhões).  

 

                                                 
78 Ellen Wood usa outro termo para classificar a atuação dos Estados Unidos como imperialista. Para ela, é o império 

do capital, uma nova forma de imperialismos capitalista que começa com a Inglaterra e que se consolida com a 

presença dominante dos Estados Unidos como líder de um conjunto de estados (Estados múltiplos). “O que torna a 

dominação de classe, ou o imperialismo, especificamente capitalista é a predominância da coerção econômica, que se 

distingue da coerção ‘extraeconômica’ – política, militar ou judicial – direta”. (WOOD, 2014, p. 17).   
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Um ranking que demonstra muito bem o esforço na luta pelo desenvolvimento industrial 

e, por isso, geoeconômico. Uma disputa cheia de percalços, traições e trapaças. Um percurso 

repleto de injustiças que se configura na nossa realidade socioespacial presente. Os EUA foram o 

gatilho que fez o Japão “sair da toca”, ou seja, do seu exclusivismo, mantido pelo Xogunato 

Tokugawa. Inclusive o sistema protecionista, especialmente o da indústria nascente, foi uma fonte 

de inspiração para o Japão, pois ela foi fortemente defendida pelo primeiro Secretário do Tesouro 

dos Estados Unidos, Alexander Hamilton (1755-1804). O mesmo argumento foi utilizado pelos 

alemães na sua corrida econômico-desenvolvimentista, isto é, o que leva a proteção do mercado, 

o apoio aos capitais nacionais, aos subsídios e a outros fatos de proteção dos interesses nacionais 

como uma exclusividade para se alcançar o desenvolvimento econômico. Desenvolvimento 

econômico que tinha como meta a consolidação da integração territorial pelos sistemas de 

transportes e comunicações que, por conseguinte, também permitisse ampliar o poder econômico 

e militar na escala internacional. Um exemplo do protecionismo, no caso dos EUA, foi a Tarifa 

Morril de 1861, uma tarifa protecionista que resguardava o país da competição estrangeira e que 

permitiu a imitação de tecnologias de produção de outros países, como da Inglaterra, ainda líder 

na produção industrial. Assim, os setores que mais cresceram entre 1870 e 1914 foram os que 

mais foram protegidos pela estrutura tarifária de 1870. 

A transferência de tecnologia aconteceu nos lugares que tinham condições ambientais 

semelhantes aos centros de produção originais da Europa. Desse modo, o acesso à matéria-prima, 

a imigrantes qualificados, padrão elevado de consumo e maior população, entre outros fatores, 

incluindo a forte presença do Estado, permitiram o desenvolvimento de uma variedade de setores 

industriais, comerciais e de transportes79. Soma-se a isso, a migração para o oeste e a diminuição 

do exército industrial de reserva nas áreas em forte processo de industrialização. Os baixos 

salários foram os grandes motivadores dessa migração para fora das maiores cidades que se 

                                                 
79 Demangeon, um dos maiores geógrafos das primeiras décadas do século XX, em seu ensaio “Problèmes de 

Géographie Humaine”, ressaltou a importância da colonização de uma área por povos com técnicas mais avançadas. 

Assim, explicou: “os islandeses não são necessariamente navegantes e os ingleses adquiriram esta característica 

devido às influências externas da Europa setentrional. Tampouco os solos ricos resultam necessariamente em ricas 

lavouras, pois que estas dependem da operosidade e da técnica do homem. Graças à irrigação, o homem pode levar 

vida aos desertos, enquanto que, impelido pelo nacionalismo econômico ou pela necessidade, o homem pode ser 

levado a cultivar lavouras além da margem econômica, tal como fez, cultivando a vinha na Inglaterra católica da 

Idade Média. Um país pode modificar-se completamente caso seja colonizado com êxito em pequeno espaço de 

tempo por um povo de técnica superior. Foi este o caso da Austrália e da Palestina” (CHURCH, 1960, p. 792). 
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somou à baixa população do interior e, com isso, a disponibilidade de terras. Disponibilidade de 

terras, na maioria dos casos, forjada pelo genocídio indígena80. 

Nesta parte da pesquisa, também cabe fazer uma reflexão sobre a competitividade 

territorial, pois torna-se notório que as áreas mais competitivas são fruto de uma totalidade 

repleta de múltiplas determinações históricas, técnicas, organizacionais, institucionais que 

permitiram um processo de desenvolvimento econômico maior do que em muitos outros espaços. 

E esse desenvolvimento desigual não está só no âmbito dos territórios nacionais, mas também 

internamente a eles. Além da competitividade entre nações, temos diversas outras escalas 

espaciais de concorrências, como blocos supranacionais e intranacionais (seja da mesma nação ou 

entre diferentes nações). O importante a se destacar é que, seja qual for a escala espacial ou tipo 

de competitividade, elas passam pelo crivo do Estado, seja qual unidade for, seja nacional, seja 

federativa, seja municipal etc., mas passam especialmente pela análise da nação. A organização 

espacial de uma área mais complexa, mais competitiva também é, por regra, resultado de 

múltiplas e complexas determinações. Entre as regras, por exemplo, estão os sistemas de normas 

e de tributação nos transportes e na logística, os quais são fundamentais à fluidez territorial. 

O modelo de desenvolvimento implementado no norte dos Estados Unidos, com o fim da 

Guerra de Secessão (1861-1865), torna-se dominante. Pode, desse modo, impor seu modelo de 

desenvolvimento para outras áreas do país, como o oeste e sul. Logo, os recursos ociosos gerados 

no nordeste americano vão sendo transferidos para os nós de estrangulamento no interior, 

levando a eles um forte processo de modernização e, assim por diante. Tanto que essas áreas 

atualmente possuem cidades com PIBs elevados e atuantes na competitividade territorial global. 

Fatos que só foram possíveis por meio de um sistema de transporte integrador e com conexões 

internacionais, além de uma forte indústria de transportes. 

                                                 
80 Muitos imigrantes possuíam relações humanas muito complexas, como: 1) grau de consumo elevado; 2) tradição 

no trabalho familiar, embasado, em grande medida, nas ideologias protestantes; 3) conhecimentos técnicos 

repassados por gerações e/ou adquirido no trabalho industrial, especialmente, em centros urbanos que passaram por 

um período de modernização, fruto de uma revolução industrial; 4) hábitos econômicos equilibrados (trabalho 

persistente e consumo sóbrio); e 5) forte vontade de independência. Essas determinações, combinadas à instalação 

dos imigrantes em ambientes físicos, biológicos e, até mesmo humanos, mais propícios, permitiram a eles 

possibilidades de produzir gêneros básicos de alimentação, produtos artesanais, construírem suas casas, galpões, 

produzirem e importarem ferramentas de trabalho e outros. Ainda, a relação com a terra natal, possibilitou 

importações de meios de produção, e as crises econômicas e o protecionismo permitiram um mercado consumidor 

mais cativo e duradouro. Agrega-se a esse fato, as políticas econômicas, como os subsídios do Estado. 
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 Os americanos, de uma forma geral, aproveitaram as chances oferecidas por essa nova 

onda tecnológica que passava pelos processos imitativos para os inovativos. Os americanos 

souberam fugir dos obstáculos impostos, como dominação econômica da metrópole (Inglaterra), 

escassez de mão de obra e ausência de vias de comunicação. Eles não só souberam adaptar as 

invenções britânicas, como também tiveram inventores altamente inovativos na sua revolução 

industrial. George Westinghouse inventou um freio a ar para trens antes de fundar a 

Westinghouse Eletric Company para produzir geradores e aparelhos elétricos. O mesmo caminho 

seguiu Thomas Edson (lâmpada) e outros grandes nomes da indústria americana, como Alexander 

Graham Bell (telefone), Elias Howe (máquina de costura), Samuel Morse (telégrafo magnético), 

muitos, inclusive, eram estrangeiros. Mas, as inovações fazem parte do processo de 

desenvolvimento industrial americano, e o fator-chave que está na base são a imitação e o 

aperfeiçoamento, todos motivados e embasados na forte iniciativa estatal. Essas invenções foram 

orientadas pelas necessidades específicas da economia dos Estados Unidos, ou seja, a influência 

preponderante do ambiente sobre o processo inventivo (NIVEAU, 1969). “A relativa escassez do 

fator trabalho orientou o progresso técnico dos Estados Unidos para a construção de máquinas e a 

procura de processos de fabricação que implicasse em economia de mão de obra” (NIVEAU, 

1969, p. 91). 

O próprio taylorismo e fordismo vão nessa linha. Ainda se destaca Frank Bunker Gilbreth 

(1868-1924) que estudou os hábitos de trabalho dos empregados nas indústrias para encontrar 

meios para aumentar sua produtividade, especialmente por meio dos movimentos do trabalhador 

(BRAVERMAN, 1977). A herança, em termos de invenções e inovações americana, está tanto na 

produção em massa padronizada e realizada na cadeia de montagem, como na utilização mais 

significativa da ciência, da administração científica e das grandes empresas integradas. Isso tudo 

tem a ver com um sistema fordista de produção que utiliza uma maior divisão do trabalho e um 

sistema de técnicas das peças intercambiáveis (possibilitada pela sua padronização)81. Ademais, 

houve a substituição do sistema diversificado de produção (sistema europeu) pelo sistema de 

produção em massa e peças intercambiáveis (sistema norte-americano), o que também permitiu a 

produção de bens de consumo em infinitas variedades de modelos padronizados.     

                                                 
81 Peças intercambiáveis foram muito utilizadas na fabricação de armas. As peças intercambiáveis, devido às peças 

padronizadas, permitiram a aceleração da produção e do processo de montagem realizada em cadeia, ao passo que os 

reparos do objeto fabricado eram consideravelmente simplificados (muitas vezes bastava trocar uma peça disponível 

para venda no mercado). A produção em série utilizada posteriormente por Ford tornava-se possível. Com isso, as 

máquinas e os meios de produção tinham que ser de precisão. 
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O ambiente industrial americano tomou proporções maiores do que o da Grã-Bretanha e 

foi a expansão das ferrovias, no século XIX, que ligou essa vasta extensão territorial e, com isso, 

criando um mercado extraordinário. As ferrovias constituíram a primeira grande indústria 

americana e serviram de modelo organizacional para a gestação de empresas de grande escala. 

Essas empresas utilizaram significativa divisão do trabalho administrativo, com gerentes de 

vários escalões. Havia nascido a pirâmide da companhia de sociedade anônima (CLYDESDALE, 

2012). As ferrovias nos Estados Unidos melhoraram o transporte nacional e transformaram a 

economia americana, romperam os exclusivismos regionais ao facilitar o transporte de 

mercadorias. Uma empresa passou a invadir o território da outra, levando a fusão de muitas 

companhias e criando grandes empresas de atuação nacional e até mesmo internacional. As 

soluções mais duradouras para o excesso de competição foram os trustes e a holding company 

(empresa que detém a maioria das ações de outras empresas e centraliza o controle sobre estas 

que são suas subsidiárias). 

A fábrica, as máquinas de grande escala (produzindo bens passíveis de peças 

intercambiáveis) foi uma resposta às limitações do ambiente local. A mão de obra intensiva não 

era possível, tendo em vista a baixa qualificação dos imigrantes e sua fuga para o oeste pouco 

habitado. A solução foi mais capital intensivo, aumentando o emprego de máquinas e 

simplificando o trabalho, mudando a proporção entre capital e trabalho humano na produção. 

Esse novo sistema para funcionar adequadamente precisava de redes de marketing e sistemas de 

distribuição que funcionassem por meio de uma forte integração vertical. Fato que coloca, em 

grande medida, a logística de armazenamento sob o controle das corporações (das fábricas). Esse 

sistema era mais verticalizado, onde as empresas produziam praticamente todos os componentes 

de um produto na mesma planta industrial e ainda controlava sua distribuição. Isso implica que o 

capitalista do setor produtivo tinha uma estrutura mais verticalizada e que incluía a esfera da 

produção e parte da distribuição, especialmente por haver poucos atravessadores que, ao longo do 

tempo, foram se multiplicando com a diversificação que passou a existir no sistema atacadista e 

varejista, este último na busca para usufruir da maior parte da mais-valia gerada na produção. Os 

transportes e, até mesmo a atividade varejista, em muitas situações, estava sob o controle da 

fábrica, como era também o caso de uma série de serviços, como a logística. 

 Alfred Chandler (1990) chamou esse sistema econômico de “capitalismo administrativo”, 

pois ele refletia as grandes peculiaridades do ambiente americano, como: um grande mercado 
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nacional; uma grande base de recursos; melhorias nos sistemas de transportes, armazenamento e 

comunicações (que permitiam a coordenação de atividades realizadas longe uma das outras82). 

Esse sistema ainda produziu seus gurus e filósofos, como Frederick Winslou Taylor (1856-1915) 

que publicou, em 1911, a sua mais conhecida obra, o livro “Princípios da administração 

científica” que, por meio da organização científica – uma logística intrafirma no que envolve a 

tarefa do trabalhador e da organização interna dos meios de produção – aumentou a produção 

diária de 12,5 toneladas para 47,5 toneladas por trabalhador (CLYDESDALE, 2012). O autor 

também foi capaz de propor que os trabalhadores fossem cientificamente selecionados para as 

tarefas e que as tarefas deveriam ser fragmentadas em partes extremamente especializadas para 

maximizar os benefícios da especialização. Fatores complementados, especialmente no que diz 

respeito ao movimento do trabalhador, por Frank Gilbreth. Segundo David Harvey (2005), houve 

a criação de ideologias (trabalho, ética, família) cultivadas pelos meios de comunicação de 

massa, pelas instituições religiosas, pelos setores educacionais, pelos vários setores do aparelho 

de Estado. O controle do trabalho foi uma mistura de repressão, familiarização, cooptação e 

cooperação83.  

De 1870 até o fim da Primeira Guerra Mundial, o Produto Nacional Bruto (PNB) dos 

Estados Unidos quintuplicou, ao passo que o britânico só dobrou, deixando de ser uma economia 

tipicamente agrícola para possuir um grande potencial industrial. Todavia, esse processo teve 

seus percalços, como uma série de depressões, como as de 1857, 1873 e 1893, especialmente dos 

ciclos juglarianos, dentro e fora das fases recessivas dos ciclos de Kondratieff (tendo em vista 

que as crises mais agudas são as que ocorrem da coincidência dos ciclos longos e médios). Após 

1849-1869, os Estados Unidos já eram o segundo país industrial do mundo, especialmente devido 

ao arranque industrial que teve após 1830. A indústria têxtil, como na Europa, desempenhou um 

papel motor num processo de encadeamento da industrialização, seguida pela indústria 

ferroviária, de construção civil e pesada, transportes e equipamentos bélicos. Nesse período, 

também houve um aumento da produção agrícola e industrial. Em 1839, a agricultura representou 

                                                 
82 Isso não implica dizer que havia um sistema de produção horizontalizado, mas que a fragmentação espacial dava-

se entre a gerência, a matriz, as filiais e o controle da distribuição, realizada por um vasto espaço geográfico (com 

grandes empresas exportadoras), mas ainda longe de serem empresas globais, mesmo atuando na escala 

multinacional. 
83 Educação, treinamento, persuasão, sentimento sociais (ética do trabalho, lealdade aos companheiros, o orgulho 

local ou nacional) e propensões psicológicas (a busca da identidade através do trabalho etc.). Elementos que são 

facilmente generalizados nos períodos de guerra e disputas geopolíticas, como na Guerra Fria. Enquanto o 

americanismo e o fordismo apresentam-se como ideologias.  
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72% e a indústria 17% da sua economia, mas, em 1950, esses números se inverteram, e a 

agricultura foi de 16,2% e a indústria 68% (NIVEAU, 1969). A distribuição da População Ativa 

em 1820 foi de 72,3% para a agricultura, 12,2% para a indústria e 15,3% para o terciário. Em 

1950, a agricultura apresentou 11,65%, a indústria 29,2% e o setor terciário 51% (NIVEAU, 

1969). A renda per capta aumentou bastante a partir de 1870 e isso colocou o país na primeira 

colocação com US$ 1.525,00 em 1948. 

Já sabemos que o “capitalismo liberal’ não se desenvolveu da mesma forma em 

todos os países e que o empresário dinâmico de Schumpeter foi, em grande parte 

produto da sociedade que se encontrava. O Estado desempenhou no 

desenvolvimento econômico dos países capitalistas papel mais ou menos 

importante (...)” (NIVEAU, 1969, p. 101). 

 

Entre tantos papéis que o Estado desempenhou no desenvolvimento capitalista, um dos 

mais importes foi financiar e administrar a ciência. A ciência nada custa ao capitalista que, por 

conseguinte, explora o conhecimento acumulado, e depois, organiza-o sistematicamente, 

passando a ter lucro por meio dela. Noutros termos, a educação científica e a pesquisa científica 

são custeadas por toda a sociedade. Seu custeio, seja por meio do Estado ou diretamente do 

capitalista (pesquisa e desenvolvimento nas empresas) ou ambos (nas instituições públicas com 

algum aporte da inciativa privada ou nas empresas com aporte do Estado), tem uma única 

origem: a sociedade. Esse custeio é extraído, de uma forma ou de outra, da mais-valia, ele é um 

excedente do produto social. É dessa forma que a ciência deve ser encarada, como uma 

propriedade social. Na Primeira Revolução Industrial (técnica), a ciência estava ocasionalmente 

na produção, e na Segunda Revolução Industrial (técnico-científica), ela se localizava no centro 

da produção. Fato que disponibiliza à ciência um papel substancial. 

Entrementes, a ciência só alcançou esse status e impulsionou a Segunda Revolução 

Industrial depois de haver o avanço da técnica, pois ela, na sua versão moderna, evoluiu da 

técnica. A técnica desenvolveu-se antes e como condição para a ciência (BRAVERMAN, 

1977)84. A máquina a vapor, por exemplo, foi aperfeiçoada e aprimorada pelos mecânicos no 

trabalho e havia pouca ciência envolvida. A teoria do calor (termodinâmica) pouco ajudou na 

construção da máquina a vapor, pois ela estava mais voltada para as ciências físicas. Entender 

                                                 
84 Para Braverman (1977, p. 146), a Revolução Técnico-Científica “(...) não pode ser compreendida em termos de 

inovações específicas – como no caso da revolução industrial, que pode ser corretamente caracterizada por um 

punhado de invenções básicas –, mas deve ser compreendida mais em sua totalidade como um modo de produção no 

qual a ciência e investigações exaustivas da engenharia foram integradas como parte de um funcionamento normal”. 
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seus princípios não foi necessário para construir uma máquina a vapor. “Todo um ramo da física, 

a termodinâmica, desenvolveu-se em parte como resultado das observações empíricas dos 

métodos de engenharia e execução” (LANDES, 1969, p. 104 apud BRAVERMAN, 1987, p. 

140). Antes da segunda metade do século XIX, a ciência era basicamente privada, e os cientistas, 

amadores. Os cientistas exerciam uma outra profissão e a mesma era vista como distração. 

Muitos, como Charles Darwin (1809-1882), Alexander von Humboldt (1769-1859) e outros 

tinham fontes de renda desprovidas de interesses corporativos. Todavia, isso não significava que 

seus conhecimentos não fossem usados pelo Estado e pela iniciativa privada. Todavia, na 

verdade, não existia uma base social para um grande número de cientistas nas universidades 

(BRAVERMAN, 1987). 

No final do século XIX, houve quatro campos do conhecimento que avançaram 

cientificamente, como a eletricidade, o aço, o petróleo e o motor a combustão. O petróleo levou 

ao desenvolvimento da química dos produtos sintéticos, como a indústria farmacêutica, de tintas, 

borracha, plásticos.  São setores onde os Estados Unidos e principalmente a Alemanha avançaram 

e estabeleceram a corrida na liderança do período técnico-científico. A pesquisa teórica vai 

influenciar bastante o desenvolvimento desses setores. Isso dá, pelo menos em alguns setores, a 

liderança para a Alemanha na vanguarda tecnológica no estágio inicial da Segunda Revolução 

Técnico-Científica. Porém, os Estados Unidos, de certa forma, também avançaram na pesquisa 

realizada em bases corporativas. Thomas Edson, em 1876, por exemplo, inaugurou a 

“organização da pesquisa para invenção continuada”. Os investimentos governamentais em 

ciência são mais significativos a partir de 1886. Pesquisas empresariais são observadas em 

empresas, como a Kodak (1893), GE (1900), Goodrich (1895), Delco (1909), Bell (1904), 

Westinghouse (1917). Há crescente aumento da instrução científica e de engenheiros. As ciências 

físicas passam a ter destaque e os empresários passaram a ter maior preocupação com as ciências, 

pois percebem a sua capacidade de geração de capital. É nesse contexto que haverá, nos Estados 

Unidos, uma grande participação empresarial no financiamento e na formação de universidades. 

Nada muito diferente vai ocorrer também no Japão e as escolas e universidade terão relações 

estreitas com as corporações japonesas para financiamento e absorção de novas tecnologias, 

além, é claro, de laboratórios de pesquisa e de desenvolvimento privados de grande monta. 

Em 1900, foi computado 300 laboratórios em empresas americanas e já, em 1940, esse 

número subiu para 2.200 (BRAVERMAN, 1987). Os Estados Unidos ainda se aproveitaram do 
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talento científico formado na Alemanha que foi desviado para o país devido às questões raciais, 

políticas e ideológicas. Logo, os Estados Unidos adquiriram uma base científica igual ao seu 

poder industrial. E que também foi robustecida por talentos de outras partes do mundo, seja por 

fuga de cientistas, ou pelo atrativo econômico oferecido pelas empresas e pelo governo norte-

americano. Conforme aborda Braverman (1987), houve uma exaustão das possibilidades 

tecnológicas da Revolução Industrial, nos últimos vinte e cinco anos do século XIX (fase 

recessiva do segundo ciclo de Kondratieff). Surge, então uma Revolução Técnico-Científica que 

reabasteceu o acervo de possibilidades tecnológicas. Ela tinha o caráter consciente e proposital de 

planejar o pregresso da tecnologia e transformar a ciência numa mercadoria, quer dizer, de 

transformar a ciência em capital. E isso perdurou até que, em certa medida, as inovações básicas 

foram planejadamente limitadas e, por conseguinte, interferindo em um novo ciclo de inovações 

tecnológicas (quinto Kondratieff), dando lugar sobretudo às inovações incrementais.  

No início do século XX, os Estados Unidos estavam gerando um volume de produção 

muito superior a qualquer coisa que o mundo vira antes. Era o mundo da grande empresa, dos 

arranha-céus, dos telefones e dos automóveis. Foi nos Estados Unidos que houve 

aperfeiçoamentos significativos de invenções europeias tanto nos sistemas de produção e 

organização quanto nas tecnologias. Foi Henry Ford um dos que mais utilizaram o avanço 

tecnológico e organizacional, transformando os carros em produto de massa, aproveitando a 

economia de escala, as peças intercambiáveis e a organização na produção e da distribuição. 

Tudo isso permitiu carros mais baratos e que podiam ser comprados por uma quantidade maior de 

pessoas. O modelo T (Ford T) passou a ser vendido, em 1907, por US$ 800,00, em comparação 

aos demais que custavam em média US$ 2.150,00. As economias de escala fizeram seu preço 

cair para US$ 345-360,00, em 1916, e para US$ 220-260, em 1926 (CLYDESDALE, 2012). O 

sistema, conhecido posteriormente como fordista, introduziu o dia de oito horas e uma detalhada 

divisão do trabalho (posição fixa). Isso obrigava o trabalhador a adquirir disciplina e, com isso, a 

linha de montagem permitia a alta produtividade (HARVEY, 2005)85. 

A industrialização ofereceu boas condições aos empresários dos transportes, pois 

incrementou a circulação de cargas, expandiu o capital disponível para o investimento e 

                                                 
85 “O que havia de especial em Ford (e que, em última análise, distingue o fordismo do taylorismo) era sua visão, seu 

reconhecimento explícito de que produção de massa significava consumo de massa, um novo sistema de reprodução 

da força de trabalho, uma nova política de controle e gerência do trabalho, uma nova estética e uma nova psicologia, 

em suma, um novo tipo de sociedade democrática, racionalizada, modernista e populista” (HARVEY, 2005, p. 120). 
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progressivamente induziu a demanda por serviços de transportes. Mas, acompanhar a evolução 

das técnicas de fabricação e as tecnologias dos navios a vapor, especialmente a inglesa, não era 

uma tarefa fácil. Além disso, existiam oportunidades em vários outros setores industriais e de 

serviços que exigiam menos investimentos do que na indústria naval e nos serviços de 

transportes. Os custos de produção de embarcações nos Estados Unidos eram elevados, as 

tecnologias estavam atrasadas e ainda o governo dificultava a importação de embarcações (com a 

finalidade de desenvolver know-how de construção naval). Porém, a solução para esses 

problemas em nações protecionistas passa pela forte presença do Estado. Isso leva a afirmação de 

que o Estado teve um papel importante na substituição das embarcações à vela por navios de 

ferro movidos a motor a vapor. Isso ocorreu por meio de escolas navais e instituições, como a 

Secretaria do Comércio e Repartição da Navegação dentro do Ministério da Fazenda. 

Entrementes, o aperfeiçoamento no setor de navios de ferro a vapor colocou os EUA na frente 

dos britânicos. O governo também passou a dar preferência a navios de guerra fabricados com 

aço.  

Alguns dados são importantes para demonstrar factualmente o processo de 

desenvolvimento do setor naval. Por exemplo, o estaleiro Roach fabricou o primeiro petroleiro, o 

Standard, para a Standard Oil Company. Em 1901, foi registrado que 75% dos navios americanos 

circulavam com bandeira de outros países para fugirem dos custos – na compra de navios mais 

caros nos EUA, dos impostos para as empresas de navegação e na mão de obra – quanto da 

legislação, especialmente a trabalhista. Foi uma situação que se espalhou e atingiu outras nações 

e que perdura até os dias atuais (CLYDESDALE, 2012). Muitas nações tornaram-se o paraíso das 

empresas de navegação, como a Líbia, Panamá e Honduras. 

A integração vertical permitiu que empresas ferroviárias atuassem também no setor 

marítimo, como a Pensylvânia Railroad (empresa ferroviária com ligações transatlânticas), maior 

companhia do mundo na época no setor e o maior exemplo de capital corporativo. A partir dela 

foi fundada a Internacional Navegation Company. A Baltimore and Ohio Railroad criou a 

Atlantic Transport Company. Esse ritmo levou a um processo de competição que J.P. Morgan, o 

grande financista de Wall Street, considerou um exagero (CLYDESDALE, 2012). Morgan foi 

responsável por financiar muitas fusões do setor durante esse período. Esses processos de fusões 

e aquisições originaram a quarta maior corporação do mundo (International Merchant Marine – 

IMM), atrás da US Steel, a Standart Oil e a American Tobacco Company. Ela tinha a maior frota 
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mercante do mundo, embora a maior parte de seus navios ainda navegassem com bandeiras 

britânicas.  

A primeira Guerra Mundial afetou o transporte marítimo. Houve maior proteção industrial 

e muitas companhias europeias passaram a fazer parte do esforço de guerra, isso elevou o preço 

dos fretes, na qual, as companhias americanas aproveitaram. A neutralidade era vantajosa e 

incentivou investimentos no setor de transportes, como os de John D. Rockefeller e Averell 

Harriman. No oceano Pacífico, os japoneses também se beneficiaram da guerra, a abertura dos 

mercados asiáticos permitiu um maior comércio pelos japoneses, fazendo fretes que incluíram a 

África e a costa leste da América do Sul, além de todas as regiões do sudeste da Ásia. O Japão 

tornou-se a terceira maior nação marítima do mundo, atrás da Grã-Bretanha e dos Estados 

Unidos. A produção dos estaleiros americanos colocou os Estados Unidos, após o final da guerra, 

na primeira posição no que tange à marinha mercante. Logo, com o fim da guerra, as companhias 

europeias iam repondo antigas rotas e maior competição aos norte-americanos.  

Noutros termos, o padrão competitivo japonês foi dedicado a manter menores custos, 

sobretudo em mão de obra e também por meio da compra de navios usados importados, 

tornando-se a segunda frota mais antiga do mundo. Outro operador de baixo custo que surgiu foi 

a Grécia, com um crescimento de 3,5% ao ano, entre a depressão de 1929-1939, enquanto o 

Japão cresceu 3%, os EUA caíram para 2,4% e os britânicos ficaram com 1,1% em suas frotas 

(CLYDESDALE, 2012). No começo da Segunda Guerra Mundial, os britânicos ainda possuíam a 

maior frota mercante, seguidos pelos EUA e o Japão. 

Até a Primeira Guerra Mundial, o maior império era a Inglaterra. Ela sozinha governava 

uma rede que possuía um quarto da população mundial e mais de 19 milhões de quilômetros 

quadrados de terras. Possuía as tecnologias mais sofisticadas da época e criou um sistema 

econômico que integrava todo o mundo por um sistema de redes técnicas (transportes, 

comunicações e armazenamentos), nas quais as cidades (centralidades de um conjunto de redes 

urbanas menores) configuravam seus principais nós. No coração dessa vasta rede estava Londres, 

a sede do império, como o principal centro das finanças e do comércio mundial. A sua produção 

industrial já havia sido superada pela dos Estados Unidos que, por conseguinte, perdurou até 

2010, pois nesse ano, segundo a consultoria IHS Global Insight, o volume de dólares da produção 

industrial chinesa (valor nominal da produção de US$ 1,99 trilhão) assumiu o primeiro lugar no 

Fls. 509



 210 

mundo, ultrapassando a dos Estados Unidos (valor nominal da produção de US$ 1,95 trilhão), 

uma liderança que perdurou por 110 anos. Tudo devido ao crescimento acelerado da China e a 

valorização do yuan contra o dólar86.  

Noutros termos, a economia americana como um todo é ainda cerca de 3 vezes maior do 

que a da China, uma liderança que deve perdurar até 2020 e 2025, segundo algumas projeções. 

Assim, de certa forma, como o imperialismo inglês vai dando lugar ao imperialismo americano, 

Londres foi cedendo espaço para Nova Iorque tornar-se o principal nó da rede mundial de 

comércio e finanças, tendo Wall Street como o principal centro de comando financeiro. Isso 

implica afirmar que a China galga um caminho parecido para se tornar a nação mais rica do 

mundo e isso induz asseverar que Pequim, aos poucos, vai assumindo um importante papel na 

rede urbana mundial. Por outro lado, um pouco diferente do passado, como ocorreu com Londres, 

há uma rede urbana na qual há vários nós importantes e alguns deles altamente especializados e 

hierarquizados (financeiros, administrativos, culturais, industriais e outros em plena interação). 

Destarte, várias cidades chinesas, mas também outras espalhadas pelo mundo, assumem 

destacáveis características como principais nós de um sistema global de circulação.  

A China, por exemplo, assume um importante papel no sistema de engenharia e 

circulação global de mercadorias, tendo nesse quesito, em termo de movimentação portuária (em 

TEUs87), os maiores índices, além dos portos do mundo. Destaca-se, nas primeiras posições de 

uma classificação mundial sobre movimentação o porto de Xangai (primeiro), o de Ningbo-

Zhoushan (terceiro), o de Tianjin (quinto), Guangzhou (sexto), Qingdao (sétimo), Qinhuangdao 

(oitavo). Para os aeroportos com maior movimentação de passageiros há, entre os dez maiores, 

três na China e três nos Estados Unidos. Os aeroportos chineses localizam-se nas cidades de 

Pequim, Hong Kong e Xangai. Para a movimentação de cargas aéreas, temos em primeiro Hong 

Kong e em segundo Xangai. Nessa lista de dez maiores aeroportos com movimentação de cargas, 

quatro são aeroportos americanos88. 

                                                 
86 Fonte: <https://ihsmarkit.com/index.html>. Acesso em 07 de agosto de 2019. 
87 Um TEU representa a capacidade de carga de um container marítimo normal, de 20 (30,8 centímetros) pés de 

comprimento, por 8 de largura e 8 de altura. A altura de um TEU pode variar de uma baixa de 4,25 pés (1,30 metros) 

para os mais comuns 8,5 pés (2,6 metros) a 9,5 pés (2,9 metros). 
88 Fonte: Flight Global/Flap Internacional/ACI (<http://www.aviacaocomercial.net/rankingaero.htm>). Acesso em 

02 de julho de 2019. 
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Na época da Inglaterra como superpotência era o carvão que movimentava o sistema. Já 

com os Estados Unidos é o petróleo. E com a liderança chinesa é/será qual? Provavelmente ainda 

será o petróleo uma grande fonte de energia, que, por conseguinte, mostra ainda a forte 

capacidade dos Estados Unidos na resistência contra as mudanças de hegemonia. Outras fontes 

de energia se destacam, como a energia elétrica através da geração por hidroelétricas, energia 

solar e outras. A grande questão não perpassa só pelas fontes de energia, mas sobretudo pelas 

tecnologias de alta capacidade de armazenamento de energia. É esse tipo de tecnologia que 

coloca a China na liderança, pois tem forte know-how na tecnologia de baterias. Por outro lado, o 

petróleo é uma matéria-prima para além da produção de energia e possui diversas finalidades, 

como óleos, corantes, tintas, plásticos e outros. A Inglaterra possuía grandes fontes de carvão, 

mas o carvão perdeu parte importante da sua utilidade como matéria-prima na produção de ferro, 

aço, nas termoelétricas e outros (fonte de carbono e hidrogênio e pequenas proporções de 

oxigênio, enxofre, nitrogênio e silicatos que compõem as cinzas). Hoje ele é substituído mais 

facilmente, mas mesmo assim ainda é a segunda maior fonte de energia elétrica do mundo, 

responsável por 40% da produção89. Já o petróleo não, ele é cada vez mais utilizado como fonte 

de matérias-primas, mas ao contrário da Inglaterra, as maiores reservas estão fora dos Estados 

Unidos. Só que os EUA aumentam paulatinamente a extração de óleo de xisto. O carvão perdeu 

seu lugar para o petróleo e, ainda assim, é muito utilizado e isso também ocorrerá com o petróleo, 

mesmo que ele dê lugar para outra(s) fonte(s) de energia ainda permanecerá por décadas ou 

séculos como importante fonte de riqueza. Isso induz uma agressividade muito grande contra 

países periféricos que possuem reservas exponenciais de petróleo, como Iraque, Irã, Afeganistão, 

Venezuela, Brasil, além de certo controle da produção realizada pela OPEP (Organização dos 

Países Exportadores de Petróleo). Nessa direção, vale a pena desvendar a crise do petróleo, que 

ocorreu em março de 2020, gestada pela OPEP+1. As maiores reservas de carvão, que somam 

847,5 bilhões de toneladas, estão concentradas, com 60%, em três países, como os Estados 

Unidos (28,6%), a Rússia (18,5%) e a China (13,5%). O Brasil aparece na décima posição90. 

Os ingleses, ao obterem poder econômico e político, passaram a comprar terras e retirar-se 

para o campo, num processo de aristocratização. Algo que observamos entre os chineses, 

holandeses, espanhóis, portugueses, italianos e outros que se afastaram diretamente dos negócios 

                                                 
89 O carvão mineral ainda é extremamente representativo na matriz energética da China, dos Estados Unidos, da 

Alemanha, da Polônia, da Austrália e da África do Sul. Fonte principal para a produção de energia elétrica. 
90 Fonte: International Energy Agency – IEA (< https://www.iea.org/topics/coal/>). Acesso em 07 de agosto de 2019. 
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e passaram a conquistar e usufruir do seu prestigio. Muitos passaram do poder econômico para a 

política partidária. “(...) depois de certo grau de sucesso econômico, as pessoas buscam objetivos 

que não são materiais, como prestígio social” (CLYDESDALE, 2012, p. 291). Por causa disso, as 

melhores cabeças da Grã-Bretanha divorciaram-se do mundo do comércio e da indústria. Noutros 

termos, cabe perguntar: será que os Estados Unidos não sofreram/sofrem do mesmo “problema”? 

Será que na Grã-Bretanha as condições iniciais dos empresários não eram mais duras, ao passo 

que a estabilidade financeira foi alcançada e a velhice chegou, os mesmos se retiram da “cena” 

urbano-industrial altamente insalubre para usufruir dos “requintes” do campo e exercer seu papel 

na política? Como os seus descendentes foram criados no ambiente aristocrático, os mesmos não 

foram capazes de reproduzir/ampliar as conquistas empresariais e econômicas dos seus 

antepassados? Prevaleceu uma cultura administrativa presa às tradições e que valorizava mais a 

estabilidade do que o crescimento e, por isso, foram mais resistentes às mudanças nas relações de 

produção.  

Essas atitudes foram um empecilho, pois certos tipos de cordialidade, de ética, de 

compromissos familiares não são encontrados entre os empresários americanos e, por isso, foram 

mais agressivos e mais competitivos que os ingleses. O mesmo vale para o Estado que, 

controlado por pessoas com as mesmas características agressivas, foi mais ativo num cenário 

global competitivo. Os ingleses fazem valer o crescimento econômico a “todo custo”, 

independente de ideologia econômica e, por isso, usam medidas políticas e econômicas que 

passaram a ser desprezadas pelos ingleses, como proteção industrial, especialmente a indústria 

nascente. Atualmente, no enfrentamento hegemônico com os chineses, será que o empresariado 

americano não vem passando por um tipo, um pouco diferente, de aristocratização? Uma forma 

de aristocratização do tipo Steve Jobs, Mark Zuckerberrg, Bill Gates, que buscam, entre outras 

formas, na filantropia, na busca pela boa imagem apaziguar perante a sociedade seus feitos pouco 

éticos e desumanos na competição intercapitalista e na busca pelo controle das suas empresas? 

Mas, essa forma diferenciada de imagem pública não é um subterfúgio para tirar de foco os 

escândalos financeiros e as práticas competitivas desleais? Práticas que não são incomuns entre 

os americanos pioneiros da indústria, muito pelo contrário, como se vê no exemplo de John 

Davison Rockefeller, que após acusações e punições por cartelização e outras práticas 

competitivas desleais passou os últimos quarenta anos (dos 97 anos de existência) da sua vida 

aposentado e praticando “filantropia” (uma filantropia para os ricos). 
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John Rockefeller usava métodos pouco ortodoxos para enriquecer, como a compra e 

queima de bondinhos elétricos que se tornavam mais comuns nos Estados Unidos. Seu objetivo 

era difundir e lucrar com os ônibus movidos à gasolina. Rockefeller está na gênese do monopólio 

petrolífero e foi um dos maiores responsáveis pela difusão do petróleo. Noutros termos, parece 

que ele também foi atuante ao impedir a difusão de outras formas de energias alternativas ao 

carvão e ao petróleo, isto é, causando atraso tecnológico em matrizes energéticas alternativas. 

Isso, da mesma forma, ocorreu com o surgimento do petróleo em substituição ao carvão. Além de 

tudo, as empresas fundadas por essas personalidades fazem parte de um grande jogo geopolítico 

global. A Apple, por exemplo, está no centro dos ataques dos Estados Unidos à empresa sul-

coreana Samsung (espionagem industrial, roubo e comercialização de informações dos clientes e 

outras). O Facebook forneceu ilegalmente informações dos seus clientes interferindo inclusive na 

eleição presidencial dos Estados Unidos a favor de Donald Trump, com o escândalo da 

Cambridge Analytica, quando o Facebook foi usado para repassar dezenas de milhões de 

usuários da rede social para a campanha presidencial norte-americana, em 201691. Todavia, o 

esquema começou em 2014 com o Brexit (Saída do Reino Unido da União Europeia) e interferiu 

nas campanhas eleitorais e plebiscitos por outras partes do mundo, como na Austrália e 

escandalosamente no Brasil. 

No auge da Inglaterra, há marcos importantes da sua ascensão econômica que foram 

consolidados por traços ideológicos. Donald Hoare marca bem essa época ao afirmar que “Deus 

é inglês” (“God is na Englishman”). Segundo Clydesdale (2012, p. 290), foi “(...) uma era que 

deixou uma impressão indelével na psique britânica. Produziu uma visão de mundo inglesa que 

impregnou as tradições políticas, sociais e comerciais do país”. Houve um afastamento dos 

ingleses das indústrias para áreas que eles consideravam mais nobres e mais limpas, como as 

finanças. Limpas, no sentido que as cidades industriais eram sujas, poluídas e violentas, como 

bem trata Friederich Engels, em “A situação da classe trabalhadora na Inglaterra”, publicado 

pela primeira vez em 1845. Limpas também no sentido que o capital industrial foi o que deu 

origem ao capital financeiro. Viver das finanças passou a ser uma atividade mais limpa e nobre 

que a indústria. Já o capital financeiro norte-americano teve sua gênese mais próxima do 

                                                 
91 "Apesar das repetidas promessas feitas a bilhões de usuários em todo o mundo de que eles poderiam controlar como as 

informações pessoais são compartilhadas, o Facebook ignorou as escolhas dos consumidores", disse Joe Simons, presidente da 

FTC (Comissão de Valores Mobiliários), em um comunicado. Fonte: Fonte: 

<https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/2019/07/24/facebook-pagara-multa-de-us-5-bilhoes-por-

violacao-de-privacidade.ghtml>. Acessado em 24 de julho de 2019. 
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comércio. Isso é um fato que terá relação direta com a origem do financiamento da 

industrialização do Brasil, como afirma Ignácio Rangel (1981, p. 28): 

Na época do advento da terceira dualidade brasileira, o capitalismo financeiro 

europeu – particularmente o inglês, para o qual nos orientávamos, desde antes da 

Abertura dos Portos – não havia ainda alcançado esse estágio superior de 

desenvolvimento. Sua política continuava a organizar o suprimento de matérias-

primas e produtos agro-primários para a metrópole e preservar nosso mercado 

para os produtos industriais metropolitanos. Outra, porém, seria a atitude do 

capital financeiro norte-americano, que não era supridor tradicional de produtos 

industriais ao Brasil e contava com uma vasta e diversificada produção primária 

metropolitana, condição que o desenvolvimento da técnica só tendia a 

consolidar, industrializando a agricultura e a produção de matérias-primas. 

Consequentemente, esse novo capital financeiro pouco tinha a perder com o 

desenvolvimento de alguma indústria no Brasil e, ao contrário, muito tinha a 

ganhar. Segue-se pois que a terceira dualidade nos traria não somente uma 

mudança de hegemonia no plano interno, mas também a troca de hegemonia (a 

inglesa pela norte-americana) no plano externo. 

 

Porém, a diferença de atitude em relação à tecnologia também passou a fazer parte do 

cardápio britânico. Na época da Primeira Guerra Mundial, a Alemanha diplomava três mil 

engenheiros por ano, os EUA 4.300 e os britânicos apenas 350 pessoas em todos os ramos das 

ciências, da tecnologia e da matemática. Além disso, a Alemanha e os Estados Unidos estavam 

desenvolvendo um ensino baseado na nova ciência, aproximando-a da indústria, especialmente a 

bélica e a marítima. 

Um exemplo da abordagem científica limitada à construção naval foi o 

desenvolvimento da turbina por Parsons. A turbina foi originalmente uma 

invenção inglesa, mas o seu desenvolvimento se deu de uma forma pragmática, 

sem nenhuma tentativa de compreender, por exemplo, a física e a matemática 

fundamentais para o seu desenho. Os aperfeiçoamentos ficaram por conta de 

outros países, principalmente o Japão, a Holanda, a Suécia e a Alemanha. Em 

1958, os gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos na construção 

naval britânica era de 1% do volume líquido das despesas com empregados 

(CLYDESDALE, 2012, 295). 

 

A Alemanha e os EUA já estavam superando a fase imitativa e criavam novos métodos de 

organização e desenvolveram novos produtos baseados em inovações tecnológicas nos setores do 

aço, das substâncias químicas e da eletricidade. 
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Tabela 02: Porcentagem da produção industrial mundial das cinco principais nações entre 1870 e 1938. 

Nações 1870 1913 1926-9 1936-8 

Grã-Bretanha 31,8 14,0 9,4 9,2 

Estados Unidos 23,3 35,8 42,2 32,2 

Alemanha 13,2 15,7 11,6 10,7 

França 10,3 6,4 6,6 4,5 

Japão - 1,2 2,5 3,5 

Fonte: Baseado em Hilgerdt, F., “Industrialization and foreign trade”, Tabela da Liga das Nações, em: DICKEN, 

Peter. Global Shift: Industrial Change in a Turulent World. Harper & Row: Londres, 1986, p. 14. Apud 

Clydesdale, 2012, p. 296. 

 

Da mesma forma, como fez a Índia, na questão dos têxteis, a Grã-Bretanha aplicou mais 

mão de obra intensiva (e por isso salários baixos) do que os Estados Unidos, que investiu mais 

em capital intensivo. Isso pode ser explicado por fatores ambientais, como a falta de uma 

hidrografia propícia para hidroelétricas, como as Cataratas do Niágara e os rios caudalosos dos 

Alpes Europeus; e por possuir um mercado menor, que dificultava sustentar as mesmas 

economias de escala do que as norte-americanas. Tais elementos levavam em conta a importância 

do ambiente: se o ambiente não apoiava as novas tecnologias, não fazia sentido investir nelas. 

Como o trabalho é uma despesa variável, que executa as mesmas tarefas da máquina, ele pode ser 

contratado e demitido à vontade, dependendo das condições do mercado, pois o ambiente pode 

não apoiar o emprego de novas tecnologias e, por isso, naquela época, não fazia sentido arriscar. 

Noutros termos, as economias de escala estavam por trás do êxito americano. A Grã-Bretanha 

perdeu competitividade, enquanto outras nações aumentavam sua participação no cenário 

internacional. No setor de transportes, por exemplo, em 1890, mais ou menos 50% das cargas (10 

milhões de toneladas) viajavam com a bandeira britânica, mas, em 1960, eram apenas de 16% (21 

milhões de toneladas) da carga global (CLYDESDALE, 2012).  

O transporte é parte integrante da economia de um país, especialmente sendo essa nação 

uma ilha que controlava um vasto império. Assim, ele reflete tanto sua eficiência relativa quanto 

sua competitividade internacional (queda da competitividade das indústrias que forneciam cargas, 

especialmente, o carvão). Esse fato reflete-se na indústria de transportes, especialmente a naval 

que não avançou em termos de tecnologia e preços. As exportações de carvão diminuíram com o 

surgimento do petróleo e o aumento da produção estrangeira de carvão. As exportações de carvão 

britânico em 1913 eram de 77 milhões de toneladas, em 1938, eram de 39 milhões de toneladas, e 

em 1960, eram de apenas 7 milhões de toneladas (CLYDESDALE, 2012). Durante a Primeira 
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Grande Guerra, muitos navios, inclusive britânicos, passaram a usar petróleo, todavia, em 1925, 

apenas 3,9% da frota mercante britânica eram de navios a combustão92, enquanto na Suécia eram 

de 21,4%, na Dinamarca eram de 18,1% e na Noruega eram de 12,9%. Já em 1935, os navios a 

motor da frota britânica eram de 16,6%; da Suécia eram de 48,6%; da Dinamarca eram de 41,9%; 

e na Noruega eram de 36,6% (CLYDESDALE, 2012). Os escandinavos também estavam usando 

navios mais rápidos que os britânicos. Estes últimos acreditavam que navios mais lentos teriam 

um desempenho econômico superior. Parece que os britânicos não perceberam as mudanças, cada 

vez mais significativas, na relação espaço/tempo proporcionada pelo aumento da velocidade da 

circulação do capital, das pessoas e de informações, com fortes impactos na política e na 

economia. 

Ainda para tratar do incremento da velocidade e os custos, atualmente, há uma corrida 

tecnológica para retirar o fator humano da equação relacionada ao ato de transporte e manuseio 

das cargas. Já é comum, há muito tempo, a automação dos armazéns atacadistas (no Brasil, vide o 

Atacado Martins, de Minas Gerais, que substituiu significativamente o fator trabalho pelo fator 

capital). Todavia, hodiernamente, procura-se tirar da equação o motorista, o piloto, o condutor, 

através de veículos autônomos, tecnologias desenvolvidas pela Ford (mais voltada para entregas 

de encomendas em residências), pela Volvo (caminhões autônomos), pelo Google (transportes de 

pessoas em carros de passeio) e outras, mas eles não param por aí. Um fator-chave, no transporte 

de mercadorias, é retirar o entregador, o estivador, o chapa, entre outros juntamente/combinado 

com o condutor do veículo (muitos já em condições de subemprego). Isso para diminuir ainda 

mais os custos das empresas de transportes e logística, especialmente de transporte de 

encomendas, como a UPS, FedEx, TNT e muitas outras. Já é utilizado por essas empresas o 

subemprego, pois muitas usam pequenas transportadoras e transportadores autônomos para 

pequenas partes de um longo percurso, ou seja, do centro logístico final até o cliente estão 

presentes altíssimos níveis de terceirização. O impacto nos empregos, fruto do uso da robótica, 

em empresas, como a ECT (Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) será altíssimo. Noutros 

termos, a relação desse avanço tecnológico está extremamente coligada ao avanço das 

tecnologias militares, como veículos autônomos. 

                                                 
92 A Grã-Bretanha tinha uma grande reserva de carvão, tecnologia na produção de motores a carvão, e isso 

dificultava a entrada num setor desconhecido e no qual ela não possuía recursos, como o petróleo. As primeiras 

vantagens do petróleo eram que ele exigia menos espaço para transporte, e seu consumo como combustível era 

menor que o carvão. Isso e os custos de produção permitiam uma economia de 30% a 50% nos preços, especialmente 

para países que possuíam reservas de petróleo e não possuíam de carvão, como a Noruega.   
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A substituição dos navios a vapor pelos navios de motores a combustão foi ocorrendo na 

medida que:  

1) os segundos mostraram-se mais econômicos (menores custos de produção e transportes);  

2) sua tecnologia avançava mais rapidamente;  

3) os navios a vapor precisavam ser substituídos;  

4) foi diminuindo as relações intrínsecas dos estaleiros de navios a vapor com as empresas 

de transportes;  

5) e que as encomendas estatais foram priorizando os navios a motores.  

 

Entre os japoneses, a primeira tentativa com motores a diesel foi em 1923, pela OSK, em 

embarcações que operaram o mar interior que, por conseguinte, se estendeu em rotas 

transoceânicas. A Mitsui e a NYK também começaram a utilizar diesel e a competitividade levou 

à construção de navios cada vez maiores e mais velozes. Através do Canal do Panamá93, os 

navios da OSK conseguiram velocidades recordes até Nova York.  

A velocidade e a distância, cada vez mais, tornam-se relativas. Realiza-se em menor 

tempo uma distância entre dois pontos tanto pelo aumento da velocidade, como também por 

planejamento logístico que possibilite a escolha de uma melhor rota. A logística, com isso, 

passou a ser percebida como uma importante arma competitiva. Porém, nem todas as rotas se 

beneficiavam com o aumento da velocidade, pois a abertura do canal de Suez94, reduzindo a 

duração das viagens para o Oriente, diminuiu também o número de navios necessários ao 

transporte de mercadorias. O canal de Suez encurtou a distância da viagem marítima entre a 

Europa e a Índia em cerca de 7 mil quilômetros. Tais fatos levaram ao aumento da concorrência 

devido ao fator velocidade dos navios, à diminuição da distância e ao aumento do tamanho dos 

navios. A concorrência permitiu a cooperação com outras linhas (maiores interações entre 

                                                 
93 O canal do Panamá foi inaugurado em 1914, possui 77,1 quilômetros de extensão, liga o oceano Atlântico, através 

do mar do Caribe, ao oceano Pacífico. Ele possibilita evitar a longa e perigosa rota do cabo Horn, no extremo sul da 

América do Sul, através da passagem de Drake ou do estreito de Magalhães. Foi registrado a passagem de 1000 

navios em 1914 e 14.702 navios, em 2008 pelo canal. 
94 O canal de Suez é uma via navegável artificial localizada no Egito, entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Foi 

inaugurado em 1869, permitindo que navios fizessem viagem entre a Europa e a Ásia Meridional sem precisar 

navegar em torno de África. Em 2012, 17.225 navios atravessaram pelo canal do Panamá, uma média de 47 navios 

por dia. 
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diferentes linhas), o compartilhamento de navios (diminuir a capacidade ociosa), as fusões, as 

aquisições e a formação de consórcios (cartel no qual as linhas em operação em rotas semelhantes 

concordavam em regulamentar a competição entre elas e restringir a entrada de rivais na rota). 

Isso tudo evidencia que enquanto os britânicos procuraram estabilidade, os estrangeiros 

inovavam com serviços mais baratos e melhores.  

Entrementes, o processo de fusão e a formação de consórcios que ocorreram no mercado 

de transporte de passageiros não atingiram tanto o setor dos cargueiros. O setor de cargueiros 

britânico, por exemplo, era tão competitivo e com maior flexibilidade que não permitiu a 

formação de grandes empresas de transportes. Assim, a competição, principal argumento dos 

liberais, não levou ao rigor que era de se esperar. Na verdade, o transporte britânico de cargas 

estava condenado, declinando de 60% da frota, na virada do século, para menos de 20%, em 1960 

(CLYDESDALE, 2012). Outro fato é que os cargueiros britânicos permaneceram polivalentes 

(navios que transportavam tanto granéis como cargas gerais, líquidos etc.), os de outras nações 

passaram a se especializar para satisfazer as necessidades de determinados setores. Os 

escandinavos, por exemplo, começaram a utilizar compartimentos refrigerados para transporte de 

frutas no Mediterrâneo. Contudo, surgiram navios petroleiros, de cargas especiais (grandes 

estruturas), frigorificados, granéis sólidos e líquidos, entre outros, até observarmos mais 

recentemente o auge dos navios de cargas, ou seja, o aparecimento dos navios conteineiros. No 

entanto, o tamanho dos navios também oferecia uma série de vantagens, especialmente, os custos 

de produção. Em 1958, a construção de um navio de cinco mil toneladas custava 85 libras por 

tonelada, mas o preço era de 35 libras por tonelada em uma embarcação de 20 mil toneladas. 

Além disso, os custos operacionais médios também diminuíram com o tamanho. Para o avanço 

tecnológico nas embarcações, especialmente seu tamanho (comprimento e largura, mas também 

de calado), foi necessária uma forte modernização portuária que envolveu tanto os berços 

atracadouros (tamanho e profundidade) quanto o aprofundamento (dragagem e derrocagem95) dos 

canais e de todo um sistema de movimentação de cargas (guindastes) e organização do trabalho 

portuário. A logística, enquanto uma inovação organizacional, precisou evoluir e estar presente 

em todas as etapas do sistema de movimentação e armazenamento. 

                                                 
95 A derrocagem serve para a retirada ou destruição de pedras ou rochas submersas que impossibilitam a navegação.  
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Ao se fecharem no seu mundo, os britânicos, cada vez menos controladores dos destinos 

do mundo (perdendo competitividade, suas colônias etc.), tomavam decisões paulatinamente mais 

alicerçadas na percepção que tinham das coisas, muitas vezes embasadas no ambiente local, que, 

por conseguinte, distorciam a percepção das mudanças globais CCLYDESDALE, 2012). Muitas 

nações padeceram dessa prática e não conseguiram acompanhar os ritmos de mudanças. Nesse 

ambiente de mudanças é que surgiram empresários como Daniel Ludwig (dos Estados Unidos), 

Aristóteles Onassis e Stavros Niarchos (ambos da Grécia) que aproveitaram o crescimento do 

sistema financeiro global para financiarem uma expansão rápida das suas empresas. Os 

empréstimos foram lastreados em contratos de fretes de longo prazo com companhias petroleiras 

e proporcionaram um fluxo de caixa necessário para pagar os empréstimos. 

A Segunda Guerra Mundial teve um grande impacto sobre a economia americana. 

Obrigou a nação a mobilizar seus recursos de forma espetacular. Primeiro, aproveitando o 

conflito na Europa, fornecendo alimentos, matérias-primas e armamentos, e segundo, 

participando diretamente da guerra. Em todo o país surgiram fábricas produzindo aço, tanques, 

aviões e navios, todos utilizando as mais recentes técnicas de produção de massa. No período de 

cinco anos entre 1940-5, o índice das manufaturas saltou de 66 para 110, enquanto o Produto 

Nacional Bruto (PNB) mais que dobrou (CLYDESDALE, 2019), levando ao fim a depressão 

econômica advinda de um ciclo tecnológico recessivo (fase recessiva do terceiro ciclo de 

Kondratieff), estimulando também progressos na medicina e outras tecnologias, como as 

borrachas sintéticas, os aviões a jato (com velocidades três vezes maiores), as rádios de ondas 

curtas e os radares. Isso renovou o respeito dos americanos pela ciência, iniciado com a Segunda 

Revolução Industrial de caráter técnico-científico. Superou-se o período técnico baseado na 

especialidade do ofício. Esse assumiu um caráter cada vez mais científico à medida que o 

conhecimento das leis naturais aumentou e destruiu o conhecimento fragmentário e as tradições 

do ofício (BRAVERNAN, 1987).   

A transformação do trabalho de uma base de especialidade para uma base de ciência foi 

por meio da incorporação de uma revolução científica e técnica, dentro de uma forma dada pela 

rigorosa divisão e subdivisão do trabalho patrocinada pela gerência capitalista (BRAVERMAN, 

1987). Houve ampliação dos gastos com pesquisa e desenvolvimento de produtos. As despesas 

americanas em P&D, em 1969, eram mais que o dobro das da Grã-Bretanha, Alemanha, França e 

do Japão juntas (CLYDESDALE, 2012). No quarto de século que seguiu a II Guerra Mundial 
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(fase expansiva do quarto Kondratieff), os EUA tiveram a economia mais pujante (produtiva) do 

mundo, com uma produção por operário entre 30% e 50% maior que seus concorrentes mais 

próximos. A liderança estava nas mãos dos tecnocratas (mandarins americanos, executivos 

instruídos que administravam um sistema econômico eficiente).  

A Segunda Guerra Mundial gerou uma demanda colossal de transporte, especialmente 

através do oceano Atlântico e do Pacífico. Foi necessária, portanto, uma dinamização colossal na 

indústria naval, com o uso de técnicas de produção em massa. Isso levou a uma produção de 12,5 

milhões de toneladas de navios que foram lançados na água por estaleiros americanos só em 

1943. A frota mercantil americana quadruplicou de tamanho, com 4.500 embarcações que dava 

aos Estados Unidos 60% da tonelagem mundial (CLYDESDALE, 2012). Também tinha a 

tecnologia marítima mais avançada. Isso levou a Matson Navigation Company a tornar-se, em 

1958, a primeira empresa a usar computadores no desenho de navios. Em 1959, aplicou-se a 

energia nuclear no transporte mercantil, quando o Savannah96 foi lançado ao mar, mas a ideia não 

avançou devido ao medo da radiação e outros fatores ambientais. Todavia, o uso da energia 

nuclear, uma proeminente fonte de energia – que estava indicada por muitos especialistas, como 

Ernest Ezra Mandel (1923-1995) – para ser a tecnologia líder de uma terceira revolução 

industrial, na segunda metade do século XX, não vingou. Todavia, ela não se difundiu como se 

esperava e ficou mais limitada à produção de energia elétrica (em poucos países), uso militar 

(energia para navios, submarinos e armamentos) e alguns poucos equipamentos médicos. 

Houve também inovações nas tecnologias de manipulação de cargas, como o Roll-on 

Roll-off (conhecido como ro-ro, método de transporte em que veículos entram na embarcação no 

começo da viagem e saem no fim), o LASH (Lighter Aboard Ships, em que são usadas balsas 

para carregar o navio, permitindo acesso a áreas que não teria condições de servir), a 

                                                 
96 Foi o primeiro navio a vapor motorizado com energia nuclear. Era de carga e passageiros, um dos somente 

quatro construídos. Foi fabricado pela Babcock e Wilcox (é uma companhia de projetos de equipamentos militares e 

é o principal fornecedor de tecnologia nuclear em todo mundo). A iniciativa foi patrocinada por Mamie 

Eisenhower como um showcase para o presidente Eisenhower. Já o projeto do primeiro navio de carga com 

propulsão nuclear da Europa foi desenvolvido pelo Centro de Pesquisas de Geesthacht e construído pela Deutsche 

Babcock, Interatom (Siemens) e pelo Howaldtswerke, estaleiro da cidade de Kiel, no norte da Alemanha. O país foi o 

terceiro do mundo a desenvolver esta tecnologia, depois dos Estados Unidos e da União Soviética. O navio foi 

batizado com o nome do químico Otto Hahn, ele descobriu a fissão nuclear (divisão do átomo) em 1938 e, em 1944, 

recebeu o Nobel de Química”. (Fonte: <https://www.dw.com/pt-br/1968-primeiro-cargueiro-nuclear-europeu/a-

574976>. Acessado em 26 de julho de 2019). 
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conteinerização (contentorização ou contentores)97 e outros. O uso de contentores, por exemplo, 

foi uma inovação do governo, mais particularmente dos militares, na Segunda Guerra Mundial, 

com a ideia de ter engradados de tamanhos semelhantes para otimizar, agilizar o tempo e os 

custos da manipulação das cargas (logística de guerra realizada pelo Estado e pela iniciativa 

privada). A conteinerização atualmente é mais comum nos navios com essa finalidade, mas os 

contenedores são utilizados no modo aéreo, ferroviário e rodoviário e especialmente na 

intermodalidade (rodoviário-hidroviário-ferroviário e rodoviário-aéreo). A Grace Line foi a 

primeira empresa na realização de rotas internacionais. 

Nesse processo, metade do tempo dos navios eram gastos no porto e os custos do trabalho 

portuário respondiam por 80% dos custos totais das viagens. Com os contêineres, o tempo gasto 

no porto caiu para 4/5 e isso significou uma grande redução nos custos (CLYDESDALE, 2012). 

Mas, não para por aí, pois novos tipos de guindastes e outras tecnologias de transbordo e as novas 

estratégias logística, principalmente com a incorporação das tecnologias da informação, 

reduziram ainda mais o tempo e os custos de transportes. A segunda metade do século XX e 

início do XXI foi marcada pelas tecnologias que aumentaram a produtividade do trabalho e o 

século XXI, somado aos avanços tecnológicos e organizacionais, está abalizado, por um lado, 

pela flexibilização e precarização das relações de trabalho portuário (enfraquecimentos dos 

sindicatos e maior controle do trabalho e do trabalhador) e, por outro, pela automação, 

terceirização e especialização, como vem ocorrendo no Brasil, com a Lei dos Portos. Noutros 

termos, também é um fator da maior fluidez e competitividade territorial. 

Os contêineres, fáceis de manusear, possibilitaram a criação de um sistema intermodal 

seatrain (mar-trem) em 1971. O desenvolvimento dos computadores ajudou no controle da 

movimentação de contêineres, permitindo mais rapidez no transporte, armazenamento e 

rastreamento das cargas. A intermodalidade, a tecnologia da informação e as comunicações 

passaram a fazer parte, especialmente devido ao seu desenvolvimento e à sua difusão, de uma 

revolução logística que, por conseguinte, é um dos principais alicerces na diminuição dos custos 

de circulação.  

                                                 
97 Malcom McLean modificou um navio utilizado na Segunda Guerra Mundial do tipo T2-Tanker, que transportava 

combustível, para o transporte de contêineres (o navio foi batizado de Ideal X) e foi o primeiro navio conteinero 

comercialmente viável (Fonte: <http://jornalcanal16.com.br/jornal-2015/mundo-naval-1-navios-conteineiros/>. 

Acessado em 26 de julho de 2019). 
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A Grã-Bretanha enfrentou, especificamente após a década de 1970, seu declínio relativo, 

os Estados Unidos, o seu pujante desenvolvimento e o Japão continuava imitando as principais 

tecnologias econômicas ao ponto de desenvolver um sistema econômico praticamente seu e 

altamente eficiente, possibilitando que ele tomasse a posição da Grã-Bretanha como a segunda 

maior economia do mundo, atrás apenas dos Estados Unidos. O Japão, por exemplo, até a década 

de 1930, já havia entrado em vários conflitos, saindo vitorioso deles devido seu maior avanço 

tecnológico, sobretudo nos sistemas de transportes para a movimentação de tropas e armamentos. 

Foi nessa década que a demanda do exército por transporte militar (veículos motorizados) e a 

necessidade doméstica de substituir as empresas estrangeiras consentiram a formação de 

indústrias automobilísticas, como a Toyota (da Família Toyoda) e a Nissan. A Guerra na China 

permitiu a venda de todos os caminhões da Toyota para o exército, mostrando a demanda do 

Estado como um dos principais elementos incentivadores da indústria nascente. Para o 

crescimento subsequente, além dos incentivos estatais, as economias de escala passaram a fazer 

parte do elemento crucial do desenvolvimento das indústrias estratégicas japonesas. Ela passou, a 

partir de um determinando momento, a contar com um desenho fabril revolucionário, introduzido 

por Kiichiro Toyoda, dando espaço para o que conhecemos como toyotismo. No toyotismo, de 

modo geral, prevaleceu a diminuição de estoques de materiais e peças; a produção necessária de 

peças por dia, por meio de um fluxo altamente organizado de produção (just in time – tempo 

justo, em cima da hora); e o controle de qualidade (CQ), com a finalidade de detectar e corrigir 

processos e produtos falhos. 

Entretanto, por mais que as técnicas japonesas passassem a superar as norte-americanas, o 

Japão ainda tinha que enfrentar as grandes economias de escala e a diversidade produtiva dos 

Estados Unidos. Com o tempo, as economias de escala, conforme o crescimento do mercado 

japonês, alcançariam economias de escalas satisfatórias. Diferente da Ford, no modelo japonês 

esperava-se que o trabalhador dominasse um grande número de tarefas. Isso lhes dava uma 

compreensão maior do seu trabalho e da maneira como ele afetava outras atividades da firma. 

Agregado ao fato que a administração estava na fábrica e os diretores ficavam mais próximos dos 

problemas e podiam resolvê-los com maior rapidez (relação íntima entre tecnologia e 

administração), o que tornava o sistema mais eficiente98. 

                                                 
98 O toyotismo tinha dificuldade de implementação onde a indústria artesanal era forte e, por isso, teve dificuldade de 

se difundir, especialmente na Europa. Administration industrielle et genérale, de Henri Fayol (1916), foi um texto 
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O Ministério do Comércio e da Indústria Internacional (MCII) do Japão levou o país na 

direção dos setores modernos da economia, entrando no segundo período de tentativa de alcançar 

o Ocidente, para isso protegeu sua indústria nascente da competição estrangeira com controle das 

importações, sistema de cotas, tarifas sobre o comércio de mercadorias e regulamentação da 

entrada de capital estrangeiro. Além disso, forneceu subsídios, empréstimos baratos e realizou 

políticas especiais de depreciação; também utilizou a inovação e a educação como forças 

propulsoras. Junto a esses elementos, patentes americanas foram adquiridas e os métodos de 

produção incorporados. Assim, o MCII ajudou o país a passar de uma indústria leve e com 

trabalho intensivo para uma indústria produtora de automóveis e navios com capital intensivo, 

dos quais se tornou o maior produtor mundial. O Estado japonês soube em quais setores investir e 

para isso tinha um grau elevado de previsão das mudanças sociais e tecnológicas. 

Muitas vezes, os esforços para produzir nova tecnologia podem ser feitos 

cooperativamente, em vez de se basear na competição entre as empresas. O 

governo pode orientar essa atividade em colaboração e selecionando firmas com 

qualificações apropriadas [...] essa relação entre o setor público e o privado 

existe no Japão.99 

 

  No fim da década de 1980, só 6% dos diplomas universitários americanos eram de 

engenharia, enquanto esse número era de 20% no Japão e de 35% na Alemanha. Os EUA 

passavam pelo mesmo processo que passou a Grã-Bretanha, ou seja, arriscar menos em novos 

negócios, novas tecnologias e procurar boas oportunidades com pouco riscos. O setor financeiro 

permitiu uma certa fuga de capitais voltadas aos investimentos produtivos (especialmente 

inovações técnicas e organizacionais) para um sistema financeiro. As empresas americanas 

apostaram na lucratividade por meio de instrumentos financeiros e mantiveram seus 

administradores e operários apegados às velhas formas de fazer as coisas e, com isso, não 

conseguiam entender o novo ambiente econômico. A administração do trabalho confiava nas 

velhas receitas de sucesso, como os sistemas de produção em massa que criavam empregos 

altamente especializados e sem nenhuma flexibilidade. 

                                                                                                                                                              
mais influente para a Europa do que o de Taylor. Com sua ênfase nas estruturas organizacionais e na ordenação da 

hierárquica do fluxo de autoridade e de informação, o material deu origem a uma versão bem diferente da 

administração racionalizada em comparação com a preocupação taylorista de simplificar o fluxo horizontal dos 

processos de produção (HARVEY, 2005). 
99 Citado em: Ohkawa e Kohama. Lectures on developing Economies, p. 286. Apud Clydesdale, 2012, p. 334. 
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Só que, por outro lado, os japoneses resolviam problemas de qualificação no próprio local 

de trabalho, dando treinamento, o que fazia o operário japonês aceitar as inovações, por ter 

“emprego vitalício”. Os sindicatos eram organizados no nível das empresas, amarrando os 

sindicatos às firmas e reduzindo os temores de que uma qualificação qualquer se tornasse 

redundante. Diferente dos EUA, as firmas japonesas criaram grandes grupos empresariais em que 

as companhias estabeleciam relações de cooperação com seus fornecedores que podiam envolver 

trocas de informações e pesquisas, equipe de apoio e capacidade produtiva. Os keiretsus 

funcionavam com a intenção de dar a atividade principal da holding os elementos necessários 

para se desenvolver e, até mesmo, incentivar o desenvolvimento dos demais.  

É nesse contexto que os bancos das holdings japonesas objetivavam mais o financiamento 

do desenvolvimento produtivo do que os ganhos no mercado financeiro, como faziam os bancos 

americanos, mesmo os que possuíam origem na acumulação da atividade industrial. Os grupos 

empresariais japoneses tinham um banco associados a eles que lhes proporcionava uma série de 

vantagens. Eles tinham horizontes financeiros mais amplos do que acionistas querendo um 

retorno imediato de seu investimento e estavam interessados em encontrar soluções que 

mantivessem a empresa funcionando enquanto estrutura viável, diferente dos Estados Unidos que 

tinham preferência por retornos de curto prazo a expensas de investimentos mais longos. O 

resultado japonês era um sistema financeiro independente e baseado no mercado. 

As exportações do Japão subiram de 1972 para 1984 de 7,8% para 8,9%, respectivamente, 

e em 1980, o Japão já era o maior produtor de carros do mundo (CLYDESDALE, 2012), graças, 

em grande parte, ao sistema de melhorias constantes, o kaizen. O êxito do Japão estava na:  

1) orientação adequada do governo;  

2) abordagem cooperativas a problemas comuns a várias empresas;  

3) administração perspicaz e espírito empresarial baseado no samurai;  

4) qualidade da produtividade;  

5) novas técnicas administrativas (just in time, CQ, Kaizen).  

 

Desse modo, os empresários nipônicos permitiram reduzir custos e aumentar o valor dos 

produtos com mais capital intensivo e produtividade do trabalho. A cultura japonesa estava mais 
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ligada à cooperação, já a americana, ao individualismo do mercado. Assim, a cultura de livre 

competição cria deficiências econômicas, pois opera-se frequentemente em resposta a sinais de 

curto prazo do mercado, deixando deficiente em termos de longo prazo. 

Entrementes, os Estados Unidos adotaram um sistema embasado no fordismo e no 

keynesianismo que, por conseguinte, tinha no Estado de Bem-Estar Social100 um elemento 

importante de demanda interna, o qual permitia seu crescimento econômico. Foi durante o 

período fordista que os países avançados mais cresceram. As taxas de crescimento econômico 

dos países capitalistas avançados, entre 1960 e 1985, foram significativas nos Estados Unidos, na 

Alemanha, na França e na Inglaterra, mas especialmente no Japão, com importantes aumentos na 

renda das famílias. O capitalismo, liderado especialmente pelos Estados Unidos, dedicou-se a um 

surto de expansões internacionais de alcance mundial que atraiu para sua rede, de forma muitas 

vezes subordinada, inúmeras nações descolonizadas. Ainda nesse processo de definição 

imperialista, os Estados Unidos e outras nações aliadas incorporaram novos espaços, alguns até 

então pouco habitados e com relações pré-capitalistas de produção, ao sistema produtivo. A 

criação da OTAN (Organização do Atlântico Norte), em 1949, e da OCDE (Organização para 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico), em 1961, são evidências do que Ellen Wood (2012) 

denominou de “imperialismo do capital” e seus estados múltiplos, ou seja, a liderança dos 

Estados Unidos e o patrulhamento dos seus “cães de guarda”, como Israel, Alemanha, Japão, 

França e outros que suplantavam os interesses nacionalistas e socialistas no Terceiro Mundo.  

  O keynesianismo bélico passou a trazer resultados positivos para a economia norte-

americana, pelo menos, parte dela, além de servir para um maior controle social e político 

internacional, especialmente em tempos de Guerra Fria com a União Soviética. Ainda há todos os 

elementos que compõem a geopolítica, a qual permitiu aos EUA maior controle sobre a economia 

internacional. A guerra na Coreia (1950-3) criou uma demanda colossal por transporte de cargas 

e levou a um dilúvio de investimentos. As companhias americanas pegavam empréstimos para 

compra de navios, mas quando a guerra terminou elas ficaram com excesso de capacidade e com 

dívidas enormes. Os navios envelheceram e não havia capital para sua substituição, ficando 

menos competitivos. 

                                                 
100 “O Estado de bem-estar nasceu e se desenvolveu ao abrigo do Estado de direito contra os processos impessoais da 

concorrência capitalista em sua faina cega de promover a sobrevivência do mais forte” (KEYNES, 2013, p. 27). 
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As crises do petróleo de 1973, fruto da guerra árabe-israelense, gerou o embargo das 

exportações de petróleo para o Ocidente pelos países árabes, e junto com a de 1979, iniciada pela 

revolução iraniana e agravada pela guerra Irã-Iraque, afetaram as exportações de petróleo. A 

OPEP tanto diminuiu o ritmo de produção quanto, por consequência, aumentou o preço dos barris 

de petróleo e gerou uma instabilidade nos mercados financeiros. Um período que marca o início 

da crise cíclica do quanto Kondratieff (marcada pela estagflação – estagnação da produção e alta 

produção de preços, mas que foi amenizada pela recessão e pelos choques do petróleo). Assim, as 

décadas de 1970 e 1980 foram um conturbado período de reestruturações econômicas e 

reajustamento social e político. Tem-se em vista, inclusive, a liberdade que algumas nações, 

como o Brasil, tiveram para realizar substituições de importações. Houve, no mundo, um 

nacionalismo crescente e maior capacidade de financiamento internacional, especialmente pela 

disponibilidade de dinheiro no mercado mundial (todavia, com altos custos para muitas nações 

devido as variações cambiais).  

Passava-se por um período onde a flexibilidade assumia aos poucos o lugar do padrão 

rígido do fordismo101. O regime de produção flexível apoiava-se na flexibilidade dos processos 

de trabalho, dos mercados de trabalho dos produtos e dos padrões de consumo. A flexibilidade e 

a mobilidade permitiram níveis altos de desempregos, destruição e reconstruções rápidas de 

habilidades, ganhos modestos de salários, retrocesso do poder sindical, trabalho em tempo 

parcial, contrato de trabalho, aumento das horas trabalhadas e trabalho intermitente. Iniciou-se 

uma reestruturação das relações de trabalho que ainda está em processo em várias partes do 

mundo (desmonte do welfare State). Tem-se, então, o que muitos chamaram de globalização, que 

tem como finalidade: 

1) diminuir os custos do trabalho;  

2) facilitar a mobilidade das empresas; 

3) internacionalizar e fragmentar a produção; 

4) abrir novos mercados produtores e consumidores por meio de uma maior mobilidade 

geográfica do capital (barreiras alfandegárias);  

                                                 
101 Estava cada vez mais evidente, com o início da crise cíclica de 1973, a incapacidade do sistema fordista e 

keynesiano de conter as contradições inerentes ao capitalismo, especialmente a uma vaga inovacional e esgotamento 

das antigas invenções, ou seja, uma crise de superprodução.  
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5) desenvolver os sistemas de informação (para a instantaneidade das informações e, por 

isso, o boom das fibras ópticas);  

6) ampliar os fluxos financeiros para atuação na escala global; 

7) gerar autonomia dos sistemas bancário e financeiro; 

8) permitir maiores reestruturações intrafirmas; 

9) disponibilizar novas estratégias logísticas; 

10) terceirizações (subcontratações);  

11)  e dar maior foco na gestão corporativa. 

 

Uma política que tinha como seus gurus os papas da administração americana, como 

Michael Porter, que tinha como proposta tornar as corporações americanas empresas globais, 

construía-se, por intermédio de políticas neoliberais, pressionando os Estados, um sistema de 

normas, para abrir o capital transnacional e global. Um sistema de normas que passou a afetar 

todos os setores da economia, inclusive os de transportes, informações e capitais. As relações de 

produção foram alargadas. Assim, foram abertas áreas de conflito entre Estado-Nação e o capital 

transnacional (capital que recebe o apoio do Estado Nacional do qual tem origem, o que implica, 

por conseguinte, em conflitos entre Estados fortes e entre Estados fortes e fracos).    

Temos um período que começa com a estagnação da circulação de mercadorias e, por 

isso, afeta os transportes, especialmente durante a década de 1970 e 1980, iniciadas com as crises 

do petróleo. Porém, o aumento do comércio internacional, advindo do período que François 

Chesnais (1996) chamou de mundialização do capital, intensificou as trocas internacionais e os 

contêineres, e os navios contenedores foram a “estrela da moda”. Fato que perdura até os dias 

atuais. Daí advém uma série de fusões, aquisições, falências, concessões, privatizações, 

desnacionalizações de empresas públicas e privadas e reestruturações das organizações e das 

finanças públicas. 

No Japão, diferente dos EUA, o governo subsidiou os investimentos, e eles foram ligados 

à compra e à construção de novos navios. Isso permitiu que a frota japonesa continuasse na 

vanguarda do progresso tecnológico. Conforme a demanda, os japoneses construíam navios cada 
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vez maiores e especializados. Em 1956, as hostilidades no Oriente Médio levaram ao fechamento 

temporário do canal de Suez (Crise de Suez, também conhecida como Guerra de Suez ou 

ainda Guerra do Sinai, foi uma crise política que teve início em 29 de outubro de 1956, entre 

Israel, com apoio da França, da Inglaterra e das nações árabes), de modo que os navios foram 

obrigados a percorrer todo o caminho ao redor da África para chegar aos campos de petróleo da 

Pérsia e da Arábia e isso necessitou de petroleiros maiores e mais econômicos.   

Para evitar uma série de impostos e restrições muitas companhias passaram a utilizar 

bandeiras estrangeiras. Os magnatas do transporte grego estavam utilizando a bandeira da Libéria 

(licenciados) para escapar das leis americanas, especialmente para o transporte de petróleo do 

Oriente Médio. No início da década de 1950, foi adotada a mesma prática pelos donos de navios 

americanos, como Daniel Ludwig, que passaram a navegar com a bandeira panamenha e a 

contratar trabalhadores estrangeiros. Em uma nova fase de comércio globalizado, as companhias 

passaram a buscar maior flexibilização nas relações de trabalho (trabalho com baixo custo, 

muitas vezes, facilitado pela falta de sindicatos fortes e câmbio favorável em relação ao dólar), 

além de ficarem liberados dos altos padrões de segurança e do design que as nações mais 

desenvolvidas impunham. Muitos países, como o Panamá, Honduras e Libéria tornaram-se 

bandeiras de conveniência, como se alugassem suas bandeiras (aceitar registro de embarcações e 

companhias estrangeiras em seus países) para companhias de nações estrangeiras. Menos tributos 

e leis flexíveis eram o que esses empresários buscavam em diferentes países. Estava posto uma 

guerra fiscal, tributária, de subsídios entre as nações no setor de transporte marítimo de longo 

curso. O resultado disso foi que a proporção de importação de petróleo transportadas por 

petroleiros com bandeira americana caiu de 81%, em 1945, para 4%, em 1961 (CLYDESDALE, 

2012). Em 1961, foi o ano que os japoneses construíram o primeiro navio de forma altamente 

automatizada, e com isso, diminuindo os custos de produção. A resistência americana na 

automação pode ser atribuída a força dos sindicatos. Na verdade, foram os sindicatos dos 

trabalhadores portuários que mais conseguiram resistir, e muitas modernizações só começaram a 

ocorrer, de forma mais intensa, a partir da década de 1990, especialmente no Brasil, fruto do 

vertiginoso aumento da competição global. Tem-se, com isso, aumento significativo da 

terceirização no comércio, nos setores de serviços e na produção, havendo uma desintegração 

vertical que passou a otimizar a produção, o lucro, a qualidade e a competitividade para que o 

capitalista pudesse se concentrar na sua atividade fim (KON, 2004). 
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Uma tecnologia que poderia ter reduzido os custos do trabalho era a automação. 

Embora os americanos tenham tido um grande desenvolvimento na área de 

inteligência artificial, demoraram a transferi-lo para o setor de transportes. A 

demora americana em adotar a automação a bordo de seus navios já foi descrita 

como “um enigma incongruente”. Mas, ao adotar tecnologia marítima, “é 

necessário prestar atenção ao ambiente em que ele vai operar”, e a hostilidade 

dos sindicatos era um fator que limitava certos progressos, particularmente o 

manejo de carga (CLYDESDALE, 2012, P. 348). 

 

  O governo japonês procurou limitar o excesso de concorrência e, para isso, incentivou a 

formação de consórcios para racionalizar a comercialização e as viagens e promoveu as fusões. A 

proposta do governo foi formar aglomerados de companhias-satélites em torno de uma empresa 

que seria o núcleo (keiretisus). Havia uma diferença clara entre a política econômica japonesa e a 

americana. Enquanto aquela incentivava a cooperação, esta incentivava a competição. A 

legislação antitruste negou aos americanos a chance de criar empresas mais competitivas por 

meio de fusões. Ao não incentivar a cooperação e o avanço técnico e, à medida que, o tempo foi 

passando, a administração governamental do transporte foi ficando ineficiente e, com isso, teve 

papel decisivo no declínio do setor. Não quer dizer que não havia subsídios do governo, mas eles 

ficaram obsoletos. A proteção do governo americano era pouco eficiente e reduziu a necessidade 

de ter construtores navais eficientes. Na década de 1960, o navio médio de contêineres nos EUA 

custava US$ 118 milhões e no Japão US$ 61 milhões; em 1966, os navios com bandeiras 

americanas totalizavam 7,2% em comparação com 57,6% em 1947 e, no início da década de 

1980, esse número caiu para 4% (CLYDESDALE, 2012). Além do enfraquecimento do setor, o 

que houve foi que as companhias ampliaram o licenciamento de navios em outros países e 

passaram gradativamente a navegar com tripulação estrangeiras. Há um novo período em que as 

nações que pagavam altos salários distribuíram seus investimentos produtivos pelo mundo a fim 

de manter a competitividade dos custos. O setor de transportes tanto ajuda a viabilizar essa 

dispersão produtiva pelo mundo quanto ele próprio, como parte da economia, precisa ter seus 

custos de produção e de serviços rebaixados. 

Entrementes, apesar do Japão pagar remunerações mais elevadas, ele conseguiu manter 

sua posição durante mais tempo, usando novas formas de produção, e novos métodos foram 

aplicados setor após setor, criando camadas de superioridade industrial. O êxito japonês no 

transporte repetiu-se na construção naval, no aço, nos automóveis e na eletrônica. Como nos 
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Estados Unidos, os métodos de produção e de trabalho utilizados nos setores de transportes se 

reproduziram, em parte, em outras companhias e vice-versa. A automação chegou até a 

construção naval e a operação dos navios. Os japoneses descobriram novas maneiras de criar 

valor e reduzir custos e, com isso, geraram uma onda de crescimento econômico que levou o 

povo japonês a um novo patamar de prosperidade. Entrementes, a década de 1980 em diante não 

foi tão fácil, e o caminho traçado de liderança do Japão foi ligeiramente combatido. Nesse 

quesito, a interferência externa é clara, especialmente a dos Estados Unidos, mediante a 

manipulação cambial do dólar e as restrições alfandegárias aos produtos japoneses. A 

financeirização, como nos Estados Unidos, também passou a marcar os bancos japoneses. Eles 

tomaram o lugar dos bancos americanos como os maiores detentores de ativos internacionais em 

1985, movimentando US$ 1,4 trilhões, e em 1987, esse valor muda para US$ 630 bilhões 

americanos (HARVEY, 2005).  

As duas grandes guerras do século XX proporcionaram um maior desenvolvimento 

tecnológico. A aviação e o motor a jato (tanto para aviões quanto para foguetes) não ficaram de 

fora, muito pelo contrário, foram as que mais avançaram. Após as guerras, a aplicação civil foi 

ampliada no transporte de encomendas, informações e passageiros, excepcionalmente com a 

aplicação, para esse fim, das aeronaves excedentes das guerras. Muitas companhias aéreas 

surgiram a partir da aquisição de aeronaves militares e foram adaptadas para o transporte de 

passageiros. Com uma grande quantidade de aeronaves voando e o aumento do tráfego aéreo, 

foram sendo criadas diversas companhias pelo mundo, e cada vez mais a prática do dumping era 

visível. Nesse sentido, o Estado vai ser um agente fundamental para o desenvolvimento da 

aviação. Essa atividade torna-se mais um dos elementos importantes na competição tanto 

intercapitalista quanto entre Estados Nacionais, ou seja, mais um elemento no jogo geopolítico. 

Começa, assim, uma disputa para impor um modelo de aviação na escala global, para isso são 

criadas novas instituições para regularem o transporte aéreo internacional e, consequentemente, 

foram realizadas várias convenções que resultaram em diversos acordos entre os países membros 

(RODRIGUES, 2020). 

A Convenção de Paris (1919)102 foi o primeiro grande evento que marcou a regulação da 

aviação, tendo como resultado a criação da Comissão Internacional de Navegação Aérea (CINA). 

                                                 
102 “1°. A Convenção consagra o princípio da soberania completa e exclusiva dos Estados sobre o seu espaço aéreo;  

2°. A Convenção estabelece o princípio da nacionalidade das aeronaves. Qualquer aeronave tem de ter a 
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Há também a Convenção Íbero-americana de Navegação Aérea (1926) e a Convenção da 

Aviação Comercial em Havana (1928), ambas trataram dos direitos comerciais da aviação 

(BAGANHA, 1996). Em 1929, foi realizada a Convenção de Varsóvia que tratou das condições 

de operação das companhias aéreas nas prestações de serviços e na padronização de documentos 

aéreos (BARAT, 2012). Em 1944, os EUA convocaram a Convenção de Chicago (1944)103, tendo 

em vista o seu poderio militar e suas múltiplas influências políticas, resultados das guerras.  

Segundo Barat (2012), desta última conferência passaram a surgir os “acordos bilaterais”, 

derrotando, a priori, as propostas liberais elaboradas pelos EUA. Dela surgiu também a criação 

da Organização da Aviação Civil Internacional (OACI104), substituindo a CINA e, 

posteriormente, a IATA (International Air Transport Associoation), que até os dias atuais 

mantém seu papel fundamental na organização do espaço aéreo mundial105. 

Com a expansão das malhas aéreas internacionais, os Estados ficaram responsáveis por 

controlar o espaço aéreo nacional, regulando as operações dentro território. No Brasil, por 

exemplo, não podiam operar regularmente no transporte aéreo de passageiros domésticos 

empresas de outros países. Vale frisar que após a Segunda Guerra foi o período em que o país 

mais teve companhias aéreas operando, por causa da facilidade na aquisição de aeronaves 

militares (RODRIGUES, 2020)106. A criação da Transbrasil, uma das maiores empresas aéreas do 

Brasil, foi um bom exemplo. 

Após a década de 1970, houve uma tendência de flexibilização do setor proporcionada 

pelas inovações no setor aéreo, fazendo com que novas formas de políticas fossem adotadas. Na 

virada do século XX para o XXI, existiam duas correntes de “céus abertos”: a visão 

                                                                                                                                                              
nacionalidade de um dos Estados contratantes determinada através da inscrição no registo nacional de cada Estado, 

com exclusão de qualquer outra; 3°. A Convenção instituiu uma organização internacional incumbida de regular, 

através de normas comuns, a navegação aérea internacional” (BAGANHA, 1996, p. 921). 
103 Documento completo disponível em: <http://www.anac.gov.br/assuntos/paginas-tematicas/gerenciamento-da-

seguranca-operacional/arquivos/convencaochicago.pdf>. Acesso em 02 de abril de 2019. 
104 O Brasil faz parte do Primeiro Grupo do Conselho (BARAT, 2012). 
105 Dessa convenção participaram 52 países, sendo que a União Soviética foi vetada de participar, tendo em vista as 

conjunturas da guerra (BAGANHA,1996). 
106 A Convenção de Chicago estabeleceu as liberdades  que poderiam ser firmadas nos acordos: 1) direito de 

sobrevoar outro país; 2) direito de realizar pouso técnico em outro país; 3) direito de desembarcar passageiros, cargas 

e malas postais no país onde está a matrícula da aeronave; 4) direito  de embarcar no outro país, passageiros, cargas e 

mala postal com destino ao país da matrícula do avião; 5) possibilidade de embarcar/desembarcar passageiros, cargas 

e mala postal em país, com procedentes de outro país em voos de origem ou destino ao país da empresa; 6) direito de 

uma empresa nacional de operar um trecho entre dois países com escala no país de origem; 7) direito de operar de 

um país para outros sem ter que passar pelo território onde a aeronave está matriculada; 8) direito de realizar voos 

entre duas localidades de outro país diferente da origem da aeronave; 9) direito de realizar operações em outro país 

(ANAC, 2016).  
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estadunidense de liberação total do mercado e a visão da União Europeia, com acordos 

multilaterais, sobretudo na questão de cabotagem entre países participantes dos acordos107. A 

facilidade de operação entre países signatários dos acordos fortaleceu o transporte aéreo em larga 

escala. Por exemplo, basta ver a política de transporte aéreo na União Europeia, assim como entre 

os países que compõem o bloco do Mercosul (RODRIGUES, 2020). 

Os ciclos de Kontratieffs são fruto das oscilações do sistema capitalista que, por 

conseguinte, proporcionam mudanças tecnológicas capazes de traçar os cursos das economias 

globais (ROSEMBERG; FRISCHTAK, 1983). Os autores exemplificam o caso dos DC-3 na 

década de 1930, e menos de cinquenta anos, a inserção das aeronaves a jato no setor aéreo, fruto 

das oscilações dos longos ciclos. Rosemberg e Frischtak (1983) ressaltam três pontos, os autores 

os consideram importantes no que se refere à ligação entre o investimento e as invenções, são 

eles: a substituição das inovações básicas por intermédio das forças tecnológicas; a relação das 

tecnologias diante das flutuações econômicas; e as motivações macroeconômicas nos processos 

evolutivos das indústrias. Ora, para os autores, a existência das longas ondas é gerada por fatores 

macroeconômicos correlacionados com a introdução de inovações (RODRIGUES, 2019). O 

capitalismo é, por necessidade, tecnologicamente e organizacionalmente dinâmico, está fadado a 

crises periódicas de superacumulação e, por isso, precisa periodicamente de um acervo de 

inovações para se autoalimentar, transferindo recursos ociosos para áreas subinvestidas e, com 

isso, dando novas possibilidade de expansão. Aredes (2012) ressalta que na transição da década 

de 1940 para 1950 iniciaram as viagens transoceânicas. Os DC-3 excedentes foram se tornando 

ultrapassados, e o desenvolvimento das tecnologias aeroespaciais da corrida armamentista, 

injetaram novas tecnologias na aviação, que é o caso do avião a Jato. 

 

8.1. Alguns elementos para reflexão: meio técnico-científico e revoluções logísticas  

Há, durante a Revolução Técnico-Científica, inovações consideráveis nos transportes, mas 

boa parte delas só servirão, de forma revolucionária, para sustentar a revolução industrial 

subsequente. O automóvel com motor de combustão, o avião, os grandes navios de aço e motor a 

                                                 
107 “Os acordos de ‘céus abertos’ estabelecem condições flexíveis de acesso a mercados, sendo caracterizados pelas 

seguintes cláusulas: livre determinação de capacidade; liberdade tarifária; múltipla designação de empresas; quadro 

de rotas aberto; direitos acessórios de tráfego (5ª e 6ª liberdades); e codeshare (compartilhamento de códigos) 

bilateral e com empresas de terceiros países” (BID, 2017, p.14). 
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combustão, por exemplo, não foram os meios de transportes fundamentais do início da revolução 

logística e da Revolução Técnico-Científica. Isso quer dizer que ainda foram transportes cruciais 

nesse período, mas de forma mais aperfeiçoada, tanto técnica quanto organizacional, os navios a 

vapor, as ferrovias a vapor, os barcos à vela, as estradas macadamizadas e outros. Por outro lado, 

essas novas inovações (revolucionárias) permitiram a expansão geográfica da revolução 

industrial. Seus aperfeiçoamentos e difusões acarretaram, até mesmo, uma nova fase ascendente 

do ciclo econômico, embasado nas expansões geográficas do capital (novos mercados 

consumidores e produtores), inovações embasadas em aperfeiçoamentos e difusões tecnológicas, 

inovações organizacionais e outras, permitindo novo aporte, “novo gás” para a revolução 

industrial, ou seja, um novo ciclo, uma expansão mais horizontal do que a vertical, mais comum 

no primeiro ciclo econômico e que dá origem à revolução industrial (SILVEIRA, 2009).  

Em todos os casos verificados por nós, uma inovação significativa, básica e 

revolucionária não é o objeto e ação principal de uma revolução logística. Ela só pode ser 

considerada uma inovação, depois de ter sido amplamente desenvolvida e, por conseguinte, 

ajudar e dar impulso a uma revolução industrial. Isso quer dizer que, em grande medida, novas 

revoluções industriais são sustentadas por tecnologias e sistemas organizacionais (logísticas) de 

transportes relativamente já comprovados e, por isso, já difundidos. Eles vão ser aprimorados, 

difundidos, aperfeiçoados, melhor aproveitados e, por isso, serão as inovações técnicas e 

organizacionais, os objetos e as ações de uma revolução logística que sustentarão uma revolução 

industrial.  

  O automóvel movido a combustão faz parte dessa explicação. O seu desenvolvimento 

intensificou o rodoviarismo no mundo, pondo em xeque o domínio das ferrovias no transporte 

terrestre. Tem-se assim, também, uma nova revolução nos transportes, com motor a combustão, 

propiciando o desenvolvimento do rodoviarismo-automobilístico e, um pouco mais tarde, no 

decorrer do século XX, o desenvolvimento do avião, permitindo uma expansão geográfica do 

capital mais rápida e, no caso rodoviário, menos custosa108. Entretanto, o motor a vapor foi 

amplamente empregado nas locomotivas até a década de 1960; na China e na Índia, até a década 

de 1990, quando foram substituídas por locomotivas diesel-elétricas. 

                                                 
108 Tendo em vista que a construção de ferrovias é mais demorada e mais cara que as rodovias. Geralmente, o Estado 

gasta menos inicialmente com as rodovias, apesar de sua manutenção a médio e longo prazo ser mais elevada. 
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Vale ressaltar que assim como a revolução industrial transformou radicalmente as 

condições de existência na maior parte do mundo, uma semelhante revolução técnica no domínio 

da circulação, isto é, a revolução dos transportes, permitiu transportes mais rápidos, mais 

regulares, de maior capacidade e mais econômicos (DERRUAU, 1982). A revolução logística 

acompanhou a revolução industrial. Em ambos os casos se verificou uma evolução, ou melhor, 

uma série de sucessivas revoluções. Após a melhoria da circulação rodoviária e a abertura de 

canais no século XVIII e XIX, a aplicação da máquina a vapor à navegação no final do século 

XIX e no século XX, e depois o aparecimento do caminho de ferro e a construção das redes 

ferroviárias traçaram, ao longo dos séculos XIX e XX, essas revoluções. Por seu turno, o 

automóvel despontou no século XX, e subsequentemente, o avião. 

Essa Revolução Técnico-Científica surge com a descoberta do uso econômico da 

eletricidade, do aço, do refino do petróleo, do motor a combustão e do avanço da indústria 

química e farmacêutica (química dos produtos sintéticos). O motor a combustão e sua utilização 

em automóveis, locomotivas (diesel e diesel-elétricas), barcos e navios e aviões proporcionaram 

transformações comerciais gigantescas em todo o mundo. Eles permitiram a expansão geográfica 

da modernização proporcionada por uma série de novas tecnologias e, ao fazerem isso, 

possibilitaram um novo ciclo econômico de cinquenta anos (quarto Konfratieff, entre 1948-

1996[?]). Tal ciclo figura como o período em que o poderio inglês, denominado por Lênin (1979) 

de imperialismo, foi paulatinamente substituído por novas forças, como a alemã, a estadunidense 

e a japonesa. A presente revolução logística, na verdade, principia, como ocorreu anteriormente, 

num alicerce para uma nova revolução industrial, na qual a ciência é o grande ponto de destaque 

que se soma à técnica da revolução industrial passada. Estabelece-se, a partir desse momento, 

uma relação de causa e efeito entre as revoluções específicas (transportes, agrícola etc.) que 

antecedem a revolução industrial. Esboça, como afirma Braverman (1987, p. 137), uma revolução 

técnico-científica em que a técnica “(...) assume um caráter científico à medida que o 

conhecimento das leis naturais aumenta e destitui o conhecimento fragmentário e as tradições 

fixas do ofício”. Houve, na verdade, uma exaustão das possibilidades tecnológicas da Primeira 

Revolução Industrial (nos últimos vinte e cinco anos do século XIX) a ponto de dar origem a uma 

nova revolução, só que agora técnico-científica. Essa reabasteceu o acervo de possibilidades 

tecnológicas e tem caráter consciente e proposital, o que era amplamente ausente na anterior. A 

ciência tornou-se, portanto, uma mercadoria, transformou-se em auxiliar do capital. 
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Para Hirst e Thompson (1988), tanto a integração econômica quanto o domínio financeiro 

nunca foram tão intensos quanto nos períodos mercantilista e imperialista. A integração em 

escala global só foi possível com a evolução técnico-científica dos sistemas de transportes109. 

Atualmente, o que importa, além da conexão entre territórios (numa escala bem mais ampla e o 

fluxo financeiro), são a velocidade, a facilidade e a quantidade dessas transações. 

Com o motor a combustão, os meios de transportes ficaram mais rápidos; com a evolução 

da química, o petróleo passou a ser utilizado para construção de vias mais modernas e rápidas 

(estradas de asfalto); com a eletricidade e a revolução na metalurgia, os meios de transportes 

aumentaram de tamanho, constituindo-se em grandes navios transoceânicos (cargueiros e 

petroleiros), obrigando a ampliação e a modernização dos portos, reestruturando os espaços 

regionais. Muitos portos de regiões costeiras e interioranas não comportavam mais os navios de 

alto calado e entraram em decadência – vide o caso do porto de Florianópolis, de Antonina, de 

Laguna, de Porto Alegre, todos na região Sul do Brasil. Os caminhões aumentaram de tamanho 

(biarticulados), de potência e, por conseguinte, incrementou-se a quantidade de cargas 

transportadas. Os aviões aumentaram de tamanho, implicando no incremento da capacidade de 

transporte de passageiros e cargas – além de serem utilizados para transporte de correspondência, 

especialmente, encomendas urgentes (tipo Sedex) e de produtos de alto valor agregado (alta 

tecnologia e culturais)110.  

Alguém pode se perguntar se a Primeira e a Segunda Grande Guerra, ocorridas nesse 

período, não afetaram as trocas comerciais e foram responsáveis por uma descontinuidade dessa 

revolução logística? Não, porque as demandas geradas por ambos os conflitos – onde foram 

aplicados os princípios do “keynesianismo bélico” – incentivaram grandes avanços tecnológicos 

no setor de transportes militares. Entrementes, logo foram utilizados para o transporte civil (da 

tática à prática). As trocas comerciais entre o novo e o velho mundo, em destaque os integrantes 

do corpo denominados de aliados, foram expressivas no que tange às armas, aos alimentos e aos 

equipamentos bélicos. Ademais, os citados conflitos também impulsionaram a utilização dos 

                                                 
109 Já que não existia a internet, as informações eram transportadas por vias circulantes de transportes, ou seja, 

qualquer tipo de integração utilizava essencialmente as vias e os meios de transportes tradicionais. Por mais que na 

época a imaterialidade nas vias e nos meios de transportes estivessem sendo implementadas. 
110 No Brasil, em 2006, foi observado, através de dados da Secretária de Comércio Exterior, que houve mais 

embarque, em quantidade de empresas, de mercadorias das microempresas pelos aeroportos de São Paulo e 

Campinas do que pelos portos de Santos e de Paranaguá. O aeroporto de São Paulo também é destaque entre as 

pequenas empresas. Todavia, as médias empresas utilizam mais os portos marítimos.  
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transportes (grandes navios mercantes escoltados por navios de guerra). Marx (1982, 19-20) 

afirma que “(...) a guerra é desenvolvida antes que a paz: como certas relações econômicas, tais 

como o trabalho assalariado, a máquina etc., se desenvolveram mais cedo com a guerra e com os 

exércitos, do que no seio da sociedade burguesa. Igualmente a relação entre a força produtiva e as 

relações de comércio particularmente manifesta no exército”. 

Vinculam-se aos períodos de guerras a expansão da estratégia logística para o transporte e 

o alojamento de suprimentos e das tropas em operação. Logo em seguida, os mesmo princípios 

foram aplicados ao mundo dos negócios. Esse período coincide, ainda, com a fase do 

desenvolvimento das “redes duras”.  

 

 

9. DISPUTA HEGEMÔNICA E PRINCÍPIOS DE MUDANÇA GLOBAL: AS 

MUDANÇAS E PERMANÊNCIAS NOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E 

LOGÍSTICA 

Foi principalmente por meio do deslocamento espacial (expansão geográfica do capital e 

do trabalho excedente) que o regime americano resolveu o problema da superacumulação no 

decorrer do seu período de expansão econômica, especialmente após a Segunda Grande Guerra. 

Aconteceu uma tentativa, no estilo keynesiano, de controlar os ciclos econômicos. Isso foi 

diferente para o Japão, principalmente após a década de 1980, pois não havia mais tantas 

possibilidades em seu território para a transferência de recursos excedentes para áreas de 

estrangulamento. A tentativa do Japão, que funcionou por um tempo, para fugir das pressões 

americanas, foi internacionalizar as suas maiores corporações. Houve, com isso, a busca por 

baixos custos de produção, um câmbio mais favorável em relação ao dólar e uma plataforma de 

exportação que combinasse subsídios (incentivos fiscais e outros), infraestruturas e um sistema de 

circulação de mercadorias com menores custos. Era preciso entrar na disputa pelo comércio 

internacional e tornar-se um território altamente competitivo.  

A China e os Tigres. Asiáticos (Hong Kong, Cingapura, Taiwan, Coreia do Sul) se 

posicionaram como os espaços mais competitivas. Esses países disponibilizaram uma mão de 
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obra abundante e qualificada e com baixo custo111, câmbio favorável, isenções e incentivos 

fiscais (vantagens tributárias) e uma plataforma logística moderna e ágil tanto em termos de 

infraestrutura quanto de custos de circulação. Isso permitiu uma diminuição dos custos gerais de 

produção, quer dizer, na esfera da produção e da circulação. O papel do Estado foi fundamental 

na criação dessas amenidades que atraíram as corporações japonesas, americanas, alemãs e de 

outros países112. Com isso, ou seja, investindo na internacionalização das suas empresas, o Japão 

conseguiu salvar, pelo menos por algum tempo, algumas das suas mais promissoras corporações. 

Somado à crescente financeirização da sua economia, o Japão passou a utilizar uma série de 

medidas liberais que favoreceram a fuga de capitais, o mercado financeiro, as reformas 

previdenciárias e trabalhistas, a diminuição do welfare states e outros. 

O disciplinador da atividade empresarial tem, portanto, variado com o tempo. A 

partir meramente de uma estrutura de mercado competitiva na primeira 

revolução industrial, esse papel passou a ser desempenhado pelos ventos 

schumpeterianos de mudança tecnológica na segunda revolução industrial e 

finalmente por uma interação entre as forças do mercado e a intervenção estatal 

na industrialização tardia (AMSDEN,1992, p. 137).  

 

O promissor Japão, no final do século XX, já não apresentava tanto vigor econômico. 

Submeteu-se a mesma lógica do mercado americano, voltando-se para os investimentos 

financeiros. O Japão não resistiu ao poder do mercado americano, no qual era direcionado a 

maior parte das suas exportações e de seus investimentos externos (mercado de ações, setor 

                                                 
111 Vale ressaltar que “A infraestrutura, o equipamento de produção e a administração superiores das companhias 

têxteis japonesas nos anos 60 eram fatores que impediam qualquer possibilidade de competição por parte das 

companhias coreanas e taiwaneses apenas com base em salários mais baixos, mesmo depois de a Coreia e Taiwan 

terem liberalizado suas economias e ajustado suas taxas de câmbio a um nível que satisfaria as instituições de 

Bretton Woods” (AMSDEN, 1992, p. 136). Isso implica dizer que os salários baixos e o câmbio não são os 

elementos essenciais na ascensão das nações. Por isso, são essenciais os elementos que discutimos aqui, como a 

distribuição de subsídios de acordo com o princípio da reciprocidade, em troca de padrões concretos de desempenho 

no tocante à produção, a exportações e até a pesquisa e o desenvolvimento. A intervenção do Estado é fundamental. 

Destaca-se a substituição de importações combinada à atividade exportadora (incentivos para a exportação, subsídios 

para favorecer as vendas domésticas em detrimento das exportações, com a finalidade de primeiro robustecer o 

mercado interno e, depois, ir ao mercado externo). 
112 Segundo Amsden (1992, p. 138-9): “Pode-se dizer que um modelo institucional de industrialização tardia está 

conceitualmente tomando forma. Enquanto a industrialização dos séculos XVIII e XIX foi estimulada por novos 

produtos e processos, a industrialização tardia está sendo levada adiante pelo empréstimo ou ‘aprendizado’ de 

tecnologias. Na ausência de tecnologias pioneiras, os baixos salários normalmente não representam uma vantagem 

de custo em regime de preços determinados pelo mercado, mesmo em setores intensivos em trabalho. Mesmo na 

presença de fortes desvalorizações da taxa de câmbio a persistência de problemas de competitividade acabaram por 

impelir o Estado a assumir um papel mais ativo que no passado. A falta de tecnologias pioneiras também determinou 

que as empresas se estruturassem menos em torno de uma única tecnologia, preocupando-se mais com a 

produtividade e qualidade ao nível da fábrica que com as firmas que evoluíram como inovadoras, com um enfoque 

estratégico sobre projeto e P&D”. 
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imobiliário, de televisão e cinema e outros). Nesse contexto, na brecha deixada pelo Japão, é que 

muitos países asiáticos começam a se destacar, especialmente utilizando-se de investimentos 

produtivos japoneses que fugiam das restrições cambiais, de antidumping e outros elementos 

impostos pelos Estados Unidos. Nesse mesmo ritmo, muitos investimentos americanos e 

europeus direcionaram-se para países asiáticos que aproveitaram a oportunidade para desenvolver 

suas indústrias (financiamento, aprendizado através da imitação, inovações e difusão, substituição 

de importações, exportações e outros). A China, entre todos eles, soube aproveitar bem esse novo 

estágio da economia mundial. 

Em 1979, Ezar Vogel publicou o best-seller Japan as number On [Japão o número um], 

reconhecendo que havia ocorrido uma mudança na supremacia industrial. Durante a década 

seguinte, companhias, como a Sony, a Honda, a Toyota e a Toshiba, “levaram de roldão” tudo 

quanto estava à sua frente. Os japoneses apropriaram-se dos setores do automóvel, do aço, da 

construção naval e da eletrônica de consumo, enquanto o “cinturão da ferrugem” tornou-se um 

novo termo geográfico que designava a região que um dia foi o coração industrial dos Estados 

Unidos. Com sua riqueza adquirida, os japoneses começaram a comprar alguns dos principais 

símbolos americanos, como a Columbia Studios, o campo de golfe Pebble Beach e o Rockefeller 

Center de Nova Iorque (CLYDESDALE, 2012). 

No entanto, na década de 1990, o crescimento do Japão deparou-se com um obstáculo e 

duas causas sobressaíram-se: a primeira foi a estrutura social subjacente à economia. As relações 

hierárquicas e as relações pessoais haviam disfarçado um grande número de ineficiências que 

precisavam ser resolvidas: mais um exemplo do quanto o atraso histórico das estruturas sociais 

afeta o caminho tomado pela economia. A segunda causa também era familiar. Toda onda de 

crescimento das nações tem suas bolhas de especulação. Vimos o caso dos holandeses no século 

XVIII, quando, em lugar de aplicar seu dinheiro em empreendimentos produtivos, muitos 

investidores preferiram especular com preços altos das tulipas (CLYDESDALE, 2012). Os 

Estados Unidos tiveram muitas fases especulativas, sendo a mais espetacular delas a que 

aconteceu no final da década de 1920, início da fase recessiva do quarto Kondratieff (1921-1948), 

quando a especulação do mercado de ações levou à queda de Wall Street113. 

                                                 
113 "As bolhas surgem especialmente em períodos de inovação. Podem ser inovações tecnológicas, como as ferrovias 

ou a internet, ou financeiras", diz Markus K. Brunnermeier, professor de economia da Universidade de Princeton, 

nos Estados Unidos, e coautor do livro Bubbles and Central Banks: Historical Perspectives (Bolhas e Bancos 
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No início da década de 1990, houve uma febre especulativa no Japão, especialmente, 

envolvendo imóveis. A baixa dos juros, o aumento dos compradores e os preços dos imóveis 

subiram vertiginosamente, assim, a bolha especulativa estourou. Esses fatores levaram o Japão a 

uma crise econômica com um excedente de construção civil, dívidas elevadas e um setor 

financeiro abalado. O país conseguiu preservar as capacidades produtivas que havia construído, 

mas sua onda econômica descarrilhou. 

Enquanto o Japão estava passando por sua crise, os Estados Unidos estavam com o 

próprio surto de especulação do mercado “ponto.com”114. Contudo, o Federal Reserve System 

(FED – Banco Central Americano) adotou uma política monetária que aumentou as taxas de juros 

e impediu que a bolha chegasse aos níveis vertiginosos do Japão. Os Estados Unidos também 

passaram, no final da primeira década do século XXI, pela crise das hipotecas podres (ou 

subprime) que afetou todo o mundo. Ela teve origem nos créditos com juros altos concedidos 

pelos bancos para pessoas que não tinham capacidade econômica para assumir as dívidas. Essas 

instituições passaram a agrupar vários desses créditos duvidosos em produtos financeiros pouco 

claros – os chamados derivativos – que eram passados de mão em mão no mercado financeiro. A 

bolha estourou, quando os devedores não conseguiram pagar as dívidas e os preços dos imóveis 

despencaram, ao mesmo tempo em que milhares de pessoas perderam suas casas. O fenômeno foi 

acompanhado por uma queda nas bolsas, pelo aumento do desemprego e pela desestabilização do 

sistema bancário, representado pela emblemática quebra do banco Lehman Brothers, em 2008.115 

O Japão deixou de ser a estrela que estava subindo no Oriente, dando lugar à Coreia do 

Sul, à Índia e, especialmente, à China. Os investimentos japoneses tornaram-se conservadores 

e, cada vez mais, voltados para aplicações em rentabilidades muitas vezes baixas, mas seguras, 

como títulos públicos de países com economias mais sólidas e alguns mercados de ações. A 

liderança em certos setores industriais foi ficando para trás. A China, com US$ 1,16 trilhão, em 

janeiro de 2018, com 18,7% da parcela, assume o lugar do Japão, com US$ 1 trilhão, em 

                                                                                                                                                              
Centrais: Perspectivas Históricas). De acordo com o especialista, a "explosão" é mais perigosa quando as bolhas são 

financiadas com crédito – foi o caso da compra de ações na década de 1920, que resultou na quebra da Bolsa de 

Valores de Nova York, em 1929” (Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-42418028>. Acessado em 30 de 

julho de 2019). 
114 “Segundo Ann Pettifor, diretora do Centro de Investigação de Políticas Macroeconômicas (Prime, na sigla em 

inglês), as grandes bolhas – como a bolha da internet, no início dos anos 2000 – se formam por causa do chamado 

"ciclo dos negócios": a atividade econômica e os preços não podem crescer exponencialmente para sempre” (Fonte: 

<https://www.bbc.com/portuguese/geral-42418028>. Acessado em 30 de julho de 2019). 
115 Fonte: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-42418028>. Acessado em 30 de julho de 2019. 
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janeiro de 2018, com 17% da parcela, como a maior detentora dos títulos públicos americanos. 

Um papel estratégico assumido pela China que diz muito mais respeito ao ambiente 

geopolítico116 do que somente a reservas cambiais em dólares, como foi a prática japonesa. 

Essa mudança de cenários, de hegemonia econômica está em pleno estágio de 

desenvolvimento, e a China, cada vez mais, apresenta-se como um dos principais agentes no 

tabuleiro da geopolítica global. Muitas vezes, a capacidade de recuperação econômica e 

inovativa (um pouco política também) dos Estados Unidos é questionada, como foi mais 

recentemente pelo Japão, pelos Tigres Asiáticos, pela Alemanha e pela União Europeia 

(liderada pela Alemanha), mas sempre terminaram em relativo fracasso. Logo, com a China 

parece um pouco diferente, já que ela faz uma oposição geopolítica mais estratégica e ágil do 

que as nações do passado fizeram.  

A China aparenta possuir mais consistência política e econômica para esse 

enfrentamento. Ela ainda tem um crescente mercado interno para explorar e, com isso, 

potencializar todos os fatores keynesianos, direcionando recursos ociosos para áreas 

antiociosas – a China, como os Estados Unidos no passado, tem um vasto território no país 

para desenvolver. Na China, o Estado não está tanto à mercê do mercado quanto as outras 

nações e, por isso, as ações do Estado na economia são mais dinâmicas e impactantes. Por 

exemplo, entre as 2 mil maiores empresas de capital aberto, classificadas pela Revista 

Forbes117, os Estados Unidos lideram o ranking com 575 empresas, a China (incluindo Hong 

Kong) fica em segundo com 309 empresas (o setor bancário e de finanças representam pouco 

mais de um quinto de todas as empresas118) e o Japão está em terceiro com 223 empresas. Um 

número bem diferente de quando a Forbes publicou o Global 2000 pela primeira vez em 2003, 

quando os Estados Unidos possuíam 776 empresas e a China e Hong Kong tinham 43 cada. O 

                                                 
116 A delicada relação comercial entre Estados Unidos e China já foi pauta para a ex-secretária de Estado Hillary 

Clinton, que ponderou: “Como é possível ser duro com o seu banqueiro?”. De fato, segundo dados publicados pelo 

Departamento do Tesouro dos Estados Unidos, a China tem poder financeiro sobre a Casa Branca por ser a maior 

proprietária de Títulos do Tesouro do país (Fonte: https://forbes.uol.com.br/listas/2018/03/8-paises-com-mais-titulos-

do-tesouro-dos-estados-unidos/#foto8>. Acessado em 30 de julho de 2019). 
117 As empresas são classificadas de acordo com uma pontuação composta de medidas ponderadas da receita, lucros, 

ativos e valor de mercado. 
118 “O Banco Industrial e Comercial da China voltou a ocupar o 1º lugar pelo sétimo ano consecutivo. Essa potência 

financeira estatal supervisiona mais de US$ 4 trilhões em ativos e emprega quase 500 mil pessoas. O setor financeiro 

em geral teve um bom ano: os outros quatro maiores bancos chineses ficaram no Top 10 e o JPMorgan Chase subiu 

para o 2º lugar graças, em parte, ao aumento dos lucros proporcionado pelos cortes de impostos” (Fonte: 

<https://forbes.uol.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-capital-aberto-do-mundo-em-2019/>. 

Acessado em 30 de julho de 2019). 
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ranking realizado pela Forbes mostra que 61 países ganharam lugar na classificação anual, 

mas que a concentração de poder é, sem dúvida alguma, a favor dos Estados Unidos e da 

China. Da mesma forma, a China (US$ 1,33 trilhão), em termos do PIB, ultrapassou o Japão 

(US$ 1,28 trilhão) em 2009, ficando apenas atrás dos EUA (US$ 14 trilhões). 

O Japão perde competitividade e algumas das suas importantes empresas caem no 

ranking mundial. O Japão (850 empresas) perde a liderança na construção naval para China 

(2.293 empresas) e para a Coreia do Sul (890 empresas)119. Na produção automobilística houve 

a histórica aliança primeiramente entre a Renault e a Nissan e depois, em 2017, somou-se a 

Mitsubishi que vendeu 34% das suas ações para a Nissan. Essa aliança começou em 1999, 

quando a Nissan vendeu 36,8% das suas ações para a Renault (atualmente a Renault é a maior 

acionista da Nissan com 43,4%). O grupo, em 2018, foi o maior produtor de automóveis leves, 

com 10,76 milhões de unidades, seguidos pela Volkswagen com 10,6 milhões e a Toyota com 

10,5 milhões de unidades120. Os principais mercados da Renault-Nissan-Mitsubishi são 

respectivamente a China, os Estados Unidos e a França. A China possui diversas joint ventures 

com indústrias automobilísticas estrangeiras, entre elas a General Motors Company 

(americana), a Toyota Motor Corporation (japonesa), a Nissan (japonesa), a Honda Motor 

Corporation (japonesa), a Daimler AG (alemã) e outras. Porém, a China possui suas próprias 

empresas, como a Dongfeng Motor Corporation, a First Automobile Works, a Shanghai 

Automotive Industry Corporation, a Chang’na Motors e a Chery Automobile. As estratégias de 

negócios das companhias e do Estado chinês, além do aprendizado (já superado em muitos 

setores), envolvem possuir parte (ou a totalidade) das ações de grandes empresas estrangeiras, 

como ocorre com a Volvo Cars, na qual a empresa possui como acionista majoritário, desde 

2010, a chinesa Zhejiang Geely Holding Group. As empresas chinesas de construção civil, 

como a China State Construction Engineering Corp, possuem cerca de 35% das 123 empresas 

que constam na lista da Forbes, especialmente devido ao grande boom das infraestruturas e do 

mercado imobiliário na China nas últimas décadas. 

                                                 
119 Dados de 2014. O Brasil, no mesmo ano, ocupava a quarta colocação no ranking, com 144 navios em construção. 

Fonte: Clarksons Shipping Intelligence apud <https://www.portalnaval.com.br/noticia/brasil-e-o-quarto-maior-

construtor-naval-do-mundo/>. Acesso em 30 de julho de 2019. 
120 Fonte dos dados: < https://g1.globo.com/carros/noticia/2018/11/21/renault-nissan-mitsubishi-conheca-a-alianca-

criada-pelo-brasileiro-carlos-ghosn.ghtml>. Acesso em 15 de agosto de 2019. 
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Os chineses atuam diferente dos japoneses, comprando empresas americanas, europeias e 

em outros países, como no Brasil. A diferença está no fato dos chineses não estarem focando nos 

principais símbolos americanos, mas em setores estratégicos de transportes, energia, agricultura e 

alimentos, por exemplo, o que permite não só o lucro empresarial, mas também o abastecimento 

de alimentos e matérias-primas para o país continuar seu processo de desenvolvimento (esse fato 

está no diferente tipo de planejamento e financiamento que é realizado pelo Estado Chinês). 

Porém, há uma peça-chave nisso tudo, ou seja, a busca de conhecimento, o aprendizado e isso ela 

busca nos países desenvolvidos, por meio de aquisições (totais ou parciais) e joint-ventures. 

Outro denominador importante é que muitas empresas chinesas atuantes no mercado 

internacional são estatais ou mistas e atuam na aquisição de empresas estatais de outros países 

que são concedidas ou privatizadas, como vem ocorrendo no Brasil.  

Podemos dizer que os Estados Unidos “não estão mortos”, muito pelo contrário, ainda 

possuem um forte poder industrial, liderança militar e política (líder dos Estados múltiplos num 

novo formato de imperialismo, segundo Ellen Wood, 2012) e, talvez o mais importante, mantêm 

o controle do dólar como a principal moeda de trocas e de reservas internacionais. Em 2018, por 

exemplo, o conglomerado de entretenimento Time Warner foi adquirido pela também americana 

AT&T (por US$ 85 bilhões); a CVS Health adquiriu a gigante de seguros Aetna (por US$ 70 

bilhões), o que mostra o crescimento das empresas americanas e um forte processo de fusões e 

aquisições, capaz de enfrentar grandes corporações internacionais fora e dentro do seu território. 

O setor de petróleo e gás também cresce significativamente, mas esse, mais que os demais 

setores, sofre grande aporte da política internacional americana (além da exploração do óleo de 

xisto que tem provocado grande discussões ambientais). 
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Figura 04: Espacialização das maiores empresas de capital aberto do mundo. 

 

Fonte: <https://forbes.uol.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-capital-aberto-do-

mundo-em-2019/>. Acessado em 30 de julho de 2019. 

 

O crescimento da China tem sido impulsionado pelos mesmos processos que analisamos 

para outras nações, ou seja, um processo de imitação e aquisição de capacidade durante o qual 

está adquirindo know-how para fabricar produtos que vão ser levados para o mercado do mundo 

todo. Por mais que o americano médio ainda permaneça mais rico que o chinês médio, a 

população mais numerosa da China vai conseguir abrigar um volume maior de riqueza e, 

inclusive, de orçamento militar. Assim, a China caminha para ultrapassar os Estados Unidos no 

PIB e no topo da hegemonia global muito antes do PIB per capto alcançar níveis bem mais 

elevados. Noutros termos, se a China quiser mesmo seguir no socialismo (apesar de toda 

discussão existente sobre o termo), terá como desafio distribuir melhor a renda (superando 

inclusive os países capitalistas) entre sua vasta população.  

Entre 1978 e 1999, a economia chinesa cresceu 9,5% ao ano. O Ocidente está introduzindo 

atividades produtivas no país e, por isso, no início do século XXI, a China foi o país que mais 

recebeu investimentos estrangeiros diretos, permitindo um grande avanço no seu processo de 

modernização tecnológica, especialmente através de joint ventures. Atualmente, a China chega ao 

ponto de possuir recursos ociosos e realizá-los em outros países, como nos Estados Unidos, 

Fls. 543

https://forbes.uol.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-capital-aberto-do-mundo-em-2019/
https://forbes.uol.com.br/listas/2019/05/global-2000-as-maiores-empresas-de-capital-aberto-do-mundo-em-2019/


 244 

Brasil, África e outros. Como já foi relatado, são investimentos inclusive estratégicos para a 

China e muitos, como já foi alertado, são de empresas estatais atuantes nos setores de transportes, 

energia, agriculta, mobiliário e metais.  

Tabela 03: Montante de Investimentos Externos Diretos (IEDs) realizados pela China, por setores, em 

2017 e 2018 (valores em bilhões de dólares). 

Setores 

  

Anos 

2017 2018 

  Energia  55,43 57,2 

Transporte  58,95 53,23 

Agricultura  47,62 2,81 

Imobiliário  25,45 12,13 

Metais  6,79 22,61 

Fonte: American Enterprise Institute – AEI, 2019. 

 

A China também garantiu alguns alicerces para ultrapassar os Estados Unidos, como 

inovações com fortes investimentos em ciência e educação. Os estudantes chineses percorrem o 

mundo financiados pelo Estado e voltam com novas técnicas e conhecimentos. Inclusive destaca-

se a participação de estudantes chineses nas principais universidades do mundo, como em 

Havard. A China, por exemplo, gastou, em 2018, US$ 257 bilhões em pesquisa e 

desenvolvimento e 8,47% da população é alfabetizada cientificamente, segundo a Associação 

Chinesa para Ciência e Tecnologia, um número bastante significativo se comparado aos 1% de 

2005. Destaca-se também que 43,9 milhões de estudantes universitários e 520 milhões de 

estudantes (totais, incluindo universitários) receberam auxílio financeiro em 2018. Outro dado 

interessante é o número de empresas formadas por pessoas com ensino superior que, em 2015, 

alcançou 204 mil, 3% do total de formados no país. Empresas de inteligência artificial na China 

somam a quantia de 4.040 unidades e 26% delas estão em Pequim. No final de 2018, o país 

registrou 829 milhões de internautas. As energias alternativas também são um alvo da China, por 

exemplo, A Xinjiang Goldwind finalizou acordo de aquisição da Stockyard Hill Wind Farm em 

Victoria, Austrália; da Origin Energy, o Projeto de 530 MW é o maior acordo de compra de 

energia eólica já realizado na Austrália. Ainda, no setor aeroespacial, a China prevê lançar, em 

2019, 50 naves espaciais, informou a Cooperação de Ciência e Tecnologia Aeroespacial da China 

(CASC, em sua sigla em inglês).  
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Um exemplo de como o aprendizado na China teve sucesso foi o número de patentes 

solicitadas em 2018. A Huawei, empresa de tecnologia chinesa, foi a empresa que mais fez 

pedidos de patentes no mundo em 2018. Ela registrou 5,4 mil solicitações, ou seja, quase duas 

vezes superior ao da segunda empresa, id est, a japonesa Mitsubishi Electric. O ranking das 

empresas que mais pediram patentes é dominado pelas chinesas Huawei, ZTE (fabricante de 

equipamentos de telecomunicações) e BOE Technology (fabricante de displays e sensores). 

Estados Unidos e Coreia do Sul são representados por duas empresas cada. A OMPI 

(Organização Mundial de Propriedade Intelectual) registrou em 2017 um total de 3,2 milhões 

pedidos de patentes: 65% originados na Ásia; 20% na América do Norte; 11,2% na Europa; e 

1,8% na América Latina, conforme gráfico a seguir. Uma pergunta é importante: cadê o papel 

significativo das empresas do Silicon Valley?  

Figura 2: Ranking das dez primeiras companhias em pedidos de patentes, em 2018. 

 

Fonte: <https://nacoesunidas.org/agencia/ompi/>. Acesso em 15 de agosto de 2019. 

 

O interessante é que o mercado chinês é tão grande que quando uma empresa chinesa se 

apresenta para o mundo (quando ela passa a ter visibilidade e se externaliza para outros países), 

depois de ter percorrido o crescimento interno (no seu próprio país), ela já está madura para 

concorrer no mercado internacional. Ela está capitalizada e já pode ser considerada, no cenário 

internacional, uma empresa de porte. É, por isso, que empresas chinesas começam a “pipocar” 
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como grandes corporações em diversos setores, como automóveis, telecomunicações, financeiro, 

construção civil, construção naval e muitos outros. Além do mais elas possuem forte proteção do 

Estado (inclusive por meio de participações e controles acionários).  

Entrementes, os Estados Unidos ainda resistem. Esse país aprendeu com a experiência que 

teve com o Japão e, por isso, o governo americano impede a aquisição, por empresas estrangeiras, 

especialmente chinesas, de empresas estratégicas americanas, como petróleo e gás ou cinema e 

telecomunicações. Ele preserva setores importantes para a dominação imperialista. Há uma 

guerra comercial que tem permitido certa revitalização da economia americana, além dos novos 

setores que mantêm o país no caminho do progresso industrial. A década de 1990, por exemplo, 

foi um período de crescimento saudável com as tecnologias da educação e biotecnologia. A 

revolução da tecnologia da informação ajudou a aumentar enormemente a produtividade em um 

grande número de setores e aumentou o acesso à informação, o que levou os mercados a 

funcionarem com mais eficiência e a reduzir especialmente os custos de circulação do capital e 

das informações. A revolução da tecnologia da informação permitiu, nos Estados Unidos, o 

surgimento de grandes empresas (Google, Windows, Facebook, WhatsApp etc.) com usuários por 

todo o mundo, aumentando a demanda por profissionais nessas áreas (engenharia, marketing, 

administração, informática e muitos outros, formados sobretudo nas escolas americanas), gerando 

grande remessas de dólares para os Estados Unidos (lucros e dividendos) e espalhando 

profissionais qualificados para suas filiais em outros países. Nessa mesma linha de raciocínio, é o 

interesse dos Estados Unidos nas compras públicas de outros países, especialmente da periferia 

do sistema capitalista que, por consequência, consomem produtos com menor grau tecnológico 

ou com tecnologia (seja média ou alta) disponíveis. 

O Vale do Silício é um grande exemplo do dinamismo norte-americano, mas também é uma 

armadilha, pois formam-se bolhas especulativas e fraudulentas, como o caso do sucesso e da 

queda da empresa Theranos, fundado por Elisabeth Holmes121. Há também, nessa região de São 

Francisco, uma bolha especulativa no setor imobiliário. Assim, a revolução nas TIs gerou 

produtos, sendo a internet o mais espetacular deles; e os empresários, cuja extinção tinha sido 

prevista pelo economista John Kenneth Galbraith (1908-2006), ressurgiram. Para alguns, a 

decadência econômica dos Estados Unidos, nas últimas décadas, foi apenas um ajuste temporário, 

                                                 
121 Ver: Bad Blood. Fraude Bilionária no Vale do Silício, escrito pelo repórter do The Wall Street Journal, John 

Carreyrou. 

Fls. 546



 247 

um reflexo da eficiência do livre mercado enquanto o país descartava as indústrias que não 

tinham mais condições de competir devido aos seus elevados custos do trabalho. Todavia, esse 

argumento tem uma série de pontos fracos, pois ignora o fato de que:  

1) os custos do trabalho no Japão também subiram vertiginosamente nesse período, período 

esse que o Japão continuou avançando economicamente; por outro lado, nos últimos anos, 

no Japão, houve uma série de reformas trabalhistas e previdenciárias que privilegiaram a 

precarização das relações de trabalho;  

2) na China está sendo implantada um sistema de assistência social de grande monta, com 

benefícios trabalhistas e previdenciárias para os trabalhadores;  

3) nos Estados Unidos os mesmos setores que continuaram avançando no Japão (em termos 

de inovações e de novas formas para ampliar o valor dos seus produtos e diminuir custos 

graças a um processo de aperfeiçoamento constante) entraram em decadência;  

4) o boom americano ocorreu na década de 1990, depois do colapso de muitos setores e isso 

não foi fruto de transferência de cursos de um setor para outro da economia, mas sim pela 

perda de competição para outras nações.  

 

De fato, há vários indicativos que os Estados Unidos estão perdendo competitividade nos 

setores de alta tecnologia, e a perseguição às empresas chinesas, especialmente a Huawei122, é o 

maior indicador disso. 

 O fato de a economia americana ter alcançado novos patamares recentemente, graças a 

novas tecnologias, sugere que a armadilha em que ela caiu também tem seus limites. Parece que o 

sistema educacional não foi atingido (como ocorreu com a Grã-Bretanha) e mostrou capacidade 

de se adaptar ao novo. Por exemplo, foi de universidades mais tradicionais, mais elitizadas, como 

Havard, que saíram alguns personagens importantes do ramo da tecnologia da informação. A 

                                                 
122 “(...) o exemplo da Huawei como algo muito interessante e particular, um verdadeiro case. Esta empresa encontra-

se na vanguarda do desenvolvimento da tecnologia 5g. É enquadrada, juridicamente, como uma empresa privada, 

porém – no concreto –, trata-se de uma singular forma mista de propriedade cooperativa onde seus trabalhadores 

possuem (mesmo que desiguais) cotas de participação. Seu fundador é um ex-membro do Exército Popular de 

Libertação. Suas relações com o Estado são semelhantes com as mantidas entre a Motorola, Boeing ou a General 

Motors com o estado norte-americano, com a diferença, podendo parecer paradoxal, que na China a palavra de maior 

peso nas decisões de investimento estratégico da empresa é dada pelo Estado” (GABRIELE; JABBOUR, 2019, p. 

08). 
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regeneração americana também reflete a diversidade do seu sistema econômico que vai muito 

além do japonês. O Japão ficou restrito a alguns poucos setores econômicos (como eletrônicos, 

automóveis e aço), ou seja, não competiu em todos os setores que os Estados Unidos 

conseguiram competir. O leque norte-americano é muito maior. Os norte-americanos, por isso, 

diversificaram suas estratégias competitivas, que envolvem um sistema jurídico complexo, 

investimentos estatais e outros, inclusive, na geopolítica, como observamos nas informações 

divulgadas pela organização transnacional Wikileaks, que mostrou as espionagens corporativas 

realizadas pelo governo americano em prol das empresas do país. A partir da sua revolução 

industrial, os Estados Unidos competiram sempre em maior escala do que seus tradicionais 

concorrentes. A diversidade de seus setores impõe concorrências com diversas nações e, para 

isso, é necessário adotar diferentes estratégias para diversos setores de distintas nações. Isso 

permite o desenvolvimento de sistema legal amplo e eficiente nos litígios e na política 

internacionais (direito internacional). O direito internacional é um know-how altamente favorável 

ao país, especialmente nas arbitragens internacionais, como na OMC (Organização Mundial do 

Comércio), no que tange proteger seus subsídios, praticar dumping e antidumping, formar 

acordos bilaterais e participar com vantagens nos blocos supranacionais, como no NAFTA 

(Tratado Norte-Americano de Livre Comércio). 

Clydesdale (2012) trata da capacidade dos norte-americanos de possuírem uma capacidade 

maior na administração das mudanças. Por outro lado, ela é capaz de enfrentar as crenças e 

atitudes que foram impressas na sociedade americana por meio de um processo contundente de 

reforço cultural? Mesmo que os sistemas de administração consigam introduzir as mudanças 

adequadas, o velho regime pode ainda criar problemas, por meio da limitação de recursos, do uso 

continuado de um know-how ultrapassado e de um sistema de incentivo mal dirigido, entre 

outros. Ainda assim, se as mudanças forem positivas, não se sabe quanto tempo elas levarão para 

ter efeito na economia e na sociedade e nem como será a reação do seu principal concorrente, isto 

é, a China. Mais recentemente, no governo de Donald Trump, a reação americana tem sido mais 

agressiva. Isso fez diminuir o IED no mundo, que caiu 40% no primeiro semestre de 2018, se 

comparado ao mesmo período de 2017. A queda de US$ 470 milhões está acontecendo em maior 

parte em nações ricas, como na América do Norte e Europa Ocidental. Essa queda tem relação 

com as reformas fiscais nos Estados Unidos, que encorajam grandes companhias a levarem seus 

ganhos no exterior para o país. O diretor da UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre 
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Comércio e Desenvolvimento), James Zhan, disse que a agência havia alertado no começo de 

janeiro de 2018 que havia “cerca de 2 trilhões de dólares em estoque na forma de dinheiro ou na 

forma de lucros reinvestidos fora dos EUA”, que poderiam ser repatriados de alguma forma após 

a reforma fiscal. “E, de fato, isto está acontecendo”, acrescentou. “Vimos que o IED dos EUA 

para o exterior foi de 147 bilhões de dólares no ano passado para um negativo de 247 bilhões de 

dólares neste ano”123. 

Figura 06: Principais destinos do Investimento Externo Direto, em 2017 e 2018. 

 

Fonte: <https://www.valor.com.br/internacional/6073345/fluxo-de-ied-cai-12-no-brasil-e-19-no-mundo-

em-2018-diz-unctad>. Acessado em 31 de julho de 2019. 

 

Como o desenvolvimento é uma atribuição da força de uma Nação e do ambiente 

internacional na qual ela está inserida, não vai ser o papel do empreendedor, do empresário que 

resolverá sozinho a equação do desenvolvimento. “Os empresários são como gotas d’água: são 

                                                 
123 Fontes: <https://news.un.org/en/story/2018/10/1023192>. Acessado em 31 de julho de 2019; 

<https://nacoesunidas.org/onu-investimento-estrangeiro-direto-cai-no-mundo-paises-em-desenvolvimento-sao-

menos-afetados/>. Acesso em 31 de julho de 2019. 
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carregados pelas ondas e, com isso, contribuem para a força dessa onda. Portanto, se alguém 

perguntar se os empresários surfam as ondas ou criam as ondas, a resposta é que fazem as duas 

coisas” (CLYDESDALE, 2012, p. 363). Como afirma Maurice Niveau (1969, p. 33): “O ato de 

invenção não é e nunca foi simples produto da necessidade histórica ou do gênio individual; 

procede do trabalho do homem integrado em seu meio econômico e social”. É por isso que 

François Perroux (1959), em Théorie générale du progrès économique [Teoria geral do 

progresso econômico], criticou a análise, que considerou demasiada rígida, feita por Joseph Alois 

Schumpeter, no livro Business cycles (1939), sobre o papel do indivíduo e da firma na realização 

da invenção e da inovação. É sobre esse alicerce que se desenvolve a falsa tese do empreendedor 

schumpeteriano, algo que inclusive foi alvo de autocrítica do próprio Schumpeter124. Perroux 

(1959) vai dizer que essa personalização ignora a influência do grupo social e os fenômenos de 

criação coletiva que, se hoje se desenvolvem, não estiveram ausentes da revolução industrial e 

em nenhum outro período de desenvolvimento econômico de uma sociedade. O empresário 

particular não se achava totalmente só (NIVEAU, 1969). 

Por outro lado, algo que poderia diminuir as chances de estagnação em nível nacional é a 

globalização. De fato, pois ela tem, de certa forma, exercido esse papel. Mas, isso não indica que 

ela e mais uma série de outros elementos não passem de uma forma de adiar a estagnação 

americana ao invés de gerar um novo ciclo econômico liderado pelos Estados Unidos. Isso quer 

dizer que provavelmente a estagnação está por vir, pois esses são, pelo menos, os indicativos 

atuais. A globalização é uma aposta, especialmente americana, para suas companhias ficarem 

menos dependentes de seu ambiente doméstico, mas também para baixar os custos dos seus 

insumos. Ainda apostaram nas saídas via o uso das estratégias competitivas, criadas nas escolas 

de administração americanas (entre eles Michael Porter125), para uma transnacionalização das 

empresas multinacionais americanas, formadas após a Segunda Guerra Mundial. As 

transformações das empresas americanas em “empresas globais” passaram a ser o objetivo 

perseguido. Porém, existe um fator crucial nisso tudo, sabidamente pelos “papas” da 

                                                 
124 Essa visão foi altamente reproduzida e difundida sob a forma do empreendedor schumpeteriano, do self-made 

man, mas que precisa de uma crítica contundente, pois sua forma mais moderna abandona completamente o meio 

econômico-social (a ciência, o Estado, por exemplo, são cruciais, mas abandonado no discurso do self-made man, 

transformando-se num discurso bem propício aos interesses do liberalismo), pois até mesmo o gênio criador é 

resultado de interações sociais. A hábil exploração do empresário foi, ao longo da história, a ruína do inventor. 

Mesmo assim, ambos são importantes, uma complementariedade de talentos. 
125 PORTER, Michael. Estratégia competitiva: técnicas para a análise de indústrias e da concorrência. Rio de 

Janeiro: Campus, 1986. 
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administração e da economia neoliberais, é que as empresas nunca serão de fato globais (se 

considerarmos um ambiente altamente liberal), pois elas sempre precisarão do Estado nacional, 

especialmente as grandes empresas sediadas em nações fortes e com grande poder de influência. 

Elas podem ser globais no quesito mercadológico. É por isso e por outros fatores que a 

globalização é uma falácia. A globalização alarga as possibilidades, mas não quer dizer que ela 

resolverá o esgotamento tecnológico americano e definirá quem será o novo líder das principais 

inovações mundiais.   

Suprimentos podem ser adquiridos dos provedores mais eficientes do mundo, um dono de 

navio pode obter financiamento em Londres e produzir seu navio na Coreia, instalar nele um 

equipamento americano ou holandês, contratar tripulação nas Filipinas e licenciar a embarcação 

no Panamá e, depois, o navio pode fazer a rota entre o Oriente Médio e o Japão. Porém, isso 

implica também que o desenvolvimento da economia global não vai diminuir o peso das 

economias nacionais. A guerra comercial entre EUA e China mostra muito bem isso. A economia 

nacional tem muito peso no sentido de ajudar uma nação a conseguir capacidades iniciais para ter 

êxito em determinado setor. O mercado doméstico é onde a indústria nascente aprende a andar. 

Um setor é produto de outros setores, da demanda do consumidor, da demanda militar e de uma 

miríade de outras determinantes que podem existir ou não no ambiente local. Isso quer dizer que, 

sem nenhum tipo de proteção, a globalização vai favorecer aquelas nações que já dispõem das 

principais tecnologias de produção. O exemplo da Noruega é claro. As companhias de navegação 

norueguesas transportam um grande volume de cargas, mas pouco delas são produtos da sua 

economia. Essas empresas estão mais voltadas para transportes de origem-destino longe da sua 

base, da sua nação, ou seja, da Noruega. Entretanto, é um erro achar que elas estão desconectadas 

da sua nação tanto no passado quanto no presente. O transporte norueguês depende do 

aglomerado industrial com sede no país, que inclui 20% do mercado mundial de seguros de 

navios e 15% da classificação da frota mundial, dos produtores de equipamentos navais, das 

instalações educacionais e das casas de corretagem (CLYDESDALE, 2012). O sistema 

econômico doméstico ainda está desempenhando um papel importante, mesmo que em um nível 

menor do que aquele do século XII. Ainda é o governo norueguês que vai defender essas 

companhias nas arbitragens internacionais, é ele que usará o peso de sua força para defender os 

interesses dessas empresas, pois muitos deles também são de interesse do Estado.       
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A flexibilização, principalmente das regras, dos sistemas de normas e de tributação, 

também tem impactos importantes. Em 1959, a porcentagem de navios perdidos no mar foi de 

0,28%. Vinte anos depois, esse número dobrou para 0,56%. Os piores casos são os que usam as 

“bandeiras de aluguel” de baixo custo. Em 1978, 473 navios foram perdidos. Entre eles, a Grécia 

que perdeu 87 (2,3% de seu transporte total), o Chipre 31 (3,21%) e o Panamá 62 (1%). Esses 

números são muito mais altos que a média mundial de 0,42% (CLYDESDALE, 2012). 

O Ocidente só domina a economia internacional – por mais que seja numa escala muito 

maior que as observadas anteriormente, como as grandes nações do Oriente – há dois séculos e 

meio. É muito pouco tempo na história da atividade econômica. Nosso futuro é determinado por 

nosso passado, e a atual ascensão do Oriente representa uma era de excitação e oportunidades. 

Porém, acima de tudo, se confirmada no futuro, é, pela primeira vez, que o fechamento de um 

ciclo que tem a China como a principal protagonista. A China, no passado, foi a maior economia 

do mundo, especialmente por ter liderado uma revolução produtiva, comercial e logística. 

Atualmente, esse feito tende a se repetir. Alguns dados mostram essa tendência, 

exponencialmente no quesito dos sistemas de transportes e logística. Quatrocentas aeronaves 

A320 foram produzidas pela linha de montagem da Airbus na China, localizada em Tianjin, até o 

final de 2018. Esse número superior ao de 2017 que somou 176. A cooperação industrial entre a 

empresa e a China ultrapassou a cifra dos US$ 640 milhões. Há uma rede ferroviária que liga a 

China à Europa, um importante elemento da Iniciativa Cinturão e Rota (Nova Rota da Seda), que 

prevê a capacidade de 14 mil viagens de trens de cargas sino-europeus, conectando a China a 

cinquenta cidades europeias.   

Tudo indica, portanto, que a liderança da atual revolução logística, ou seja, a sexta delas, 

passa mais pela China que pelo Estados Unidos. O primeiro passo dessa revolução logística 

constitui-se na união, cada vez mais especializada, entre os microprocessadores, as 

telecomunicações e a informática. Além, obviamente, de tecnologias mais antigas que sofreram 

grande progresso técnico e organizacional, como os diversos meios de vias de transportes, como 

transporte ferroviário, hidroviário, rodoviários e aéreo, somadas às inovações organizacionais, 

como a logística. Notoriamente que parte desse progresso técnico está na incorporação da 

tecnologia da informação. Esse vínculo se expressa pelos softwares e hardwares de última 

geração e específicos para as comunicações (intranet e internet). Tanto a internalização 

(intrafirma) quanto a externalização (interfirmas e outras formas) das comunicações são mais 
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reflexos da necessidade da organização corporativa do território do que da necessidade 

comunitária. Assim, organiza-se a demanda corporativa pela logística e pela fluidez. Formas 

diversas são reorganizadas, como os fixos em termos de direção e intensidade, como a fluidez 

através das estratégias e da gestão logística (SILVEIRA, 2009). Desse modo, estabelecem-se 

novas formas de se organizar a fluidez e a competitividade territorial. 

O mais importante talvez seja o potencial demonstrado por essas inovações, no sentido de 

proporcionarem uma reestruturação econômica no âmbito mundial que, por consequência, atinge 

o Brasil. O país passa paulatinamente a ter um papel diferencial na nova lógica da divisão 

internacional do trabalho. As novas e/ou refuncionalizadas (fruto do progresso técnico e 

organizacional) tecnologias foram capazes de ampliar a competitividade entre os territórios tanto 

no âmbito local, regional, nacional ou entre blocos econômicos e, por isso, proporcionaram uma 

ampliação crescente da especializações do território, permitidas pela logística revolucionada. 

Alguns exemplos dessa reestruturação são:  

1) deslocamento de parte da prestação de serviços diversos e confecção de softwares para a 

Índia,  

2) offshoring para a China;  

3) a tecnologia em robótica e em transportes no Japão e Alemanha,  

4) os serviços especializados em aeronáutica realizados na Rússia (aproveitando a mão de 

obra barata de engenheiros soviéticos),  

5) a especialização dos territórios asiáticos em alta tecnologia que competem em alto grau 

com o Vale do Silício, nos Estados Unidos.  

 

Há, cada vez mais, uma hipermobilidade geográfica do capital permitida por uma maior 

flexibilidade/padronização dos sistemas de normas e de tributos que envolvem os sistemas de 

transportes, o setor financeiro, a relação capital-trabalho e a relação entre os Estados (vide o caso 

da OMC, OTAN, ONU, OCDE e outros organismos internacionais de regulação e controle). As 

tecnologias e as formas organizacionais flexíveis não se tornaram hegemônicas em toda a parte. 

Não há de fato ainda, no sentido pleno da palavra, uma globalização. Nem o fordismo e nem a 
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produção flexível conseguiram alcançar todos os rincões do planeta. Há muitas rugosidades 

presentes seja como resistência, seja como mais um elemento para a adaptação. 

O uso da internet e do sistema de rastreamento e de comunicação por satélite (em qualquer 

parte do globo coberta por satélites), para diversos fins logísticos, marca o ápice dessa tendência 

que envolve uma nova revolução logística. A tal ponto que essa tecnologia substituiu, em muitos 

casos, o tradicional transporte por vias materiais, como informações, dados, projetos e trabalhos 

intangíveis. Elas passaram a circular por vias imateriais (por mais que os nós precisem de 

tangibilidade, como satélites, computadores e outros). É o caso de projetos arquitetônicos, design, 

textos, informações, músicas, jogos e outros que, normalmente, eram confeccionados em papel e 

outros meios transportados para vários lugares, mudando de mãos constantemente e passando, 

tangivelmente, por barreiras alfandegárias. Muitas são as tecnologias presentes que consideramos 

importantes para uma nova revolução logística, como:  

1) as “redes duras” – infovias e canais de comunicações imateriais (altamente sofisticadas) 

que permitem a transmissão de imagens em conexões múltiplas, inclusive, interespaciais;  

2) os aviões de grande porte, como o AIRBUS A380 tanto para cargas como para passageiros;  

3) os portos com grandes calados, sistemas de armazenagens mais enxutos devido ao just in 

time, esteiras mais velozes e seguras e sistemas de transbordo computadorizado em 

substituição aos estivadores;  

4) os contêineres diversos, como os frigorificados, os de alta capacidade e os para cargas 

aéreas;  

5) a paletização automatizada;  

6) os transportes ferroviários de alta tecnologia, como os Trens de Alta Velocidade (TAV), 

Trens de Grande Velocidade (TGV), Trem Bala e trem de levitação magnética (ainda 

pouco difundido);  

7) as autopistas (free ways) pedagiadas, etc.  

 

Vale observar que muitas dessas tecnologias não são novas, mas a importância delas está 

mais na sua recente difusão. 
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No Brasil, por exemplo, muitas tecnologias ainda não foram incorporadas. Ainda não 

alcançamos a vanguarda tecnológica instalada nos portos, nas estradas de ferro, nas hidrovias, nas 

dutovias e nas conexões entre modais (intermodalidade). Contudo, mesmo assim, houve um 

processo de modernização considerável nas duas primeiras décadas do século XXI, 

especialmente, por meio das redes de fibras óticas, nas comunicações imateriais, nas autopistas 

construídas para formação de corredores de exportação (em São Paulo e suas diversas 

autoestradas, como a Anchieta, a Imigrantes, a Dutra, a Bandeirantes, a Anhanguera e a 

Washington Luis) e, sobretudo, na logística, para deslocamentos de bens, informações e pessoas. 

Como a lógica é atender ao capital, há uma crescente desproporção física e imaterial desses 

sistemas de engenharia e de fluxos nos territórios. Espaços de comando e de obediência possuem 

diferentes viscosidades e elas se refletem em diversos níveis do território nacional. As 

desigualdades territoriais não são desfeitas, mas se reestruturam de maneira diferentes a ponto de 

mudarem destacadamente os territórios. 

A mais atual revolução logística enquadra-se no contexto da “Terceira Revolução 

Industrial” (algo que considero ainda arriscado afirmar, muito menos uma Quarta Revolução 

Industrial) – sistemas técnico- científico e, possivelmente informacional/comunicacional – e, por 

conseguinte, inicia-se um novo estágio da economia mundial. Quer dizer que, pelo menos, os 

sistemas de transportes e logísticas estão adequados para sustentar uma nova revolução industrial. 

Ao mesmo tempo, destaca-se a expansão de políticas liberalizantes e de expansão geográfica do 

capital, como já ocorreu nos subsequentes ciclos econômicos posteriores aos ciclos que iniciaram 

a primeira e a segunda revoluções industriais. As novas tecnologias de transportes e gestão 

atendem, dessa forma, à reestruturação econômica vigente (produtiva, comercial, de serviços e 

financeira). 

Além dos meios e vias de transportes, altamente modernos, tangíveis e intangíveis, ocorre 

uma gestão logística eficiente funcionando em rede e utilizando um vasto sistema intermodal. O 

paradigma de redes, presentes em todos os setores econômicos e sociais numa conexão 

superposta, contribui para o entendimento do atual estágio do processo geral de produção – 

produção, distribuição, troca e consumo (SILVEIRA, 2009). Nesse, os sistemas de transportes e a 

logística têm participação efetiva. Dessa forma, destacam-se alguns fatores que, em determinados 

momentos, se intercalam para complementar a sexta revolução logística:  
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1) logística de armazenamento e distribuição;  

2) utilização do paradigma de rede;  

3) bimodalidade e multimodalidade;  

4) pesquisa e desenvolvimento em gestão e equipamentos;  

5) aplicação de softwares e hardwares para o processamento de informações, aumento das 

comunicações, gestão e equipamentos;  

6) aumento extraordinário da capacidade de carga e da velocidade;  

7) forte processo de terceirização que atingiu diversos setores, especialmente, os transportes;  

8) acirramento da concepção neoliberal através do paradigma da “globalização econômica”, 

em que uma das principais discussões, no centro do sistema capitalista, relaciona-se às 

transformações das empresas nacionais e multinacionais em “empresas globais” 

(independente do número de plantas industriais espalhadas o que realmente importa é 

colocar o produto nos mais variados espaços do mundo) – permanecendo, entre as 

grandes empresas um centro de gravidade nacional fortemente identificável (BATISTA 

JR., 2000). 

 

A expansão dos sistemas de transportes, armazenamento e logística está em pleno 

desenvolvimento, mas não quer dizer que haja uma revolução industrial, pelo menos do tipo que 

verificamos no passado em pleno desenvolvimento. Claro que a “bola da vez” são as 

comunicações, especialmente o meio informacional. Noutros termos, há certos atributos, típicos 

de uma revolução logística, que ainda estão em processo, como o 

desenvolvimento/aperfeiçoamento de algumas inovações tecnologias e um sistema de 

normatização global, porém, diferenciado entre o centro e a periferia do sistema capitalista. Isso 

por que o que é mais importante no momento é a difusão, a expansão geográfica das tecnologias 

e sistemas organizacionais e normativos já existentes. Contudo, também novas tecnologias estão 

na ordem do dia, especialmente, no centro do sistema capitalista, como:  

1) o trem de levitação magnética de alta velocidade;  

2) os automóveis multifuncionais, inclusive, autotripulados;  
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3) os aviões regulares supersônicos de passageiros e de cargas (aumento do transportes de 

cargas por aviões, sobretudo, de alta tecnologia);  

4) as viagens aeroespaciais;  

5) a ampla utilização dos combustíveis alternativos, como os derivados da biomassa – álcool 

e biodiesel (VASCONCELOS; VIDAL, 1998) – e o hidrogênio, em substituição aos de 

origens fósseis, além de baterias de alta carga para guarda de energia elétrica;  

6) a padronização normativa e tributária global para os transportes – em substituição a 

alguns acordos bilaterais e intrablocos econômicos etc.  

 

Mas, também se deve deixar claro que: 

(...) os métodos modernos de comunicação e transporte ampliaram 

drasticamente o volume e a complexidade das transações, mas não se deve 

perder de vista que já existiam, nas décadas finais do século XIX, meios de 

informação e transporte (cabos submarinos telegráficos intercontinentais, 

navios a vapor e ferrovias) capazes de sustentar um sistema econômico 

genuinamente internacional (BATISTA JR., 2000, P. 29-30). 

 

A nova reestruturação econômica internacional é composta pela união de forças que já se 

encontra há muito tempo em ação, como: 

1) softwares (e hardwares) de fluxo de trabalho: facilitam a conexão em tempo real e em 

qualquer lugar (permitindo que o trabalho seja desmembrado, desagregado e espalhado 

por todo o mundo – fluindo de um lugar para o outro e aumentando sua produtividade). 

Aumento da jornada de trabalho (para 24 horas por dia e sete dias por semana) e de suas 

possibilidades espaciais, especialmente, por causa do fuso horário. Os softwares permitem 

que aplicativos de todo o mundo conversem uns com os outros, via web – hardwares 

complexos, como o VPN (rede privada virtual) que pode ser conectado a laptops e ligados 

a qualquer porta Ethernet com entrada cat-5 ou conexão banda larga sem fio; 

2) código aberto (softwares abertos, como Apache e Linux) – comunidades que se auto-

organizam. No caso do Apache, sua eficiência superou os da própria IBM a ponto desta 

adotar o software livre. Já o Linux tornou-se o maior concorrente do Microsoft Windows; 
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3) terceirização – o “bug do milênio”, no ano 2000, propiciou que os indianos assumissem a 

liderança global na prestação de serviços. O planejamento estatal em educação, 

destacadamente para as áreas técnicas e de alta tecnologia, preparou os indianos para a 

prestação de serviços especializados de informática, como resolver os problemas do “bug 

do milênio”. A boa qualificação e prestação de serviços na Índia passaram a interessar 

firmas e governos de todo o mundo, com destaque para as estadunidenses. Fato 

semelhante, mas numa escala menor, ocorreu em outros países asiáticos; 

4) offshoring – expansão industrial chinesa através da construção de uma sólida base 

material (de ordem técnica, como energia, portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, 

hidrovias, armazenagem e outras) e normativa (de ordem política, como leis, acordos, 

impostos, regulamentações, protocolos e outras). Ao mesmo tempo, investiram na 

educação tecnológica, nos sistemas de offshoring e na entrada na Organização Mundial do 

Comércio (OMC), em dezembro de 2001; 

5) cadeias de fornecimento global (pode-se citar a cadeia de fornecimento do Wal-Mart e do 

Carrefour) – centros e sistemas de distribuições globais devido aos novos padrões do 

comércio internacional (desregulamentações, re-regulamentações, logística de gestão e de 

tecnologia – just in time, aumento da velocidade e da capacidade de cargas); 

6) internalização – diversificação no oferecimento de serviços através de melhor 

aproveitamento das economias de escalas e sincronização das cadeias de fornecimentos. 

Nesse sentido, há empresas, como a UPS, a FedEx, Aramex (Jordânia), Airborne, DHL e 

o sistema Sedex da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos; 

7) Tecnologia da informação – sítios de busca (Cadê/Yahoo, Google e outros) e de 

relacionamento que facilitam o acesso às informações e aos sistemas de comunicação 

digital, móvel, pessoal e virtual (palmtop, notebook, conexões sem fio, como transmissor 

infravermelho, circuitos Bluetooth integrados, antena Wi-Fi, iPaq e via telefonia celular). 

 

Combinados, os pontos supracitados já se encontram, em certos aspectos, até superados. 

Destaca-se, também, um considerável aumento da virtualização acompanhado pela 

imediatividade das relações de produção e de trabalho e pelo autoatendimento. 
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CIRCULAÇÃO, TRANSPORTES E LOGÍSTICA: INOVAÇÕES E 

COMPETITIVIDADE COMO ELEMENTOS DA 

ORGANIZAÇÃO TERRITORIAL 

 

 

Uma fluidez que deve estar sempre sendo ultrapassada é responsável por 

mudanças brutais de valor dos objetos e dos lugares (...). A capacidade de 

atrair atividades competitivas depende de uma renovação técnica tanto mais 

significativa quanto maior a defasagem. Nessas condições, a tendência atual é 

de um envelhecimento mais rápido do que antes dos subespaços que não 

dispõem dos meios de se atualizar, de um ponto de vista da fluidez. 

Milton Santos, 1996, p. 218-9 

 

Nesta parte da pesquisa, colocamos em evidência a importância dos sistemas de 

transportes e de logística126 como elementos destacáveis da competitividade entre os territórios.  

Mostraremos que a fluidez territorial nas últimas décadas se tornou a “pedra de toque” de um 

novo padrão de imperialismo – uma “requentada” fórmula imperialista que, segundo Ellen Wood 

(2014), deve ser definida por império do capital – em contraposição ao modelo colonialista 

inglês. O Brasil, por exemplo, adentrou mais incisivamente na competitividade territorial, de 

forma subalterna, após a redemocratização e, em especial, a partir da década de 1990, com o 

governo Fernando Collor de Mello (1990-1992), sob os auspícios do modelo neoliberal (abertura 

comercial, desregulamentações, concessões e privatizações, desnacionalização, endividamento, 

juros altos, entre outros). O contato com uma competitividade internacional mais agressiva no 

mercado interno, liderada pela iniciativa privada estrangeira, forçou as empresas nacionais e 

internacionais (acostumadas com algumas vantagens de diferentes níveis de reserva de mercado 

no país) a incorporarem know-how de logística e uma série de equipamentos de transportes e 

armazenamento mais modernos. A lógica passou a ser maior otimização dos transportes e 

armazenamento, fluidez e diminuição do fator trabalho, com destaque para a diminuição do 

tempo e custos de circulação. Com a desnacionalização das empresas, com as fusões e as 

                                                 
126 Também trataremos, de forma menos contundente, dos sistemas de armazenamento. 
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aquisições, energizadas a partir da década de 1990, adentrou no território nacional equipamentos, 

inovações técnicas e organizacionais que ajudaram na otimização da circulação e no aumento da 

fluidez. 

Como explicou Santos (1996), a fluidez territorial é atributo das diferentes localidades e 

territórios que, cada vez mais, ganha importância como um dos elementos considerados pelas 

empresas na escolha da sua localização (topologia). A noção de fluidez, ainda que difícil de ser 

mensurada, passou a compor indicadores e parâmetros considerados em diversas pesquisas, 

enquanto um dos componentes da competitividade entre os territórios, servindo de 

posicionamento e classificação entre escalas supranacionais (blocos econômicos), nacionais e 

subnacionais que rivalizam no mercado global. 

Uma das características do mundo atual é a exigência de fluidez para a 

circulação de ideias, mensagens, produtos ou dinheiro, interessando aos atores 

hegemônicos. A fluidez contemporânea é baseada nas redes técnicas, que são 

um dos suportes da competitividade. Daí a busca voraz de ainda mais fluidez, 

levando à procura de novas técnicas ainda mais eficazes. A fluidez é, ao mesmo 

tempo, uma causa uma condição e um resultado (SANTOS, 1996, p. 218). 

 

As inversões em infraestruturas em relação ao PIB, que desde a década de 1970 vinham 

decaindo, voltaram a subir com o governo Lula da Silva, mais especificamente a partir de 2007, 

por meio do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento). Porém, não foi só a incorporação 

de inovações técnicas e organizacionais nos setores de transportes, armazenamento e logística 

pelos setores econômicos e os aportes públicos, privados e públicos-privados em infraestruturas 

que permitiram o aumento da circulação. Ainda, houve uma gama de desregulamentações e re-

regulamentações (remoção e simplificação de regras e “recriação” de outras para dar mais 

autonomia as forças de mercado), ou melhor, novos preceitos nos sistemas de normas e 

tributações. A modernização portuária, por exemplo, com a Lei dos Portos (Lei no 12.815, de 5 de 

junho de 2013)127, flexibilizou as relações de trabalho (em muitas situações as precarizando), 

permitiu mais investimentos públicos e privados (em infraestruturas, equipamentos, instalações 

etc.), desburocratizou regras e tributos que, por conseguinte, flexibilizou e otimizou um vasto 

processo burocrático existente. Houve também a aplicação do know-how em logística e da 

intermodalidade que ajudaram na movimentação de cargas relacionadas ao comércio 

                                                 
127 Dispõe sobre a exploração direta e indireta pela União de portos e instalações portuárias e sobre as atividades 

desempenhadas pelos operadores portuários, alterando uma série de legislações.  

Fls. 561



 262 

internacional, significativamente crescente, passando de US$ 60.290,5 milhões de FOB128, em 

2002, para US$ 255.936,3 milhões de FOB, em 2011, e para US$ 239.263,5 milhões de FOB, em 

2018 (BRASIL, 2019). 

Assim, por mais que tenha ocorrido um planejamento desigual tanto nas políticas 

econômicas como nas relações do Estado com o capital privado, houve, a partir de 2003, com o 

governo Lula da Silva, um aumento significativo da circulação no Brasil e do país com o exterior. 

Uma ampliação da circulação, especialmente de insumos e produtos, que foi suprida pelas 

infraestruturas de transportes, de armazenamento e pela logística, sejam elas mais ou menos 

avançadas129. Os investimentos em infraestruturas de transportes, apesar de pequenos, em relação 

ao montante do PIB e do comércio internacional, foram os maiores das três últimas décadas e, 

por consequência, fizeram parte de um conjunto de políticas econômicas que ativaram o efeito 

multiplicador interno. As inversões em infraestruturas executadas ou organizadas pelo setor 

público não concorrem com o investimento privado, mas, ao contrário, servem como indutoras e 

como complemento. A função do Estado não é só realizar e induzir investimentos, é igualmente a 

de criar formas para sua socialização, fazer o efeito multiplicador ou circular funcionar: “O 

investimento deve ser socializado”, conforme visualizava Keynes, fato somente possível por 

meio do controle da macroeconomia pelo Estado, especialmente, da sua capacidade de coordenar 

as relações entre inversões públicas e privadas. Assim, o “(...) ‘orçamento de capital’ do governo 

deve ser administrado de modo a minorar as incertezas que contaminam o investimento privado. 

Para Keynes, uma socialização bastante completa do investimento seria o único meio de se 

aproximar do pleno emprego” (BELLUZZO, 2013, p. 24-5). 

As relações desiguais, efeito da menor presença da União, como planejadora e 

investidora nos seus diversos territórios, impactou o processo de desenvolvimento territorial e 

local que, por conseguinte, passou a dar lugar às soluções inadequadas à realidade (acrítica e 

independente do poder central que busca não prescindir de políticas nacionais). “O preço da 

unidade é o fortalecimento do poder central, para torná-lo capaz de planificar certos fluxos 

                                                 
128 Free On Board (livre a bordo), significa que o frete, o destinatário (a parte que compra) se responsabiliza pelos 

custos e riscos do transporte da mercadoria que está sendo importada. A responsabilidade do vendedor termina 

quando a mercadoria é entregue à transportadora ou ao despachante. 
129 Isso não quer dizer que não tínhamos conhecimentos sobre os sistemas de transportes e logística mais avançados 

disponíveis no centro do sistema capitalista ou em outras partes do mundo. Mas, por uma conjugação de fatores 

políticos e econômicos, sua implementação pouco interferiria na rotina de lucro das empresas no Brasil, até que a 

repentina ampliação da concorrência internacional nos alcançou. Fomos pegos de “calça curta” em um “sossego” que 

não deveria ser permitido pelo Estado, pelo menos por um Estado planejador e desenvolvimentista. 
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econômicos, de modo a possibilitar a coexistência das regiões marginalizadas com as 

vanguardeiras, e também a gradual liquidação do atraso daquelas” (RANGEL, 2005[1960], p. 

452). A Constituição de 1988 (constituição liberal) contribuiu para a proliferação de fórmulas de 

desenvolvimento que buscam autonomia dos recursos e das políticas nacionais. Uma forma de 

desenvolvimento que seduzia, por todo o mundo, desde a década de 1970, tanto os conservadores 

quanto os sociais-democratas, devido à crise de acumulação, o maior direcionamento ao rentismo 

e ao avanço dos ideais neoliberais.  

Foi no bojo desse contexto histórico que se formou uma “unanimidade” de pensamento, 

contida nos diversos partidos políticos, legalizados pela Constituição Federal de 1988, a favor de 

uma maior independência das escalas subnacionais. Podemos dizer que: “O neoliberalismo 

causou uma forte imobilidade da política de desenvolvimento, e isso, infelizmente, tem tido larga 

aceitação passiva, desde o conformismo da burocracia e da classe política, ao deleite das elites, 

majoritariamente convertidas em rentiers da dívida pública” (CANO, 2007, p. 25)130. Vale a pena 

neste excerto uma reflexão, amplamente correta, feita por Ignácio Rangel (2005[1960]), que 

resume nossa revolução passiva e que, por conseguinte, permite uma avaliação sobre os rentistas 

de hoje. Rentistas que foram e/ou ainda são industriais, latifundiários, funcionários do Estado, 

comerciantes e outros, diga-se de passagem, são modernos e combinam relações pretéritas 

(conflitos entre duas ordens de interesses das mesmas pessoas ou grupos de pessoas, 

necessariamente se desenvolvem de maneira diversa dos conflitos de interesses de dois grupos 

sociais bem definidos – isso diferencia uma revolução passiva ou uma revolução “pura”, 

respectivamente). Dizia ele sobre a classe dos latifundiários (feudais) e a classe empresarial 

capitalista: 

Seria impossível, por exemplo, traçar uma linha entre a classe empresarial 

capitalista e a classe dos latifundiários, uma vez que, no fundamental, as mesmas 

pessoas são, ao mesmo tempo, capitalistas e latifundiários. Não se trata de uma 

aliança de classes, fenômeno muito estudado na Europa e na Ásia, mas de 

autêntica fusão de duas classes. É certo que alguns elementos constitutivos dessa 

estrutura são predominantemente capitalistas e que outros são 

                                                 
130 “A rodada de neoliberalização (PECK, 2010; BRENNER et al., 2012), com o manejo ortodoxo da política 

macroeconômica, aprofundou a crise e promoveu a financeirização do ambiente de decisões, o que abalou as 

convenções e o estado de confiança. Nesse contexto, “as decisões de investimento em novas plantas produtivas 

(greenfield) são consideradas cada vez mais arriscadas em face de um leque ampliado de opções de investimento em 

ativos financeiros (títulos do tesouro, títulos cambiais, derivativos etc.) que geram rendimentos de curto e médio 

prazos’ (MONTEIRO NETO, 2005, p. 48)” (BRANDÃO, 2019, p. 263). Todavia, como veremos mais adiante, a 

pesquisa de Bielschowsky, Squeff e Vasconcelos (2015) esclarece que não é só um ambiente econômico favorável ao 

rentismo que define os baixos níveis de investimento. 
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predominantemente latifundiários. Nos extremos, é possível que encontremos 

alguns contingentes capitalistas puros e de latifundiários puros, mas esse fato 

não é característico, não basta para definir a estrutura nem para condicionar o 

comportamento coletivo (RANGEL, 2005[1960], p. 457).  

 

Soma-se a isso, todo o discurso neoliberal que se tornou dominante no artifício do 

desmonte do Estado Central e da redução da sua atividade regulatória e produtiva (MELO, 1996). 

Fato aliado à debilidade fiscal do governo federal que, por conseguinte, atingiu os entes 

subnacionais (regionais, estaduais e municipais) e limitou suas capacidades de investimentos, 

especialmente em serviços públicos. O ataque neoliberal, segundo Cano (2007), utiliza como uma 

das armas a “teoria do poder local”, criando falsas ideias de desenvolvimento local, da cidade, da 

região competitiva, emanadas da ação local ou regional. Assim, “(...) desenvolvimento local, 

empreendedorismo territorial, atração de capitais, marketing urbano se transformam nos 

principais instrumentos de um planejamento estratégico que não faz senão preparar a submissão 

da nação fragmentada a uma globalização que se projeta nos lugares” (VAINER, 2007, p. 13). 

Muitos esquecem, como destacou Rangel (1986), que há muito o que fazer no Brasil, 

especialmente nas cidades, o que, por si só, já é uma grande demanda para o desenvolvimento. 

Todavia, é um tipo de desenvolvimento que tem que ser planejado no âmbito macroeconômico: 

Nossas cidades crescem enormemente – o correspondente a quatro Grandes São 

Paulo atuais, somente nos últimos 20 anos. Essas gigantescas cidades terão que 

ser reconstruídas, principalmente por baixo – porque nossas cidades, vistas a voo 

de pássaro, são ciclópicas, mas falta quase tudo por baixo dessas construções 

ciclópicas, desde centenas de quilômetros de metropolitanos a simples serviços 

de água e esgoto. Nossa economia terá que mover agora massas enormes de 

bens, desde minérios a produtos acabados, prontos para o consumo, e isso não 

poderá ser feito sobre rodas de caminhões, mas de trem (RANGEL, 1986, p. 73). 

 

 Houve, no Brasil, cada vez mais, uma inserção competitiva dos territórios locais e 

regionais mais dinâmicos – desconsiderando o “resto” menos dinâmico e fadado aos velhos e 

novos regionalismos – aos padrões competitivos que se tornavam mais dominantes 

mundialmente. A prioridade das elites brasileiras foi inserir cada vez mais as partes mais ricas e 

modernas do país aos padrões de competitividade mais avançados da Europa e dos Estados 

Unidos. O pioneirismo, nesse plano, foi dado aos governantes do estado de São Paulo e alguns 

prefeitos que, utilizando-se de uma série de desregulamentações, investimentos em 

infraestruturas de transportes, de subsídios fiscais, entre outros (infraestrutura de informação e 
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processamento de dados, universidades públicas, centros de pesquisa e outros), promoveram 

maior competitividade aos territórios – por mais que, em certos aspectos, dinâmicos e em muitos 

outros, altamente dependentes na divisão territorial/internacional do trabalho, como as 

maquiladoras. Os territórios que perfazem a região de Campinas, passando por São Paulo até São 

José dos Campos são exemplos desse pioneirismo, que também estendeu-se, de forma mais 

precária (embasado mais no consumo, serviços menos especializados e na acumulação renda do 

seu entorno), por eixos que alcançaram algumas cidades-polos (capitais de regiões 

administrativas) do interior paulista. 

A busca por maior autodeterminação política, planejamento, competência de 

arrecadação e investimentos para auferir uma maior fluidez territorial, para atrair investimentos 

não é algo essencialmente novo. É um fato histórico. Contudo, nos moldes do neoliberalismo, 

como estamos retratando, remonta poucas décadas. Milton Santos (1996), por exemplo, escreveu 

contundentemente sobre esse assunto na década de 1990, pois era um facteur que, cada vez mais, 

se tornava comum no planejamento e nas políticas públicas territoriais e locais. No Brasil, o 

desenvolvimento nacional e regional, mais ou menos articulado, foi intensificado a partir do 

governo de Getúlio Vargas, ou seja, por meio da “socialização das inversões”, com salários, 

renda, previdência social e outros. A lógica era suprir o território com infraestruturas de 

integração e desenvolver o capitalismo nacional (RANGEL, 2005). A grande diferença da 

atualidade é qual a escala é e deve ser a indutora do desenvolvimento. 

No governo de Juscelino Kubitschek, a criação de sistemas de engenharia para aumentar 

a fluidez, além de uma série de outras políticas (coesas no Plano de Metas), atraiu capitais 

estrangeiros e consolidou a cadeia produtiva do setor automobilístico. O indutor do 

desenvolvimento, como foi também em todo o período de ditadura militar, foi essencialmente a 

União. Portanto, o governo central fazia planejamento regional que tinha impactos intensos no 

local, observados por meio das superintendências de desenvolvimento, como a Sudene, a Sudam, 

a Sudeco etc. e a criação das regiões metropolitanas, dos polos de desenvolvimento e dos distritos 

industriais. O que queremos deixar claro é que, a partir das últimas três décadas, há uma 

conjugação de Estado neoliberal e mudança dos padrões de arrecadação em investimentos, 

somadas às políticas de desenvolvimento territorial e local embasadas na ótica da autonomia. São 

fatores, portanto, que ganharam mais notoriedade a partir da Constituição de 1988 (mudanças no 

regime de arrecadação e distribuição da arrecadação entre a União, estados federativos e 
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municípios) e da abertura do mercado na década de 1990. No governo Lula da Silva, esse 

processo, com ampla convergência mundial, foi dinamizado, porém, ele foi diferenciado e 

combinado a uma lógica mais desenvolvimentista que articulava uma série de políticas 

macroeconômicas com a valorização da fluidez das escalas subnacionais (desenvolvimento 

territorial e local), ou seja, inversões em grandes obras, investimentos sociais, ampliação dos 

padrões de consumo e renda, entre outros. Assim, retrata Santos (1996, p. 218): “Criam-se 

objetos e lugares destinados a favorecer a fluidez: oleodutos, gasodutos, canais, autopistas, 

aeroportos, teleportos. Constroem-se edifícios telemáticos, bairros inteligentes, tecnopolos. Esses 

objetos transmitem valor às atividades que deles se utilizam. Nesse caso, podemos dizer que eles 

“circulam”. É como se, também fossem fluxos”. 

Somente com as políticas econômicas131, a partir do governo Lula da Silva, é que essa 

lógica de “quartéis” territoriais de desenvolvimento, em processo de modernização espacialmente 

desigual e integrados à economia global, passa a sofrer algum tipo de concorrência. O que há de 

novo é a volta da União como planejadora, financiadora e investidora, todavia, dentro dos 

ditames da Constituição de 1988 e da crescente vertente municipalista. Os “novos territórios”, 

surgidos ou dinamizados são fruto dos investimentos públicos, públicos-privados e privados 

(atraídos pelas práticas do governo central) e das políticas de cunho social. Sofrem, portanto, por 

intermédio do governo central, aportes corporativos seletivos que interferem de forma 

diferenciada na divisão internacional do trabalho. Um dos elementos-chave passou a ser a 

capacidade do Estado de imputar maior fluidez territorial e, com isso, somado à logística 

corporativa, diminuir os custos de circulação. 

No governo Lula da Silva, com a retomada do crescimento econômico, houve maiores 

demandas por infraestruturas de transportes e de armazenamento e, isto posto, uma logística mais 

especializadas. De tal modo que a iniciativa privada passou a promover uma maior otimização 

dos sistemas de engenharia de transportes. Adveio avanços no que tange o uso de inovações 

organizacionais e técnicas, notadamente a logística corporativa e o refinamento dos meios de 

transportes. A logística de Estado, através do provimento de máxima fluidez territorial, favoreceu 

a expansão da circulação, com destaque à modernização seletiva e ao uso corporativo do 

território, arrefecendo alguns pontos de estrangulamento.  

                                                 
131 Segundo Keynes: “(...) o problema econômico é uma questão de economia política, isto é, da combinação entre 

teoria econômica e a arte da gestão estatal” (BELLUZZO, 2013, p. 24).   
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Por fim, o objetivo, no atual capítulo, é demonstrar: o enfraquecimento do papel do 

governo central enquanto planejador, financiador e investidor do desenvolvimento 

regional/territorial e o uso das infraestruturas de transportes como um dos subsídios cruciais das 

políticas de desenvolvimento embasadas na ampliação da disputa entre os territórios; da logística 

corporativa na otimização das infraestruturas de transportes e armazenamento e seu desempenho 

na prescrição de receituários realizados pelos Estados. Inclusive, será necessário compreender o 

papel dos sistemas de normas e tributação, o avanço das Tecnologias da Informação e 

Comunicações (TICs) e os impactos que tudo isso gerou na organização de fragmentos do 

território brasileiro. 

 

 

1. ALGUNS APONTAMENTOS TEÓRICOS E JUSTIFICATIVAS: A 

CIRCULAÇÃO, OS TRANSPORTES E A LOGÍSTICA COMO 

ELEMENTOS DA RECENTE REESTRUTURAÇÃO ECONÔMICA E 

TERRITORIAL 

O homem, como um ser social, ao interagir com a natureza e com outros homens o faz 

em sociedade, e consequentemente, produz espaço. É, nessa direção que o conceito tradicional de 

espaço – conhecido como receptáculo, como palco da ação humana – não se sustenta mais e 

ganha ao longo do tempo, por influência marxista, o papel de instância social (segunda natureza). 

O espaço perde cada vez mais sua condição de instância natural. Como retrata Milton Santos 

(1977, p. 81), “(...) a História não se escreve fora do espaço, e não há sociedade a-espacial. O 

espaço, ele mesmo, é social”. 

Por essa razão, o espaço é uma totalidade (síntese de múltiplas determinações) apinhada 

de consignações complexas, em grande parte, intermediadas por interações sociais que nada mais 

são que interações espaciais. Não há um único ser social que ao interagir não carregue consigo 

elementos complexos e presentes em outros espaços “sociais”. Espaço onde há constantes 

intercâmbios entre “indivíduo” e o ambiente social que ele vive. É por isso que a mobilidade 

humana “de um lugar para outro e através deles”, a troca de conhecimento, de produtos é parte do 

conjunto de elementos que permitem a produção material, o progresso histórico, num processo 
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constante de transformação da natureza, do progresso técnico e tomada de consciência. “Toda 

produção é apropriação da natureza pelo indivíduo, no interior e por meio de uma determinada 

forma de sociedade” (MARX, 1982, p. 07). Por isso, as ações humanas, como produtoras de 

espaço que são, só são possíveis por intermédio de alguma forma de circulação (transporte e 

armazenamento), bem como isso só é possível por meio das estratégias, de planejamento e da 

gestão em transportes e armazenamento, ou seja, o que estamos denominando, de uma forma 

ampla e geral, de logística.  

A circulação, de formas mais rudimentares para as mais complexas pela sua 

essencialidade, é uma das categorias ativas ao desenvolvimento social132. Conforme os grupos 

humanos se afastam do comunismo primitivo e se direcionam para as relações mais “adiantadas” 

do modo de produção capitalista (SILVEIRA, 2014), a circulação vai abandonando seu viés 

rudimentar e vai se complexificando, ficando cada vez mais racionalizada. Numa relação de 

causa-efeito, apesar das continuidades e descontinuidades históricas, a circulação é fator essencial 

da evolução humana e, por isso, deve ser colocada como uma categoria-chave. A circulação é um 

componente espacial, isto é, ao interagir socialmente, o homem não faz isso fora do espaço, 

muito pelo contrário, transforma e é transformado por esse arcabouço complexo de relações 

sociais.  

Igualmente, toda interação é dialeticamente social e espacial, produz espaço, dando 

origem a concepção territorial e as territorialidades. Portanto, estão contidos na produção desse 

espaço, que é social, os elementos cruciais da nossa interpretação, quais são: a mobilidade de 

pessoas, os transportes de mercadorias e de informações, o armazenamento, como também a 

logística. A logística, como demonstramos, diz respeito ao planejamento, as estratégias, a gestão 

de transportes, ao armazenamento e também a outras formas de comunicações presentes desde o 

primeiro momento em que os grupos humanos tomaram consciência em si e para si, desde que 

começaram a planejar seus deslocamentos. Com a formação do Estado, nos seus mais diversos 

formatos históricos, os transportes, a logística, o armazenamento e as comunicações passam por 

um processo de institucionalização e consequente regulação. É quando o Estado passa a controlar 

esses elementos na produção do espaço, por assim dizer, é que surge a logística de Estado. 

                                                 
132 “Quanto mais se recua na história, mais dependente aparece o indivíduo, e, portanto, também o indivíduo 

produtor, e mais amplo é o conjunto a que pertence” (MARX, 1982, p. 5) 
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Os homens, ao se deslocarem no espaço, transportam, armazenam, comunicam-se, 

porque essas ações são determinantes (complexos de complexos) geográficas da produção e 

reprodução social e, por isso, produzem espaço. A produção só advém por meio do trabalho, pois 

essa é a categoria fundante das relações sociais e a única capaz de estabelecer, ao mesmo tempo, 

a intermediação entre os homens e a natureza. Os transportes têm uma relação direta com a 

produção geral (produção da existência humana na sua relação com a natureza) na medida que a 

força de trabalho, os meios de produção, as matérias-primas e o produto final precisam ser 

transportados e armazenados. Dessa forma, se há produção, existe algum tipo de translado, de 

deslocamento, de mobilidade, de armazenamento e de abstrações de como realizá-los, id est, a 

logística – das formas mais simples às mais complexas de planificar a circulação. Os sistemas de 

transportes e armazenamento são condições gerais de produção imperiosas à existência humana, 

pois eles são auxiliares cruciais para os grupos humanos tirarem da natureza seus meios de 

subsistência. Ademais, eles também são meios de produção da vida social. 

Como a produção é uma necessidade coletiva, tratamos de dois de seus arquétipos 

importantes, ou seja: o transportar (levar, ir de um lugar para outro) de pessoas e mercadorias, 

informações e a logística, como estratégia, planejamento e gestão de transportes e 

armazenamento. É preciso lembrar que o sistema de armazenamento é outro respeitável elemento 

que não devemos esquecer. Desse modo, a logística possui três tipos básicos:  

1) a logística como categoria (histórica e espacial e unicamente presente na ação humana – 

ela nasce da ação humana e morre com ela)133 como ampla e irrestrita quando o assunto é 

estratégia, planejamento e gestão de transportes, armazenamento e comunicações. Nesse 

sentido, é bom lembrar que: “(...) O conhecimento das propriedades e conexões universais 

da realidade, que se exprimem nas categorias filosóficas, é absolutamente indispensável 

ao homem para sua orientação, para que possa determinar as vias que lhe permitirão 

                                                 
133 Segundo Cheptulin (2004, p. 59-60): “Considerando as categorias como graus do conhecimento, isto é, na ordem 

em que elas aparecem na base do desenvolvimento da prática social e do conhecimento do qual ela depende, 

poderemos não apenas reproduzir na consciência, mas numa certa ordem, as leis e aspectos universais da natureza, 

da sociedade e do pensamento humano, refletidos e fixados nas categorias, mas igualmente reproduzir o 

desenvolvimento do conhecimento, de seus estágios inferiores a seus graus superiores, isto é, apresentar sua história 

e sua teoria, assim como um método de conhecimento – uma lógica que será aqui efetivamente ‘uma teoria não das 

formas existentes do pensamento, mas das leis do desenvolvimento de todas as coisas materiais, naturais e 

espirituais, ou seja, das leis do desenvolvimento de todo o conteúdo concreto do mundo e do conhecimento deste, 

isto é, apresentar o balaço, a soma, a conclusão da história do conhecimento do mundo’ (LENIN, op. cit., p. 304)”. 
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resolver as tarefas práticas que surgem no processo de desenvolvimento da sociedade” 

(CHEPTULIN, 2004, p. 01); 

2) a logística corporativa que, em grande medida, é pensada pelas empresas;   

3) e a logística de Estado que é utilizada como planejamento e gestão para o território, com a 

finalidade de estabelecer e amplificar a sua fluidez.  

 

Todavia, nesse momento, é a logística corporativa e de Estado que interessa para nossa 

análise, pois tratamos de reestruturações econômicas, nas quais se inclui o papel do Estado e das 

corporações, ambos atuantes na reconfiguração territorial, que tem como elementos básicos a 

fluidez “no” e “pelos” territórios como auferidor de competitividade. Isso pode ser explicado da 

seguinte maneira: 

1) o Estado atua no desenvolvimento de estratégias, planejamento e gestão da fluidez para 

alargar a competitividade territorial (logística de Estado), pelo meio de ações diversas, 

como a dos sistemas de normas e tributação (normatização e tributação), além de realizar 

concretamente sistemas de engenharia (infraestruturas) que as viabilizam;  

2) as corporações, empresas que procuram otimizar seus ganhos, diminuindo custos de 

produção e conquistando novos mercados, buscam territórios mais fluidos 

infraestruturalmente, normativamente e tributariamente para atuarem (instalando-se 

concretamente ou não), e por sua capacidade de barganha, pressionam o Estado para ter 

um planejamento territorial que se articule ao seu projeto corporativo e facilite a 

concorrência intercapitalista. Atrelado a isso, a logística corporativa atua na estratégia, no 

planejamento, na gestão de rotas, de fluxos e de uso de equipamentos na busca por 

potencializar o transporte; 

3) o transporte em si, o ato de se deslocar (mudança de espaço pelos indivíduos, grupos, 

mercadorias etc.) e o armazenamento.  

 

Todos, portanto, são fatores consequentemente relacionados às interações espaciais e, por 

isso, pertinentes à produção do espaço. As interações espaciais referem-se à junção dialética de 

dois elementos que compõem uma mesma ação: a categoria de interações e o conceito de espaço 
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geográfico. A interação é um dos fundamentos do espaço que, por meio da ação humana, está em 

constante desenvolvimento e, para isso, utiliza-se de ações e objetos, como infraestruturas, 

logística, mobilidade, acessibilidade, normas e tributações. Todas possuem uma dimensão 

espacial e fomentam relações dialéticas entre as formações materiais, ou seja, influem em algum 

tipo de mobilidade que são socialmente construídas em diferentes escalas geográficas. O 

desenvolvimento espacial desigual desses elementos, como é o caso das desigualdades territoriais 

na provisão de infraestruturas e/ou serviços de transporte, remete às desigualdades na realização 

das interações espaciais e configura, portanto, limitações ao processo de desenvolvimento. Não 

obstante, são os conceitos de mobilidade, acessibilidade e oferta de transportes que tornam essas 

desigualdades mais concretas, pois os mesmos variam de acordo com a formação socioespacial. 

Como se percebe, a interação aparece neste contexto como um processo mais amplo, que remete 

ao contato dialético entre essas referidas estruturas da sociedade, dialeticamente e não de modo 

hierarquizado, transformando-as (SILVEIRA; COCCO, 2011)134. 

Vale destacarmos que, sob o modo de produção capitalista, as interações 

espaciais ganham uma nova tônica, servindo exponencialmente à lógica de 

acumulação capitalista e manifestando desníveis nas trocas empreendidas (a 

teoria das trocas desiguais de Marx), na medida em que se dão no contexto de 

uma divisão social e territorial do trabalho, com rebatimentos espaciais que 

manifestam profundas desigualdades em suas densidades de fluxos, em suas 

direções, padrões etc. (Corrêa, 1997). Ressalta-se que estas interações espaciais 

não são “genéricas”, mas concretizam-se em mobilidades e acessibilidades 

diferenciadas segundo o tipo de modal, o modo de transporte e a “formação 

material” transportada, conformando espaços de fluxos desiguais em diferentes 

escalas. Assim, a utilização da noção de interação espacial agrega conteúdo 

crítico à discussão dos transportes, pois busca superar o estudo do “transporte 

pelo transporte”, com os deslocamentos de passageiros entre espaços distintos 

sendo tomados como uma simples questão de “demanda” (fluxo a ser 

acomodado dentro do sistema de transporte) e “oferta” (quantidade de serviço e 

infraestrutura necessários para acomodar esses fluxos). Devemos compreender 

que as interações espaciais repercutem em transformações espaciais, com 

                                                 
134 “Esta relação entre fluxos e fixos – com o fluxo entre fixos e subespaços representando a própria interação 

espacial se manifestando – é a causa de novos fenômenos, de transformações dos elementos que compõem os fluxos, 

mas também dos fixos, dos objetos espaciais e subespaços que comunicam. No movimento de transformação em 

direção ao desenvolvimento, fluxos e fixos se complexificam, com as interações entre formações materiais se 

diversificando e os objetos técnicos se tornando cada vez mais artificiais. Assim sendo, é possível perceber que 

[Milton] Santos, em seus trabalhos, já deixava clara a necessidade de conceber em nível de igualdade tanto fixos 

quanto fluxos, assim como a relação retroativa existente entre eles. Do mesmo modo, podemos conceber o espaço 

como a totalidade, como a extensão das formações materiais particulares associadas uma à outra, cuja duração e 

relação com as formações anteriores e posteriores tornam concretos, a um só momento, espaço e tempo (Cheptulin, 

1982). Deste modo, o espaço é formado por um conjunto indissociável, solidário, mas também contraditório, de 

sistemas de objetos e sistemas de ações, ou seja, de relações dialéticas entre estes objetos e entre objetos e ações, 

posta em curso mediante interações espaciais” (SILVEIRA; COCCO, 2010, p. 67). 
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desenvolvimentos desiguais do espaço, no caso da concentração destas em 

determinadas áreas enquanto ocorre rarefação em outras. Passemos agora a 

discutir mais profundamente a relação entre o caráter transformador das 

interações espaciais e as dificuldades que estas interações apresentarão, na 

medida em que são providas por um meio de consumo coletivo sujeito a 

restrições dentro do modo de produção capitalista, comprometendo, assim, a 

reprodução ampliada da força de trabalho (SILVEIRA; COCCO, 2010, p. 66-7). 

 

Os sistemas de transportes e de armazenamento, mas também suas formas de 

planejamento e gestão, são cruciais para a realização da mercadoria por meio do consumo, 

porque o produto não se torna produto efetivo senão no consumo. A mercadoria só se realiza 

mediante o consumo (MARX, 1982) e, consequentemente, é ingrediente-chave para a geração de 

demanda na produção (movimento cíclico entre a produção, a distribuição, a troca e o consumo) 

que, paulatinamente, se especializa e aperfeiçoa. O consumo cria a necessidade de uma nova 

produção, ou seja, ele é a “pedra angular” ideal, que move imediatamente a produção, e que é sua 

pressuposição (MARX, 1982). Tais feições são vastamente desenvolvidas no capitalismo que, 

por sua vez, são conscientes, pois o que os homens fazem é esquematizado, é planificado, é 

objetivado mediante ações concretas. Eles tentam antever os resultados da sua ação, por mais que 

essas não expressem precisamente suas objetivações. 

Nesse sentido, se a logística é estratégia, planejamento e gestão de transportes e 

armazenamento, ela está presente desde a emancipação do homem, pois essas atividades estão no 

cerne desse processo, tendo a logística como uma importante abstração. O homem só se 

constituiu, entre outros fatores, enquanto tal ao mobilizar-se no espaço, ao transportar seu 

sustento e, posteriormente, ao cambiar seu excedente e acumular capital, por isso, a circulação 

acarreta transformações de valor no espaço. Tudo implica que o ato de transportar só se realiza 

com uma estratégia, um planejamento, uma objetivação. O mesmo vale para as distintas formas 

de armazenamento e comunicações constituídas ontologicamente. 

Equitativamente, como a produção e o trabalho foram aperfeiçoados pela ampliação da 

divisão social do trabalho, a logística foi empregada, aperfeiçoada, intensificada à medida que as 

demais forças produtivas exigiam, e as relações de produção permitiam. A logística é um 

elemento crucial das forças produtivas que sob a forma organizacional é modificada por meio do 

aperfeiçoamento das relações de produção. É, por essa razão, que a logística (como conhecemos 

hoje), como muitas inovações, foi significativamente aperfeiçoada para os conflitos militares, 

Fls. 572



 273 

antes de ser vastamente incorporada pelas empresas. Essa última fase, em que a logística é 

orquestrada como importante atividade do ambiente empresarial e tem como finalidade organizar 

e otimizar a movimentação de mercadorias, pessoas e informações e armazenamento de 

mercadorias – expandindo as relações mercadológicas no modo de produção capitalista, visando 

diminuição dos custos de produção e expansão do mercado, especialmente com o advento da 

grande indústria – é a logística que nomeamos de corporativa. 

Verificamos que ela se tornou uma determinação constitucional para o avanço das forças 

produtivas e um objeto impulsionador para a reestruturação das relações de produção no mais 

recente estágio do capitalismo, ou seja, no que Ellen Wood (2014) denominou de “império do 

capital”. Ao passo que a logística corporativa avança os seus requisitos, os quais são habituados 

como determinantes para planejar e gestar o território a fim de colocar o Estado como um agente 

institucional, capaz de implementar grandes amenidades que promovam a concorrência 

capitalista, como custos de produção, velocidade de circulação, novos mercados, entre outros. É 

quando o Estado entra mais pesadamente no “jogo” para auferir fluidez e competitividade 

territorial. Estamos falando da “logística de Estado” articulada à “logística corporativa”, em que 

ambas promovem disputas entre territórios na busca por Investimentos Externos Diretos (IED).   

O referencial teórico que norteia o presente capítulo envolve uma série de conceitos 

sobre circulação, transportes e logística para se chegar a uma abstração razoável e capaz de dar 

sentido ao seu papel na mais recente reestruturação econômica mundial e, em especial, brasileira. 

Assim, procuramos organizar e aplicar um referencial teórico que seja capaz de cooperar com o 

entendimento das mudanças territoriais ocorridas tanto no território brasileiro quanto nas suas 

porções, especificamente, os impactados com a logística de Estado e com a corporativa no 

provimento de maior fluidez e competitividade territorial. Como não é nossa intenção classificar, 

especializar e discutir todos os territórios e todos os elementos constituintes dessa reestruturação 

econômica – da qual os sistemas de transportes e logística fazem parte –, vamos simplificar 

usando alguns exemplos que ilustram os atuais padrões de fluidez e de competitividade entre os 

territórios. As forças produtivas, desse modo, progridem como um imperativo da concorrência 

intercapitalista e, por conseguinte, afetam os territórios. 

Os territórios que são mais dinâmicos facilmente recebem mais amenidades artificiais 

(sistemas de engenharia) para uma maior fluidez da circulação. Tais espaços são os mais 
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dinamizados e demonstram fluxos econômicos (insumo-produto) mais significativos. Destarte, a 

territorialidade é afetada, e a hierarquia de poder coloca o evento econômico como destaque. As 

contradições entre as forças produtivas e as relações de produção começam a se intensificar, pois 

dinamicamente as mudanças institucionais são mais lentas e, concomitantemente, primordiais 

para a acumulação capitalista. É por esses fatos que no Brasil não só a ampliação das 

infraestruturas de transportes é importante para a reestruturação produtiva, como também as 

alterações normativas e tributárias são cruciais para desatar os nós institucionais que não atendem 

o avanço das forças produtivas que demandam, em especial, as corporações (SILVEIRA, 2018). 

Alterações institucionais (normativas e tributárias) são implementadas, enquanto os díspares 

territórios, em diferentes escalas, são submetidos a vários rudimentos do desenvolvimento 

desigual e, por consecutivo, frutificando formas de desigualdades territoriais na parte que cabe ao 

Brasil como participante de uma ampla divisão internacional do trabalho. 

As reestruturações econômicas alteram a organização territorial preestabelecida, e novas 

formas de ordenamento e de reconfigurações suprem os territórios com investimentos externos 

diretos, implantação de grandes superfícies construídas (instalação de grandes corporações, com 

destaque para maquiladoras de insumos importados), falência de antigas indústrias, fusões e 

aquisições (muitos desses acontecimentos estão coligados aos investimentos externos 

especulativos e fugas de capitais). Assim, definem-se os espaços com maior fluidez e 

competitividade territorial. Ao Estado, desprovido muitas vezes de possibilidade de inversões, 

cabe o desmonte de um sistema de regulamentações e tributações existentes em prejuízo de novos 

modelos legais e tributários, sem gerar fortes contrassensos entre os concorrentes capitalistas 

(nacionais e estrangeiros), entre o capital e o trabalho, melhor dizendo, tanto a concorrência 

capitalista entra num estágio mais agressivo, como a luta de classes se redefine. A divisão 

territorial do trabalho como reflexo dessas feições muda, pois estabelece novas lógicas tanto para 

a expansão quanto para a mobilidade geográfica do capital, da qual os transportes, o 

armazenamento e a logística são peças-chave. Nessa sequência, o governo central, mais 

capacitado no enfretamento e na regulação das demandas corporativas internacionais (usuárias da 

geopolítica dos países onde possuem sedes e plantas de P&D), perde sua capacidade planificação 

do seu território. Perde, porque tem suas receitas diminuídas pelo baixo crescimento e por 

compartilhar, cada vez mais, as receitas com estados e municípios. Perde capacidade de gestão 

por todos esses motivos e pela legislação. Os municípios e estados federados constroem relações 
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diretas com empresas e organismos de financiamento com pouca ou nenhuma intermediação do 

governo federal. Isso permite o acirramento da disputa entre os territórios. Nesse jogo, muitas 

vezes, o resultado é “negativo” ou “zero”, todavia o capital especulativo motivador de todo esse 

processo quase nunca perde. 

 

 

2. A RECENTE EVOLUÇÃO DAS POLÍTICAS DE DESENVOLVIMENTO 

TERRITORIAL NO BRASIL 

O Brasil, a partir da década de 1980, adentrou numa crise econômica e também 

institucional (crise cíclica internacional e interna135), com uma política que comprometeu a 

recuperação econômica interna, advinda das consecutivas substituições de importações. 

Independentemente da nova Constituição Federal (em 1988), mas que também alterou a 

capacidade das escalas subnacionais na proporção da arrecadação, o Brasil passou por governos 

que fracassaram na tentativa de recuperar a economia (planos Cruzado, Bresser, Collor e outros), 

até emergir no século XXI, no governo Lula da Silva, políticas voltadas à retomada do 

desenvolvimento econômico e social.  

Um dos fatos que marcou a trajetória de fracassos foi a abrupta abertura da economia na 

década de 1990, com o governo Fernando Collor de Mello, seguindo seu aprofundamento com o 

governo Fernando Henrique Cardoso. A inserção do Brasil no mercado internacional, com os 

governos Collor e Cardoso, foi submissa ao ponto de amenizar os efeitos internos da recuperação 

da economia internacional, mantendo o Brasil numa crise que durou até 2003. Especialmente 

pelo efeito perverso de uma série de concessões e desnacionalização de empresas públicas 

estratégicas136. Em vista disso, foram mais de duas décadas de crise que afetaram tanto o 

comércio externo do Brasil (com déficits crescentes na balança comercial e de pagamentos) 

quanto o mercado interno. 

 

                                                 
135 Kondratieffs e Juglares. 
136 Podemos destacar o caso da Cobrasma, uma empresa nacional, criada em 1944, atuante na produção de diversos 

tipos de equipamentos ferroviários, equipamentos para Petrobrás, indústria de cimento e automobilística. Em 1998, 

ela fechou as portas. 
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3. ALGUNS ELEMENTOS DO “NEOLOCALISMOS” E 

“NEOTERRITORIALISMOS” COMPETITIVOS NO BRASIL: 

DESCENTRALIZAÇÃO E RENÚNCIAS FISCAIS NA 

COMPETITIVIDADE ENTRE OS TERRITÓRIOS 

 

Temos um sistema fiscal que trata cruelmente as unidades marginais da 

economia, e por extensão, as regiões cuja economia por efeito da integração no 

mercado nacional, veem-se convertidas em agrupamentos indefesos de 

empresas marginais. Essa situação foi agravada pela indispensável prioridade 

concedida às indústrias de base, as quais, por motivos técnico-econômicos, 

tendem espontaneamente a localizar-se nas regiões mais desenvolvidas. Em 

suma, existe um problema de unificação a resolver. 

 Fechar os olhos a esse problema, sair em campanha pela unificação do 

mercado mundial quando ainda não unificamos o mercado nacional e quando 

essa unificação se revela carregada de problemas, é na melhor das hipóteses 

uma temeridade. 

Ignácio Rangel, 2005[1960], p. 452-3. 

 

 Na década de 1960, Ignácio Rangel, tratava da distopia da alocação dos recursos fiscais 

pelo território brasileiro, das desigualdades territoriais e da necessidade de “encorpar” e unificar 

primeiramente o mercado nacional antes de praticar aventuras esdrúxulas no mercado mundial. 

Em pleno século XXI, a lição de Ignácio Rangel ainda não foi apreendida. Peripécia que, sob os 

auspícios do neoliberalismo, enraíza-se, cada vez mais, sob a ótica de uma descentralização fiscal 

e administrativa que enfraquece a planificação nacional e regional e que, à vista disso, se 

repercute nas novas políticas de desenvolvimento territorial e local, id est, os neolocalismos e os 

neoterritorialismos.  

Formou-se, ao longo do tempo, no debate público, uma corrente de pensamento de 

valorização da descentralização administrativa e tributária. Na década de 1980, a descentralização 

passou a ordenar as reformas do setor público, e acabou gerando um consenso que passou a ser 

advogado por conservadores e socialdemocratas137. Os adeptos do fortalecimento dos níveis 

                                                 
137 Tanto os conservadores quanto os socialdemocratas possuem muitas bandeiras semelhantes e isso coloca em 

evidência a força de um “pensamento único”. Para haver consenso, as reformas mais profundas foram substituídas 
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subnacionais de governo enalteceram a sua capacidade de robustecer a democracia e produzir 

uma maior eficiência alocativa no sistema de governo (MELO, 1996). Advieram a identificar a 

competição entre as diversas escalas das unidades federativas como geradoras de inovações no 

sistema público. Por outro lado, muitos afirmaram que são os estados federativos e municípios o 

lócus do clientelismo, da influência, da irresponsabilidade fiscal, do endividamento e que os 

mesmos podem comprometer os esforços de estabilização do governo central. Sua autonomia 

pode suscitar problemas de governabilidade e inclusive interferir na escala nacional. A guerra 

fiscal entre os estados e municípios representaria a perda de rumo e a ausência de coordenação 

quanto à estratégia nacional de desenvolvimento. 

É nesse interim que Vainer (2007) fala de um pacto territorial democraticamente 

construído. Todavia, uma reforma fiscal ampla necessita de um vasto apoio político que, por 

conseguinte, governos de coalizão no Brasil não conseguem realizar. Recentemente, a discussão 

sobre equalização do ICMS, pelo Decretos nos 442/2015 e 953/2015, tornou-se um debate 

exaustivo e pouco significativo. Na mesma direção foi a discussão sobre a distribuição dos 

royalties de petróleo e gás entre os estados federativos e municípios e para a educação e saúde. O 

que mostra que o conflito entre entes federativos subnacionais e a União está longe de acabar. 

Há uma situação verificada, o caso do trem-bala (Projeto TAV Brasil)138, que mais 

recentemente foi amplamente divulgada, reforça a interferência das escalas subnacionais de 

poder, o clientelismo e o caciquismos regionais139, além da disputa entre partidos políticos, em 

diferentes escalas de governo, pelo poder nacional. Muitos agentes, com intenso poder local e 

regional, utilizam sua escala política de influência para coagir tanto os entes subnacionais quanto 

o governo central. Uma notícia da Folha de São Paulo, em 05 de dezembro de 2014, reportou que 

o Senador José Serra (PSDB/SP) afirmou ter feito lobby para atrasar o projeto do trem-bala (TAV 

Brasil) elaborado pelo governo federal (Partido dos Trabalhadores). Sabemos ainda que vários 

prefeitos ligados ao partido de José Serra, oposição ao governo federal, foram contra a linha 

                                                                                                                                                              
por mudanças amenas no setor público, no setor financeiro, nas políticas econômicas e nas relações internacionais. 

Muitas delas configuradas como “armadilhas” neoliberais. 
138 “O projeto TAV BRASIL se impõe como uma alternativa indicada pelo Governo Federal para que, além da 

modernização dos sistemas de movimento e entrada de nova tecnologia, tenha-se uma retomada do crescimento 

econômico por meio da realização de obras de infraestrutura e um aumento das interações espaciais para que os 

circuitos produtivos se aproximem, intensificando a produção e reprodução da vida social e econômica da região de 

influência do traçado” (NAKAMOTO, 2012, p. 174). 
139 Expresso pela organização dos partidos políticos, especialmente o MDB, com lideranças regionais que possuem 

diferentes interesses e pouco atuam na direção de uma pauta única nacionalmente. 
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passar por seus municípios. A falta de apoio político, de recursos e de realismo (recursos, custos, 

tarifas, tecnologia, apoio político, capacidade de intermodalidade e outros) do projeto culminou 

na sua inexecução. 

A descentralização foi incluída como uma das bandeiras da democracia, especialmente 

para os países egressos de experiências autoritárias, como para a América Latina e notadamente 

para o Brasil140. A descentralização passou a fazer parte da essência da redemocratização. 

Doutrarte, no caso da China, o poder central é mais atuante no planejamento e nos investimentos, 

ou seja, no projetamento e, portanto, na organização espacial, com inclusão de significativas 

mudanças socioespaciais141, como a erradicação da pobreza e a crescente inclusão em um 

modelo, na versão chinesa, de “estado de bem-estar” social. Isso coloca em evidência o papel do 

governo central no ordenamento do território e a forma como é a hierarquia entre entes 

governamentais e como a União se articula às escalas subnacionais de poder. Temos que lembrar 

que a China é dividida em 23 províncias, cinco regiões autônomas, quatro cidades administrativas 

e duas zonas administrativas. Há, verbi gratia, também o caso da França, na qual a decisão na 

escala local é mais representativa quanto ao ordenamento territorial (passando por várias escalas 

de decisões, como os conselhos locais). Porém, cada vez mais, o governo central e as escalas 

subnacionais passam por crises fiscais, pois não conseguem conter e/ou superar às determinações 

neoliberais das escalas supranacionais tanto da União Europeia quanto à global (lembrando que 

os países da União Europeia são, em grande medida, os Estados múltiplos, tratados por Ellen 

Wood). Logo, há limitações na descentralização. Recentemente, há um processo mais acelerado 

de investimentos e desenvolvimento nacional, regional e local nas nações que conseguiram somar 

centralização, projetamento e crescimento econômico, como na China, na Índia, na Rússia, na 

Coréia do Sul, entre outros. 

                                                 
140 A genealogia da descentralização enquanto princípio político remonta o pensamento liberal. Desde Tocqueville, as 

virtudes do local self-government, entendido sobretudo em relação à intervenção do Estado Central, têm sido 

inteiramente enaltecida por liberais. No campo econômico, é celebrada por Hayek a Buchanan (MELO, 1996). 
141 “O paradigma sino-asiático acentua sobretudo a importância das vantagens competitivas construídas na interação 

entre Estado, empresas, fornecedores e clientes: a - processos cumulativos de aprendizado "learning by doing" na 

produção flexível, no desenvolvimento de produtos; b - economias de escala dinâmicas (ganhos de volume 

associados ao tempo e ao aprendizado); c - estruturação de redes eletrônicas de intercâmbio de dados que 

maximizam a eficiência ao longo das cadeias de agregação de valor (economia de capital de giro, sobretudo 

minimização de estoques, de custos de transporte e de armazenagem); d - novas economias de aglomeração (centros 

de compras e de assistência técnica e formação de polos de conhecimentos técnicos e gerenciais); e - economias 

derivadas da cooperação tecnológica e do co-desenvolvimento de produtos e processos” (BELLUZO, 2019, p. 1). 
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O ideal da descentralização torna-se, gradualmente, um princípio meritório entre os 

quadros da esquerda, sobretudo da chamada esquerda pós-industrial, além de ser consistente com 

a visão de fragmentação social que domina o chamado pós-modernismo na teoria política 

(MELO, 1996). Uma ideia que ganha força por meio da inaptidão do Estado de suscitar 

crescimento econômico, planejamento, financiamento e investimentos. Os planos nacionais e 

regionais de desenvolvimento, como III PND (1980-5), perderam capacidade concreta de 

transformar os territórios. A partir daí começa o desmonte do Estado, sua capacidade de planejar, 

financiar, investir e organizar o setor público, dando lugar aos ditames da descentralização. Fato 

que levou – juntamente com a pressão por austeridade fiscal, com a crise econômica, com o 

aumento das responsabilidades dos Estados e municípios e com a guerra fiscal – a um “salve-se 

quem puder”. O Estado nacional, paulatinamente, perde sua capacidade de mediar e liderar 

práticas de cooperação federativa. A crise federativa, desse modo, está instalada.  

Nada muito diferente do que vinha ocorrendo na Europa, pois países com governos 

“socialistas”, como França, Itália e Espanha, realizaram significativas reformas 

descentralizadoras. Para os sociais-democratas, a ideia estava voltada para um entrincheiramento, 

uma resistência, uma otimização de recursos, entre outros, a partir das escalas regionais e locais. 

Porém, para os neoliberais, a descentralização foi uma peça central do repertório político 

conservador que tem no governo central uma das “camadas” mais fortes de resistência à sua 

penetração. Instituições multilaterais, como FMI, Banco Mundial, BID, OMC e outras foram 

veículos de difusão da descentralização, tendo a América Latina como principal alvo e 

laboratório (vide o caso do Chile). Assim, torna-se comum o discurso de desmonte do Estado 

Central e de redução de sua atividade regulatória e produtiva. A década de 1990 marcou o Brasil 

nessa direção. Abonada pela Constituição Federal de 1988 houve nos governos Collor, Itamar 

Franco e FHC um processo de descentralização e de enfraquecimento do Estado Nacional142. 

No conjunto das ideologias socialistas, a questão da descentralização e 

autogestão comunal, e na unidade de produção, representavam noções 

programáticas consolidadas de longa data. A ideia de socialismo municipal se 

constitui numa estratégia importante no início do século nos países europeus, da 

mesma forma que as virtudes de modelos autogestionários também foram 

                                                 
142 “Durante os conservadores anos 1990, marcados pelo Consenso de Washington, houve dois governos FHC (1995-

2002), em que foram realizadas típicas estratégias de rollback (BRENNER et. al., 2012), de ataque ofensivo e 

desmantelamento de instituições públicas que regulavam o mercado, liberando suas forças para agir mais livremente. 

Foi um momento de privatizações, internacionalização da economia, destruição de postos de trabalho, de direitos e 

garantias, com vigorosa repressão aos movimentos sociais” (BRANDÃO, 2019, p. 261). 

Fls. 579



 280 

apontadas por teóricos importantes do movimento socialista, sobretudo no 

contexto das críticas ao modelo soviético. Em seu conjunto, no entanto, a 

esquerda sempre privilegiou a centralização e não a descentralização. 

A ideia de um setor público centralizado e intervencionista está efetivamente 

associada à tradição socialdemocrata, consubstanciando-se no chamado Estado 

keynesiano de bem-estar social do pós-guerra (com exceção dos países 

escandinavos onde foram privilegiados arranjos institucionais descentralizados). 

Nesse tipo de intervenção acredita-se que a centralização era um requisito para a 

superação de problemas como a desigualdade e pobreza. Como assinala 

Ashford, a história dos welfare states, até pelos menos a década de 70, 

representou um movimento brutal de centralização administrativa e política, no 

qual os governos locais foram sendo progressivamente destituídos do seu 

(embora limitado) papel de provedores de serviços sociais. Os dois pilares da 

seguridade social (a previdência social e a atenção à saúde) exigiram para sua 

viabilização estruturas e mecanismos nacionais centralizados de financiamento. 

Estes mecanismos permitem transferências horizontais e verticais 

(intergeracionais) de renda que constituem, em parte, a própria razão de ser das 

políticas sociais (MELO, 1996, p. 12).  

  

 A partir de um certo momento, houve a necessidade de coalizões entre forças políticas 

conservadoras e liberais que passaram a enfatizar a descentralização como provedora de ganhos 

de eficiência e redução de gastos no setor público. Coalizões socialdemocratas e socialistas, por 

outo lado, privilegiaram os aspectos relativos ao controle social e a democratização da gestão 

local. No campo socialista, desenvolvia-se a vertente de reformismo como a possibilidade mais 

concreta. Bem, ambos os lados neoliberais/conservadores (parte deles) e 

socialdemocratas/”socialistas” convergiram numa coalizão em nome de uma redemocratização 

pacífica e de uma Constituição Federal direcionada a uma maior inclusão social. Com isso, houve 

uma visão cada vez mais crescente quanto à promoção da autonomia local, inclusive financeira, 

voltada para o federalismo fiscal. Assim, foi lançada a “onda” da local policy entrepreneurship 

(política de empreendedorismo local). As discussões sobre neolocalismos, neoterritorialismos e 

destacadamente sobre cidades inteligentes (smart city) consomem atualmente o discurso político 

e o ambiente acadêmico. Por outro lado, elas representam pouca concretude. São vinculações 

mais voltadas para um marketing territorial e local que remontam a um grande esforço público 

por parte dos diversos entes da federação (União, estados e municípios) e, por conseguinte, 

dispendem grandes gastos públicos (sociais) voltados aos setores privados de consultoria, 

marketing e outros. Entrementes, há limites e efeitos (muitos negativos) nas estratégias 

descentralizantes que sugestionam as políticas de desenvolvimento territorial e local, como:  
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1) burocracias locais de baixa qualificação. Existe um hiato entre a capacidade técnica local 

e central, especialmente em pequenos municípios do interior. Em contrapartida, a 

expansão do ensino público técnico e superior vem ajudando na superação destas 

limitações; 

2) transferência de receitas públicas sem responsabilidade de geração de receitas, o que 

rompe o vínculo entre o benefício e o custo. O argumento é que recursos de transferências 

são menos monitorados por agentes locais que aqueles resultantes de taxações no nível 

local. Há, por exemplo, casos estarrecedores de desvios de recursos pelas prefeituras 

municipais e pelos governos estaduais do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 

Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb)143; 

3) indefinição e ambiguidade quanto à imprecisão de competências entre esferas de governo, 

devido à generalização de competências concorrentes, gerando paralisia institucional; 

4) perda de capacidade regulatória e de formulação de políticas por parte do governo central 

pelo desmonte das estruturas setoriais centralizadas e relativamente insuladas da 

competição política. O argumento central é que tais estruturas se constituem em loci de 

expertise e de memórias técnicas em políticas públicas e dificilmente podem ser 

encontradas ou mesmo construídas no nível local (MELO, 1996); 

5) descentralização fiscal com transferências de impostos importantes para o nível dos 

estados e das províncias, o que minou a capacidade do governo central de levar a cabo 

políticas de estabilização e reformas fiscais. Na literatura internacional, os casos de 

endividamento municipal e provincial de maior visibilidade são o argentino e o brasileiro. 

Em 2018, no Brasil, as dívidas dos estados e municípios com a União chegaram a R$ 908 

bilhões. Já as dívidas consolidadas dos estados e municípios somadas chegaram a R$ 

1.052 bilhões (70,2% empréstimos e financiamentos internos, 11,4% empréstimos e 

financiamentos externos, 9,4% precatórios posteriores a 05/05/2000 vencidos e não pagos 

e 9,0% demais dívidas) (BRASIL, 2020). Por mais que tenha acrescido a arrecadação dos 

estados e municípios também aumentou a sua dívida imobiliária. Houve transferências de 

                                                 
143 Substituiu o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério 

(Fundef), que vigorou de 1997 a 2006. 
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responsabilidades para os municípios, mas também houve cessões de recursos da União 

para os mesmos; 

6) porosidade do governo local em relação às elites locais e provinciais, acarretando maior 

corrupção e clientelismo. O risco de captura do Estado por elites locais também é vultoso. 

Algo que, segundo Melo (1996), não é típico de países em desenvolvimento, como o 

Brasil, mas algo constatado na França, país, muitas vezes, referência quando se fala de 

descentralização; 

7) fragmentação institucional. Proliferação de municipalidades ou entes administrativos no 

âmbito local. Essa tendência, segundo vários analistas, poderia ser observada com grande 

força no Brasil (MELO, 1996). 

 

Outros pontos são: de quem será a responsabilidade por planejar, financiar, investir e gerir 

as infraestruturas de ligações entre as escalas subnacionais, como as de transportes? Qual deverá 

ser o comportamento das agências de desenvolvimento metropolitanas? E, assim, por diante. No 

caso do estado de São Paulo, mas também de outros no Brasil, há um elemento que se destaca 

fortemente, ou seja, o papel da autarquia metropolitana que combina o papel do Estado nacional, 

do estado federativo (mais significativamente) e do conjunto dos municípios pertencentes à 

região metropolitana. No estado de São Paulo, por exemplo, a autarquia metropolitana é forte e 

consegue planejar, financiar e gerir um ordenamento regional mais significativamente do 

conseguiriam sozinhos o conjunto dos municípios. De tal modo, ela tem, por intermédio da sua 

capacidade de planejamento e de recursos, uma expressiva capacidade de decisão. Noutros 

termos, no estado de Santa Catarina, isso não ocorre. A Superintendência de Desenvolvimento da 

Região Metropolitana da Grande Florianópolis (SUDERF), por exemplo, possui menos poder de 

decisão (devido aos poucos recursos, à capacidade de articulação política e planejamento, entre 

outros) do que o conjunto dos municípios (associação dos municípios) e, até mesmo, em relação 

aos interesses dos maiores municípios da região, como Florianópolis, São José e Palhoça. 

Portanto, podemos afirmar que a organização do espaço em Santa Catarina é muito mais reflexo 

das determinantes corporativas do que dos méritos públicos. 

Em Santa Catarina há uma urbanização mais densa e uma rede urbana praticamente 

organizada ao longo das infraestruturas de transportes, instituídas com recursos do governo 
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federal, especialmente por meio das rodovias (BR-101, BR-470, BR-282, BR-106, BR-163, BR-

153). Os interesses regionais e municipalistas em Santa Catarina estão muito relacionados às 

grandes demandas corporativas por infraestruturas de transportes e armazenamento (fornecimento 

e distribuição), conhecimento logístico, sistemas de normas e tributação. Tudo muito arrolado a 

uma máxima fluidez territorial. No estado de São Paulo, por exemplo, não há nada muito 

diferente disso, apesar de formações socioespaciais diferentes, e a organização do seu espaço foi 

se conformando com vistas a uma maior fluidez territorial na metrópole, na macrometrópole e 

nos eixos de desenvolvimento rumo ao interior que, por conseguinte, se integram a outros 

espaços federativos e regionais e contribuem para a formação de diversas cidades-polo (cidades 

médias). Há, com isso, uma evidente expansão geográfica do capital atrelada a uma divisão 

territorial do trabalho na escala internacional. Existe uma forte divisão territorial do trabalho do 

centro para o interior e uma desigualdade regional considerável nos vastos “territórios vazios de 

investimentos”, como o Vale do Ribeira e o Pontal do Paranapanema. 

Como tratamos, no que diz respeito ao desenvolvimento local (escala municipal) e 

territorial (escala regional), o resultado da correlação de forças (a soma) pode ser “zero” ou 

“negativo”, com repercussões predatórias sobre a cidadania social, id est, o “hobbesianismo 

municipal” (MELO, 1996) e “regional” que se expressam na disputa entre localidades por 

investimentos (especialmente externos), refletidas nos neolocalismos competitivos (VAINER, 

2007). Há, com isso, uma deslegitimação das prioridades sociais em benefícios das fiscais e das 

isenções tributárias, mas também no provimento de infraestruturas que permitem o aumento da 

fluidez espacial, com vistas às instâncias corporativas. Os “neolocalismos” e 

“neoterritorialismos” consagram vantagens comparativas locais e regionais por meio das suas 

reproduções ou potencializações. Os territórios subnacionais são administrados como empresas e, 

com isso, passam a explorar e construir vantagens competitivas (na busca por vantagens 

comparativas e impulsionando as externalidades positivas). Uns fazem isso na lógica do 

desenvolvimento sustentável (cidades inteligentes, tecnopolos, entre outros) como se 

“marqueteia” em Florianópolis/SC, Campinas/SP e outras cidades que buscam veementemente 

por investimentos externos, como Araguari/SC e diversas cidades da macrometrópole paulista e 

das “cercanias” das inúmeras cidades-polos. 

A questão é se essas cidades estão sendo realmente levadas ao patamar de “inteligentes”, 

de “sustentáveis” ou tudo isso é mais um ardil achegado aos localismos prósperos? Geralmente, 

Fls. 583



 284 

essas cidades sustentáveis, inteligentes, embasadas no desenvolvimento local competitivo, estão 

cercadas de cidades desprovidas de “massa encefálica”. As cidades “centrais”, as “cidades-polo”, 

muitas vezes, gestam tanto a miséria quanto a prosperidade nas suas “periferias”, enquanto 

preservam-se dinamicamente dos efeitos negativos que as cercam. Estamos falando de 

segregações socioespaciais planejadas – ou seja, jogam para fora do seu “núcleo central” (franja 

urbana, área periurbana), do município e, muitas vezes, para fora de sua área de influência as 

atividades econômicas e a população tidas como indesejáveis. Visualizamos isso em cidades 

espacialmente periféricas, como as cidades-dormitórios e as que recebem atividades 

consumidoras de grandes espaços, como aterros sanitários e outras economias poluidoras. 

Florianópolis/SC, por exemplo, mantinha seu “lixão”, até 1990, no manguezal do Itacurubi (uma 

área de 12 hectares) – tornando-o um depósito tecnogênico –, todavia, com a valorização do 

bairro e as pressões ambientais, o lixo foi transferido para o aterro sanitário do município de 

Biguaçu. Fato que ampliou a exploração imobiliária no bairro Itacurubi e adjacentes. Mas, a 

cidade tem um marketing forte, especialmente voltado para o “lixo zero”. Um marketing que se 

soma a outros na atração de moradores e turistas de alto poder aquisitivo, além de recursos 

públicos público de outras esferas de poder e recursos privados, por exemplo, por meio de ONGs. 

A conclusão que chegamos é que a maioria dessas políticas localistas são visões pós-

modernas falaciosas, expressas num idealismo pós-industrial, pois esses espaços – pelo menos os 

que são tidos como prósperos – polarizam uma vasta região, na qual o incremento sustentável e a 

“inteligência”144 da hinterlândia pouco importam. Joga-se conscientemente “para fora dos seus 

muros” – que, por conseguinte, são ampliados territorialmente – todas as atividades econômicas 

que prejudicam “a boa imagem”: como poluidoras, com muita mão de obra intensiva e pouco 

capital intensivo, demandantes de grandes superfícies (construídas ou não, como para terrenos 

para grandes estacionamentos e outros, como os atacarejos, os shoppings, os atacados, os centros 

logísticos, os depósitos de automóveis e muitos outros), com salários e relações de trabalho 

usualmente precários. Porém, temos que ter claro que essas cidades não conseguem sobreviver 

sem polarizar conhecimento e recursos econômicos do seu redor imediato ou, até certo sentido, 

longínquo (dependendo do porte da cidade-polo e a intensidade e formas das diferentes redes que 

participa). Estamos falando, obviamente de forma mais atualizada, dos “círculos concêntricos de 

                                                 
144 Grosseiramente, uma cidade inteligente é uma área urbana que usa diversos tipos de tecnologias da informação 

para reunir dados e possibilitar seu melhor gerenciamento, como os diversos serviços de utilidade pública. Algo que, 

por exemplo, não acomete Florianópolis, especialmente por ter um dos piores sistemas de transporte público do país. 
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von Thünen” e das “teorias das localidades centrais de Walter Christaller” e, consequentemente, 

da rede urbana. É importante levar em conta também o investimento massivo, em muitos desses 

espaços, para a atração e produção de atividades de serviços (aumento da terceirização e 

engrossamento do setor terciário). Muitas localidades e sua sociedade percebem as atividades de 

serviços como uma solução ambientalmente limpa, bem remunerada, fácil de ser vendida e com 

retorno econômico rápido, com realce para as que capitalizam os serviços superiores. Por outro 

lado, como afirma Chang (2013, p. 148): 

Quanto aos países em desenvolvimento, é uma fantasia achar que eles podem 

passar por cima da industrialização e construir a prosperidade baseando-se nas 

indústrias de serviços. A maioria dos serviços apresenta um lento crescimento de 

produtividade e quase todos os serviços que têm um crescimento de 

produtividade elevado não podem ser desenvolvidos na ausência de um forte 

setor industrial. A baixa negociabilidade dos serviços significa que um país em 

desenvolvimento especializado em serviços enfrentará um problema maior de 

balanço de pagamentos, o que para um país em desenvolvimento significa uma 

redução na sua capacidade de modernizar a sua economia. As fantasias pós-

industriais já são bastante desfavoráveis para os países ricos, mas são 

seguramente perigosas para os países em desenvolvimento. 

 

Assim, são esses os caminhos que muitas cidades, como Campinas/SP, São José dos 

Campos/SP, São Paulo/SP, Joinville/SC, Florianópolis/SC, Londrina/PR, Curitiba/PR estão 

tomando, umas mais e outras de forma menos acelerada – por mais que elas encadeiem e criem 

sinergias com suas hinterlândias – fazem isso por meio de fortes divisões territoriais do trabalho. 

Ainda é importante destacar que a maioria dessas localidades são espaços que polarizam muitas 

atividades públicas (serviços, investimentos, salários e outros). Geralmente são capitais regionais, 

sedes de governos, sedes de regiões de governo etc. São espaços com inversões e salários 

públicos altivos, com sedes de empresas, serviços, pesquisa e educação pública. Elas também são 

a sede de poder. Tudo isso polariza e também ajuda na polarização de atividades privadas. 

Portanto, independentemente de qualquer política de desenvolvimento local e territorial, elas já 

são líderes, por intermédio do setor público, na produção de riqueza, renda e conhecimento, no 

poder e na gestão do território. Florianópolis, capital político-administrativa do estado de Santa 

Catarina, é um bom exemplo disso, ou seja, o que ela é hoje é, em grande parte, desdobramento 
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do planejamento estatal feito na década de 1960 pelo governo federal, além de uma série de 

atividades públicas do governo estadual145. 

A fragmentação geoeconômica de Santa Catarina, a localização da capital, 

distante dos centros mais dinâmicos e a deficiência da malha viária do Estado, 

levaram ao isolamento de Florianópolis só rompido recentemente. O despertar 

para as novas tendências de crescimento econômico e demográfico dos núcleos 

urbanos litorâneos, sobretudo o da capital, inicia-se lentamente nos anos 50 e 

prossegue nos anos 60 com a criação da Universidade Federal de Santa Catarina 

e a implantação do trecho catarinense da BR-101, concluído em 1971. Na 

capital, o Estado no comando dos processos modernizantes, realiza 

investimentos que modificam o perfil da cidade, aceleram a urbanização, 

reforçam o setor terciário e acrescentam novas funções à administração estadual 

e federal, dinamizando e implantando novos serviços (PEREIRA, 2003, p. 115). 

 

A nova Constituição Federal permitiu aos governos locais aumentar sua participação na 

receita fiscal. Em alternativa, para recuperar sua receita o governo central tanto cria novos 

impostos como aumenta os que não estão sujeitos à partilha com estados e municípios, como o 

Fundo de Participação dos Municípios e dos Estados (FPM e FPE). A Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), sancionada em 04 de maio de 2000, no governo de Fernando Henrique, objetiva o 

controle dos gastos da União, estados, Distrito Federal e municípios, condicionando os gastos à 

capacidade de arrecadação de tributos desses entes políticos. A história contemporânea da 

política de estabilização brasileira passa a ser permeada por tentativas de garantir maior liberdade 

alocativa à União e coibir os gastos de estados e municípios (MELO, 1996). Quando Lula da 

Silva assume o governo, em 2003, a responsabilidade fiscal torna-se uma amarra que inibe a 

realização dos investimentos públicos prometidos na campanha eleitoral. A alternativa foi livrar-

se dessas amarras e aumentar a arrecadação para ter liberdade e recursos para reinvestimentos 

prioritários. A União, portanto, estava com baixa capacidade de endividamento (devido seus 

elevados níveis)146 e de ampliação de impostos. A alternativa foi redirecionar os gastos, buscar 

                                                 
145 “Desde o final dos anos 50, o crescimento da economia catarinense era bloqueado pela falta de infraestrutura e de 

capital financeiro, obrigando a intervenção do Estado para promover um novo padrão de crescimento industrial. A 

partir de 1961, o Governo de Santa Catarina implementa um Plano de Metas que visa melhorar a estrutura 

energética, de transportes e de telecomunicações e ampliar a oferta de recursos financeiros. Atuando como condutor 

político do processo de integração e consolidação do capital industrial, o Estado realiza investimentos em 

infraestrutura e cria linhas de crédito de longo prazo, derrubando as barreiras que bloqueiam o desenvolvimento das 

forças produtivas” (PEREIRA, 2003, p. 115-6).   
146 O endividamento de estados e municípios não tem tanta origem fiscal, mas nas taxas de juros do Plano Real. 

Ainda há a crise dos bancos públicos associados ao processo de estabilização. Os custos de implementação do Plano 

Real foram elevados.  
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receitas no superávit comercial e expandir o mercado interno, criando as bases para importantes 

inversões, notadamente a partir de 2007, com o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC). 

A Constituição de 1988147 permitiu aos estados autonomia para fixar as bases dos 

impostos de competência estadual, notadamente o ICMS, um imposto sobre valor adicionado. 

Com isso, os estados passaram a praticar renúncias fiscais massivas para atrair novos 

investimentos. Algo que os municípios também começaram a realizar, utilizando-se do ISS e, até 

mesmo, do IPTU. Também se tornou comum a coparticipação entre estados e municípios na 

atração de investimentos. Mas, há uma variedade de desenhos de incentivos na atração de 

empresas que vão muito além das renuncias fiscais. As renunciais fiscais levaram a diminuição 

da carga tributária agregada de um tipo de imposto que representa quase um terço da receita 

tributária do país. O ICMS representou, em 2016, uma porcentagem de 27,9% de toda receita, 

enquanto a contribuição previdenciária foi de 14,6%, o PIS/Confins foi de 14,4%, o FGTS foi de 

7,5%, o IRPJ foi de 7,1%, o IRPF foi de 4,6% e o ISS foi de 3,9% (RECEITA FEDERAL, 

2019)148. As renúncias fiscais são cruciais especialmente quando faltam recursos para os 

governos implementarem políticas regionais de desenvolvimento. 

A questão da “guerra fiscal” está posta enquanto um dos elementos importantes da 

competitividade territorial. Mesmo com os estados e municípios ampliando suas participações em 

relação ao PIB, eles, ao mesmo tempo, somaram, ao longo dos anos, responsabilidades funcionais 

e de gastos. A maior parte das receitas vão para o pagamento da dívida pública que, em 2018, 

somando estados e municípios, chegou ao montante de R$ 1.051,97 bilhões, com 70,2% sendo de 

empréstimos e financiamentos internos e 11,4% de empréstimos e financiamentos externos 

(RECEITA FEDERAL, 2019).  

Em suas relações com as instâncias subnacionais, o governo federal hoje 

praticamente se limita a exercer pressão para impor-lhe responsabilidade fiscal – 

leia-se a solidariedade forçada ao arrocho fiscal –, em perfeita consonância com 

as orientações do FMI, que sempre se preocupou em assegurar que o esforço 

fiscal não ficaria restrito à União e atingiria igualmente estados e municípios. 

Assim, apesar de receberem atribuições crescentes, as instâncias subnacionais 

foram conduzidas a aceitar uma renegociação de suas dívidas que comprometeu 

grande parte de suas parcas receitas (VAINER, 2007, p. 12-3).  

                                                 
147 Por outro lado, segundo Vainer (2007), a Constituição de 1988 foi sendo driblada por expedientes que promovem 

a concentração nas mãos da União. 
148 A carga tributária do país subiu em 2018 e alcançou o patamar de 33,58% do PIB. Subiu 0,98% entre 2017 e 

2018, puxado especialmente pelo aumento do PIS/Confins (RECEITA FEDERAL, 2019). 
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Atualmente, a capacidade de inversões dos diversos entes federativos é pequena. A dívida 

pública e a capacidade de atrair inversões privadas são baixas e são um empecilho à geração de 

emprego e renda. Com isso, preferiu-se a atração de capitais privados por meio de renúncias 

fiscais ao invés de parcerias público-privadas adequadas e capazes de majorarem os 

investimentos.  

A solução está embasada tanto no acrescentamento da receita quanto nas diversas 

possibilidades de geração de emprego e renda por meio de investimentos produtivos – 

direcionados pelo Estado e capazes de diminuírem as desigualdades regionais – ao invés de 

simples distribuição da escassez entre entes federativos. Igualmente, por mais que seja necessária 

uma reforma tributária, ela não pode ser em prol do municipalismo e em detrimento da União, 

pois há soluções que só a escala nacional é tributária. Para Vainer (2007, p. 12), o que “(...) falta 

é um pacto territorial democraticamente estabelecido que reconheça a autonomia dos estados e 

municípios, mas também, ao mesmo tempo, sua necessária solidariedade e complementariedade”. 

Entretanto, um pacto territorial democraticamente construído, presente no campo das 

possibilidades, está ainda distante da realidade objetiva, uma realidade que ultimamente pouco 

condiciona mudanças estruturais de tal envergadura.   

 

 

4. PLANEJAMENTO TERRITORIAL E PROJETO NACIONAL: A PERDA 

DA CAPACIDADE DE PLANIFICAÇÃO E INVERSÕES DO GOVERNO 

FEDERAL E A ORGANIZAÇÃO DA COMPETITIVIDADE DAS ESCALAS 

SUBNACIONAIS 

 

“Se a realidade representa o que existe realmente, não podemos distingui-la da 

possibilidade, porque a possibilidade também tem uma existência real”. A 

possibilidade tem, efetivamente, uma existência real, mas somente como 

propriedade, capacidade da matéria de transformar-se em condições 

correspondentes, de uma coisa ou de um estado qualitativo em um outro. Sob 

essa forma, isto é, como capacidade de transformar-se de um em outro, a 

possibilidade é um momento da realidade, como existência real. 
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Assim, por possibilidade, entendemos as formações materiais, propriedades, 

estados, que não existem na realidade, mas que podem manifestar-se em 

decorrência da capacidade das coisas materiais (da matéria) de passar umas 

nas outras.  

A possibilidade, realizando-se, transforma-se em realidade, e é por isso que 

podemos definir a realidade como possibilidade já realizada e a possibilidade 

como realidade potencial.  

Alexander Cheptulin, 2004, p. 338. 

 

A diminuição do papel do Estado keynesiano e o declínio da União Soviética (ambos os 

acontecimentos estão interligados) abriram uma brecha no campo intelectual e motivaram o 

abandono da pauta luta de classes na escala internacional. Muitos foram seduzidos por falsas e 

despolitizadas agendas ambientais, enquanto outros assumiram pautas identitárias, de 

desenvolvimento territorial e local. Centravam a atenção na desestruturação da União Soviética e, 

com isso, esqueciam da China, da Índia e de outros países asiáticos que passavam a apresentar 

destacável crescimento econômico. A União Soviética – a que mais contribuiu com os 

pressupostos do planejamento territorial – sucumbiu, e o discurso do neoliberalismo, o qual prega 

a diminuição do papel do Estado Nacional, tomou força. A questão posta, na época, passou a ser: 

“qual o rumo as políticas de planejamento e desenvolvimento tomarão”? Vainer (2207) relata que 

Manuel Castells, na década de 1990, reconhece a “falência histórica do estatismo” e afirma que 

“nesse novo mundo, espaço unificado pela soberania do capitalismo globalizado, não restava aos 

lugares senão tentarem resistir ao desenvolvimento dos fluxos, e para dar eficácia a esta 

resistência deveriam recorrer ao planejamento estratégico” (VAINER, 2007)149. As palavras-

chave passam a ser “planejamento estratégico” e “desenvolvimento territorial e local”.  

Os planejadores incorporaram as visões empresariais e, com isso, passaram a impor aos 

territórios a mesma forma de administração que estavam conferindo os administradores às 

empresas. Os cursos, as graduações e as pós-graduações em “administração pública”, por 

conseguinte, transferiram para sua alçada as mesmas formas de gestão empregues nas empresas 

privadas mais eficientes. Como o “triunfo” do campo capitalista abriu-se a possibilidade para um 

vasto mercado global (por meio da diminuição das barreiras alfandegárias e pela incorporação 

dos países socialistas ao capitalismo) e, com isso, houve a necessidade de as empresas adotarem 

                                                 
149 “A flexibilidade, globalização e complexidade da nova economia mundial requerem o desenvolvimento do 

planejamento estratégico, apto a introduzir uma metodologia coerente e adaptativa na multiplicidade de significados 

e sinais da nova estrutura de produção e gestão” (CASTELLS, 1990, p. 04 apud VAINER, 2007, p. 17). 
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uma lógica competitiva diferente das que adotavam as multinacionais. A década de 1980 foi, 

portanto, um marco temporal na teoria empresarial, especialmente formulada nas business 

schools (destacadamente em Harvard e por Michael Porter150). A concepção básica era a 

estratégia competitiva para transformar as grandes empresas em empresas globais (atuantes na 

maioria dos países), diante de um mundo unipolar (e seus Estados múltiplos) e dominado pelos 

princípios neoliberais. Não demorou muito para que as convicções da competitividade fossem 

transmutadas para o planejamento territorial e alcançassem as escolas de planejamento urbano e 

regional, administração pública, engenharias, economia e outras. “A cidade e a região 

empreendedoras são, isto é, devem ser, antes de mais nada, concebidas e planejadas como uma 

empresa” (VAINER, 2007, p. 18). Um discurso forte que passou a ser amplamente aceito. 

Todavia, com uma prática bem diferente, pois empresários de sucesso comumente fracassam ao 

alçarem-se como administradores públicos. O que remete a uma discussão (a falácia do 

empreendedor schumpeteriano): seu sucesso é determinado pelo ambiente social e, muitas vezes, 

por estreitas relações com o Estado? O caso de João Dória, prefeito da cidade de São Paulo e 

governador do estado de São Paulo é emblemático, tendo em vista seu fracasso como 

administrador público, descobre-se seu amplo histórico de benesses alcançadas como empresário 

por meio das relações de poder com o Estado. 

Passa a ser comum impregnar o território com os “instrumentos apropriados de batalha”. 

Um destes aparelhos é a ampliação da fluidez das comunicações e da informação e, é obvio que, 

devido à participação de cada território na divisão do trabalho, os investimentos públicos são 

mais direcionados para o tipo de fluidez que irá atrair mais inversões, seja a ampliação da 

circulação das informações e/ou dos bens tangíveis. Quer dizer, que para uns a vantagem 

competitiva está mais voltada às tecnologias informacionais e para outros a de movimentação de 

mercadorias, como insumos, produtos e força de trabalho. O que muitos territórios barganham 

são suas infraestruturas, isenções/incentivos fiscais, custos e qualificação da mão de obra, bens e 

vantagens fundiárias, entre outros.  

                                                 
150 How competitive forces shape strategy, Harvard business Review, March/April, 1979; Competitive Strategy, Free 

Press, New York, 1980; From Competitive Advantage to Corporate Strategy, Harvard Business Review, May/June, 

1987, p. 43-59; A Vantagem Competitiva das Nações. Rio de Janeiro, Campus, 1989; Vantagem Competitiva. Rio de 

Janeiro, Campus, 1989; Estratégia Competitiva. Rio de Janeiro, Campus, 1991; What is Strategy, Harvard Business 

Review, Nov/Dec, 1996; Strategy and the Internet, Harvard Business Review, March, 2001; Redefining Health Care, 

Harvard Business Review, April, 2006; HBR's 10 Must Reads on Strategy for Healthcare, Harvard Business Review, 

May, 2018. 
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O discurso da inovação, da cooperação, do capital social, dos clusters ou arranjos 

produtivos territorializados, da solidariedade em rede, das redes de pequenos produtores 

independentes etc. aparecerem como livres e independentes do capital financeiro, dos oligopólios 

e oligopsônios e da crise fiscal. Aparentemente há um romantismo que remete a um modelo 

isolado. Por outro lado, pouco há de inovação e cooperação e o mais comum é uma exploração 

ampliada dos recursos humanos e ambientais. O que ocorre, na linguagem popular, é a entrega do 

“ouro ao bandido”, camuflados nas discussões de market friendly planning (planejamento 

favorável ao mercado) e market oriented planning (planejamento orientado para o mercado). É 

claro que há exemplos de sucesso, como o conhecido caso da Terceira Itália. Entrementes, temos 

que nos perguntar a que custo? Em qual formação socioespacial esse modelo se insere? E qual a 

eficácia de transplantá-lo para outra formação econômica e social? Enfim, as respostas são 

difíceis, mas quase nenhum modelo mostrou-se positivo na história, como ideal e reproduzível 

em outros espaços. Muito pelo contrário, cidades “ditas inteligentes” e com outros adjetivos são 

exclusivistas e, até mesmo, xenofóbicas, mesmo as que tentam passar por mais tolerantes e 

diversificadas, como é o caso de Florianópolis/SC. 

(...) o neolocalismo competitivo se estrutura, via de regra, a partir de posições 

adquiridas ou pretendidas em circuitos produtivos que, de maneira direta ou 

indireta, se conectam verticalmente nas escalas nacional e, sobretudo, 

internacional. No caso de posições já adquiridas, não raro se observa a forma do 

neo-paroquialismo mundializado, do que é exemplar o agrarismo aggiornado de 

certos grandes proprietários fundiários presentes em setores fortemente 

exportadores. A faceta urbana destes interesses se encontra em cidades médias 

que se fecham ao espaço regional e nacional. Assim nestas cidades, cujas elites 

promovem como ilhas de prosperidade e de televisão de tempos em tempos 

apresenta como “o Brasil que deu certo”, se assiste à forte difusão de ideologias 

do que se poderia chamar de um exclusivismo territorial, algumas vezes 

próximas da xenofobia. 

No caso de cidades médias e grandes, o neolocalismo competitivo aparece 

também como expressão ideológica e política de coalizões que buscam 

estabelecer projetos hegemônicos pela construção de um patriotismo cívico que 

se sobreponha aos conflitos (VAINER, 2007, p. 19-20). 

 

Já no cenário nacional brasileiro, o Estado perde, ao longo dos anos, capacidade de 

planejar e de investir nas escalas nacional e regionais. O III Plano Nacional de Desenvolvimento 

(III PND – 1980-1985), enfraquecido, no contexto da crise brasileira, é o último “suspiro” de um 
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projeto nacional de desenvolvimento articulado com as escalas regionais. Nesse contexto, da 

crise que se ensaiou na década de 1980, Ignácio Rangel (1986, p. 60), afirmava: 

Com efeito, a distribuição mais igualitária – ou menos desigualitária – da renda, 

temporariamente promovida pela elevação da taxa de formação bruta de capital, 

em consequência das mudanças institucionais periódicas, instrumentalizadoras 

de novo pacote de substituição de importações, já não basta. A crise agrária – e 

seu corolário, o desenvolvimento urbano – tende a persistir, mesmo que o ciclo 

ingresse em nova fase ascendente ou, como se convencionou dizer, em novo 

“milagre”, sendo amenizado somente se o esforço implícito da formação de 

capital assumir níveis muito altos151. 

 

O insucesso do III Plano Nacional de Desenvolvimento, com destaque para a diminuição 

do planejamento e dos investimentos, desenrola-se ao longo dos anos até alcançar a virada do 

século, com a extinção, por medida provisória, das Superintendências de Desenvolvimento da 

Amazônia e do Nordeste (Sudam e Sudene), pelo governo de Fernando Henrique Cardoso, no 

ambiente de ajuste estrutural e da adesão às diretrizes do Consenso de Washington. Houve, com 

isso, uma desconstituição política, evidenciada no desaparecimento progressivo da questão 

regional da agenda nacional. Estava enterrada, portando, desde Fernando Collor, as 

possibilidades do país de conduzir um crescimento econômico, embasado, em grande medida, na 

produção industrial que cresceu de 1938 até 1979 cerca de 23,9 vezes. Enquanto a produção 

industrial da União Soviética cresceu 26,5 vezes, a do mundo capitalista cresceu cerca de 6,9 

vezes e a do Japão, mais próspero dos países capitalistas, 13,8 vezes (RANGEL, 1990). Sobre 

Collor e seu planejamento Rangel foi claro e vislumbrou, por meio das condicionantes postas, seu 

fracasso, na qual denominou de apostasia, renegação, abandono do caminho do desenvolvimento 

e da modernização, ou seja, uma “volta ao passado”.  

 É esta formidável potência, que estivemos construindo, partindo das condições 

de uma economia mundial deprimida, que temos o dever de preservar. Coisa 

incompatível com um programa como o “collorido”, que aí temos, que 

arbitrariamente coloca a inflação no centro de toda a nossa problemática, e como 

o epifenômeno que é. E que pretende combater esse epifenômeno pela via do 

                                                 
151 Ainda, nessa direção, Rangel (1985) fala que a adesão da direita ao conceito de capacidade ociosa, liderada por 

Eugênio Gudin, contidos no III PND, parece muito do que os gringos chamam de lip service (serviço labial – da boca 

para fora), ou seja, reconhecer o fato não implica que na hora de elaborar a política econômica, ele seja tratado 

adequadamente, geralmente far-se-á de conta que ele não existe. Volta-se à velha gangorra de busca de recursos 

externos e/ou arrocho salarial. Esquece-se, portanto, a necessidade de identificar o paradeiro dos recursos ociosos, 

identificar as áreas antiociosas e criar as condições institucionais para a transferência de recursos de uma área para a 

outra, por meio inclusive da criação de um sistema de intermediação financeira. 
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agravamento de sua causação profunda, isto é, da recessão e do desemprego 

(RANGEL, 1990, p. 18-9). 

 

Diferente de outros liberais que, mesmo não querendo, acertaram alguma coisa na 

economia – como Octávio Bulhões (ministro da fazenda entre 1964-67), com a criação da 

correção monetária – o governo Collor e os outros futuros governos só fizeram “lambanças”, 

como o confisco da poupança e o uso da recessão para conter a inflação. Por isso, cabe uma 

análise de Rangel (2005[1959], p. 357) que, independente de acertos ou erros: “Não há no Brasil 

maior intervencionista do que o liberalista guinado aos postos públicos de decisão”. Acabar com 

as superintendências regionais foi uma intervenção negativa, mesmo que os recursos mais 

escassos ainda fluíssem para as regiões Norte e Nordeste. As superintendências só voltaram 

(reformuladas) a funcionar, com maior aporte de recursos, no governo Lula da Silva. O que 

passamos a observar foi um desmonte dos “(...) aparatos institucionais que, na segunda metade do 

século, foram implementados pelo governo federal para conceber e implementar políticas, planos 

e projetos cujo objetivo explicitamente enunciado era o ordenamento territorial e a redução das 

desigualdades regionais” (VAINER, 2007, p. 09)152.  

Por mais que as superintendências, com o passar do tempo, tornaram-se alvo de interesses 

paroquiais e de reprodução das elites, elas serviram também para combatê-las através da 

modernização institucional, dos investimentos públicos e da distribuição de renda e de geração de 

empregos (socialização dos investimentos). Por exemplo, no governo Lula da Silva, um vasto 

investimento em energia elétrica, estradas e rodovias, telefonia, distribuição de água – e 

especialmente, o Bolsa Família e o Programa Minha Casa Minha Vida – contribuíram com a 

emancipação de uma vasta população da região Nordeste e Norte (mas também de porções do 

Centro-Sul, denominados por estruturas conservadoras de poder) das distintas formas de 

dominação das elites regionais e locais conservadoras (do coronelismo ao do voto de cabresto, 

                                                 
152 “Enquanto as agências de planejamento do desenvolvimento regional (Sudene, Sudam, Sudeco) se debruçavam 

sobre planos nunca concretizados e distribuíam incentivos fiscais entre grupos dominantes locais e nacionais, o 

território ia se configurando conforme decisões tomadas em grandes agencias setoriais. Não eram os planejadores 

das agências que desenhavam a região, mas os planejadores e tomadores decisão em cada um dos macro-setores de 

infra-estrutura: no setor elétrico, a Eletrobrás e suas coligadas (CHESF, Eletronorte, Furnas, Eletrosul, Light), bem 

como algumas grandes empresas estaduais (Eletropaulo, Copel); no setor minero-metalúrgico, a Companhia Vale do 

Rio Doce, as grandes companhias siderúrgicas, estatais; no setor petroquímico, a Petrobrás.  Já nos anos 50, Brasília 

e a rodovia Belém-Brasília, assim como mais tarde a Transamazônica e outras intervenções viárias, redesenhavam o 

território regional, trazendo à vida novas regiões e novas regionalizações” (VAINER, 2007, p. 11). 
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entre outros) que, apesar de metamorfoseadas/reinventadas, ainda interagem (como trata Ignácio 

Rangel ao abordar os pactos de poder entre o novo e o velho, o poder político e o poder 

econômico)153 com o “desenvolvimento das forças produtivas”154 e das relações de produção 

nestas regiões. Vale a pena realizar aqui uma reflexão sobre a característica das modernizações 

(revolução passiva) no Brasil: 

(...) as verdadeiras mudanças não ocorrem de ordinário da substituição de uma 

classe dirigente por outra, mas de uma mudança de atitude das antigas classes 

dirigentes, as quais, é certo, se transformam gradualmente, por efeito dessa 

mudança de atitude. E por isso que, estudando a história do Brasil, notamos que 

vencemos paulatinamente todas as etapas normais da evolução da sociedade 

humana, embora seja difícil precisar o momento em que passamos de uma etapa 

a outra. 

Em certos momentos, a atitude das classes dirigentes e de toda a sociedade 

começa a modificar-se até que, em dado momento, todas as transformações 

ocorridas no período, geralmente em caráter de exceção, são homologadas e 

então tomamos consciência de que o regime mudou. Mas, as elites dirigentes 

permanecem fundamentalmente as mesmas – perdendo alguns contingentes de 

elementos mais retrógados e ganhando outros mais progressistas. Isso significa 

apenas que seu centro de gravidade mudou, sem que, como grupos, as referidas 

classes dirigentes tenham perdido sua identidade. Assim, tem sido, pelo menos. 

(RANGEL, 2005[1960], p. 457).  

  

Os grandes projetos de investimentos voltaram à pauta, destacando os grandes 

empreendimentos hídricos (transposição das águas da bacia do São Francisco, hidroelétricas de 

Belo Monte e Madeira). Há nesse contexto, inversões públicas associadas às privadas, o que 

corrobora a retomada do Estado como planejador e investidor (auferindo maior socialização das 

inversões por meio de criação de emprego e renda). Por outro lado, no governo FHC, os 

processos de planejamento e controle territorial, intrínsecos aos grandes projetos, foram 

desmontados. Essa capacidade não estava mais no poder público e muito menos na intersecção 

entre o Estado e a iniciativa privada, como propagandeava o governo por meio da criação das 

                                                 
153 “O cacique local se dá ares de importância quando entra em contato com o dirigente de um grande grupo 

econômico internacional e negocia praças e igrejas, ao mesmo tempo em que pressiona seus deputados a 

pressionarem instâncias subnacionais e nacionais para a concessão de licenças e favores. O exame da economia 

política de cada grande projeto permitiria identificar de que forma atores políticos e empresas nacionais e 

internacionais se associam e mobilizam elites locais e regionais para exercer o controle do território, constituindo 

uma nova geografia física, econômica e política (...)” (VAINER, 2007, p. 12). Mas, não podemos esquecer que essa 

interação entre elites locais e grandes grupos econômicos modifica, mesmo que lentamente, a atuação dos grupos 

políticos locais. 
154 Vale aqui uma reflexão: “(...) o progresso não depende, necessariamente, da expansão das forças produtiva, dado 

que, normalmente, a sociedade subutiliza as forças que dispõe. Assim, quando marxismo me ensinou que toda crise é 

crise de superprodução, disse-me uma antiga novidade” (RANGEL, 2005[1960], p. 448). 
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agências reguladoras. As capacidades de planejamento que estavam nas grandes empresas 

públicas foram privatizadas junto com as concessões de serviços públicos à inciativa privada e as 

que estavam no governo, nos ministérios e empresas públicas foram desmontadas. O Estado 

tornou-se uma massa acéfala e passou a terceirizar a maior parte dos seus projetos, fiscalização, 

estatística e regulação (vide os casos da Valec155, do Geipot156 e das agências reguladoras157). 

Muitos dos serviços, inclusive, realizados pela iniciativa privada possuem qualidade aquém do 

necessário. Algo que retornou em 2016 com o processo de “desqualificação” do Estado. Fato que 

remeteu à “indústria dos projetos e das empresas de consultoria, muitas inclusive nos laboratórios 

                                                 
155 As origens da Valec remontam à antiga atuação estatal da Companhia do Vale do Rio Doce (CVRD). Em 1972, a 

Vale, por meio de sua subsidiária Rio Doce Engenharia e Planejamento S.A, associou-se à USS Engineers and 

Consultants INC. para constituir a VALUEC Serviços Técnicos Ltda. Em 1978, esta teve a razão social alterada para 

VALEC Comércio e Serviços Ltda., já com a Docenave, como sócia no lugar da empresa estrangeira. 

Posteriormente, em 1987, passou à denominação atual, tendo a Portobrás e a própria União como acionistas, após um 

breve período sob controle do Geipot. Com a dissolução da estatal portuária, em 1990, passou a estar sob controle 

total da União. Atualmente, a VALEC Engenharia, Construções e Ferrovias S.A. é uma empresa pública, sob a forma 

de sociedade por ações, vinculada ao Ministério da Infraestrutura, nos termos previstos na Lei n° 11.772, de 17 de 

setembro de 2008. É organizada sob a forma de sociedade anônima de capital fechado, controlada pela União e 

vinculada ao Ministério de Infraestrutura. Está sujeita ao regime jurídico das empresas privadas, inclusive quanto aos 

direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributárias. Tem por função social a construção e exploração de 

infraestrutura ferroviária (VALEC, 2019). 
156 O GEIPOT foi criado pelo Decreto nº 57.003, de 11 de outubro de 1965, com a denominação de Grupo Executivo 

de Integração da Política de Transportes e com sua direção superior formada pelo Ministro da Viação e Obras 

Públicas, Ministro de Estado da Fazenda, Ministro Extraordinário para o Planejamento e Coordenação Econômica e 

pelo Chefe do Estado Maior das Forças Armadas, conforme foi sugerido pelo Acordo de Assistência Técnica 

firmado naquele ano entre o governo brasileiro e o Banco Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD). Os objetivos do GEIPOT, estabelecidos por lei, foram o de prestar apoio técnico e administrativo aos órgãos 

do Poder Executivo que tenham atribuições de formular, orientar, coordenar e executar a política nacional de 

transportes nos seus diversos modais, bem como promover, executar e coordenar atividades de estudos e pesquisas 

necessários ao planejamento de transportes no País. Com a reestruturação do Setor Transportes no ano de 2001, o 

GEIPOT colaborou no acompanhamento e na realização de análises técnicas do projeto de Lei nº 1615/99, 

consolidado na Lei nº 10.233, de 5 de junho de 2001, que criou o Conselho Nacional de Integração de Política de 

Transportes Terrestres (CONIT), a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), a Agência Nacional de 

Transportes Terrestres (ANTT) e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). Com a 

instalação das Agências reguladoras e do DNIT, o GEIPOT entrou em processo de liquidação, de acordo com 

o Decreto n° 4.135, de 20.2.2002, publicado no Diário Oficial da União do dia 21 subsequente. O GEIPOT foi 

extinto pela Medida Provisória nº 427, de 9 de maio de 2008 (convertida na Lei nº 11.772/2008),  oportunidade em 

que foi instituída a inventariança, cujos procedimentos estão disciplinados no Decreto nº 6.485, de 17 de junho de 

2008 GEIPOT, 2019). 
157 As agências reguladoras caracterizam-se por possuírem função híbrida: ao mesmo tempo exercem a função 

executiva, normativa e judicial (julgamento dos processos administrativos, regidos pela Lei nº 9.784, de 1999). Elas 

surgem no modelo de reforma do Estado e começam a tomar forma com a Lei nº 8.031/1990 que institui o Programa 

Nacional de Desestatização, depois substituída pela Lei nº 9.941/1997, no governo de Fernando Henrique Cardoso. 

Em muitos sentidos, elas protegem a iniciativa privada e impedem o Estado de exigir melhorias nos serviços 

públicos, como investimentos e outros. A ANTT, por exemplo, tem um papel pouco relevante na exigência do 

cumprimento dos contratos de concessões das concessionárias ferroviárias.   
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das universidades públicas”158, isto é, projetos caros, falhos e que o corpo político não possuía, 

por diversos motivos, a intenção de realizar, usando-os mais como marketing político. Em muitos 

casos, devido o Estado estar mais permissivo aos empenhos do capital privado e das agências 

financiadoras, as encomendas de projetos passaram a indicar, cada vez mais, desfechos e 

aprovações que antecipam qualquer resultado técnico. 

Rangel (2005[1960]) deixa claro que o Brasil passou por fases de desenvolvimento 

espontâneo, não premeditado, voltadas às substituições de importações. Uma forma de 

desenvolvimento que era pouco entendida tanto por economistas quanto por administradores. 

Mas, essa espontaneidade vai dando lugar a um esforço cada vez mais sistemático e consciente de 

ordenamento, graças ao Estado e, por meio dele, a sociedade brasileira, pelas suas forças 

politicamente mais representativas, iniciou-se um esforço na direção do ordenamento que, em 

certos momentos, era proativo e em outros, não. Porém, como já tratamos: muitos acertos não 

foram intencionais. O Brasil demorou e, talvez ainda não faça plenamente, pelo menos de forma 

lúcida e correta, o planejamento entendido como ciência e arte, como “(...) rainhas de todas as 

artes e ciências do nosso tempo, porque é graças a elas que o enorme acervo de conhecimentos 

acumulado ao longo dos séculos ganha novo sentido, produzindo novos e surpreendentes 

resultados” (RANGEL, 2005[1960], p. 453-4). O planejamento está presente, de modo mais ou 

menos organizado, desde Getúlio Vargas e, embora pareça não existir, na atual conjuntura, está 

presente em diversas escalas. Um malfazejo plano não deixa de ser um plano. A “desventura” 

também pode ser planejada. Por outro lado, um bom planejamento, uma planificação verdadeira, 

eficiente só ocorrem, segundo Rangel (2005[1960]), em sociedades bem constituídas, cujos 

membros sejam capazes de comportar-se, em certa medida, como irmãos, elas, sim, são 

realmente capazes de programar ou planejar, porque não há planejamento sem transferências não 

compensadas de renda. 

Hoje em dia, o planejamento é uma exigência universal, e cada nação o emprega 

para a perseguição dos seus próprios fins. E, adjetivamente, porque o 

planejamento não se pode fazer em quaisquer condições, mas apenas em 

sociedades estáveis, conscientes de sua unidade, a nação ganha novo significado, 

precisamente porque, entre as construções sociopolíticas contemporâneas, é a 

que melhor atende a essas exigências. 

                                                 
158 Vide o artigo “Os rumos da educação no Brasil”: Retirado de: 

<https://marciogedri.wixsite.com/geoeconomica/single-post/2016/03/11/ALGUMAS-REFLEX%C3%95ES-

SOBRE-OS-RUMOS-DA-EDUCA%C3%87%C3%83O-NO-BRASIL>. Acesso em 04 de dezembro de 2019. 
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As nações se constituíram por outros motivos, mas, nos dias de hoje, se 

constituem ou se reconstroem precipuamente para esse fim – para o fim de criar 

condições propícias à programação – sem a qual o progresso tornou-se mero 

acidente. Considerando que o planejamento provou ser a grande chave do 

progresso, os povos que desejam progredir aspiram ao planejamento e, se ainda 

não estavam constituídos em nações, tratam ingente luta na conquista desse 

objeto (RANGEL, 2005[1960], p. 454).   

  

Se a nação é pré-condição para um plano bem-sucedido, como se justifica um 

planejamento local eficiente desprovido de qualquer relação com um projeto nacional de 

desenvolvimento? Como esses espaços locais, cada vez mais, se conectam a outros espaços 

globais, sem a intermediação da União (e do estado federativo), sem qualquer filtro institucional 

mais evidente, com ares de sucesso e altos níveis de competitividade? Na verdade, não há 

justificativas plausíveis. Pelo menos que abonem ganhos na distribuição de emprego e renda 

territorialmente menos heterogêneos ao invés de uma maior polarização desses e expressos, cada 

vez mais, na estrutura da sociedade. Basicamente, as políticas locais são permeadas por políticas 

nacionais e dos estados, servindo de filtros, mais ou menos favoráveis ao padrão pós-moderno 

que se chama “glocalização” (que trata da complexidade entre o local e o global). Todavia, pouco 

se fala da formação socioespacial e dos diversos filtros, em diversas escalas, que ela permite. O 

que implica dizer que os filtros das formações socioespaciais são significativos, pois perfazem 

uma totalidade, que é menos aparente, mas, em certo grau, percebível pelas grandes corporações. 

A questão é que os agentes locais assumem o papel de criação, de adaptação, de rearranjos 

culturais, políticos, institucionais, ideológicos, econômicos e outros, para extração de valor dos 

territórios pelas grandes corporações. A nação é, objetivamente, a estrutura que melhor satisfaz as 

precondições do planejamento, adquirindo, assim, nova e decisiva razão de ser (RANGEL, 

2005[1960]). 

Na época da industrialização, segundo Rangel (2005[1960]), a unidade territorial envolvia 

a aproximação econômica das regiões que, por motivos históricos, independentes da nossa 

vontade, haviam alcançado graus muito desiguais de desenvolvimento e ofereciam condições 

técnico-econômicas de localização industrial e agrícola muito desiguais. O desenvolvimento 

rápido dos transportes e a modernização da agropecuária foi, ao mesmo tempo, integrando os 

territórios regionais e, como é típico de todo desenvolvimento, gerando novos problemas. A 

construção de Brasília, no altiplano goiano, no governo Juscelino Kubitschek, a transamazônica, 
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pelos governos militares, foram uma forma planejada, para o bem ou para o mal, de integração. 

Uma integração regional que foi insuficiente para absorver o êxodo rural, fruto da modernização 

da agropecuária e das secas no Nordeste. Independentemente de qualquer coisa, a planificação é 

o melhor caminho. O sociólogo e o economista não podem deixar de sentir que, em tais 

condições, a unificação econômica se entregue a si mesma, será um processo doloroso 

(RANGEL, 2005[1960]). Por isso, não é adequado que o caminho de uma nação seja obra do 

acaso, quer dizer, ocorra sem planificação nacional e regional. Atualmente, há elementos técnicos 

e científicos para acumulação, aumento da produtividade do trabalho, da distribuição de renda e, 

até mesmo, da preservação ambiental.  

Ainda, segundo Rangel (2005[1960]), é importante a criação de condições para que o país 

possa subordinar o intercâmbio, por meio da planificação, com o exterior aos interesses 

autarcizantes159 da sua construção interna. A soberania nacional – como um fato econômico, 

embasado na produção e na circulação de uma ampla cesta de insumos-produtos nacionais –, é 

importante e, somente através dela, com o planejamento do desenvolvimento, é que os espaços 

locais serão mais integrados e desenvolvido ao invés de serem ilhas de prosperidade num vasto 

território de miséria. Essas ilhas de bonanças são falsas, porque serviços públicos essenciais são 

responsabilidade da nação e, um pouco mais ou um pouco menos (fruto da complementação 

realizada pelos entes subnacionais), mantêm um certo padrão independentemente do território. A 

ideia é que autarcia passe, e o plano fique. Todavia, acabado os governos nacional-

desenvolvimentistas, os planos de governo substituem a planificação que, quase sempre, muda a 

cada mudança de governo. Desse modo, a autarcia passa, e o plano passa com ela. Dominar e 

disciplinar (planejar) o intercâmbio básico de sua economia é possível somente com soberania. 

Só os Estados soberanos podem programar seu intercâmbio com o exterior, porque a soberania 

define a capacidade jurídica dos Estados, e só as pessoas juridicamente capazes podem contratar, 

como é apropriado (RANGEL, 2005[1960]. 

Temos assim, a trilogia de unidade, soberania e planejamento, como condições 

para o desenvolvimento ou do progresso, como diziam nossos avós, os 

fundadores da República. O verdadeiro teste de progressismo no Brasil hodierno 

não se faz em termos de direita ou de esquerda, mas de adesão ou repúdio às 

                                                 
159 Para Aristóteles e teóricos posteriores, é a situação em que o Estado controla todos os recursos necessários à sua 

subsistência de forma autônoma, afirmando sua independência diante de qualquer interferência estrangeira 

(autarquia, autossuficiência). Em Grego: autárkeia. 
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ideias de unidade, soberania e planejamento. Temos assim radicais retrógrados e 

conservadores progressistas (RANGEL, 2005[1960], p. 455-6). 

 

 O progresso é assegurado pelo fato de que os interesses mais progressistas tendem a 

fortalecer-se e os mais retrógados a debilitar-se. Esse caminho, passivamente, leva a mudanças 

que não são abruptas ou puramente revolucionárias. O planejamento, portanto, é um instrumento 

que aprofunda, amplia e acelera essas transformações passivas. Até certa medida, a planificação 

facilita e instrumentaliza mudanças graduais que, ora ou outra, podem ser interrompidas por 

apostasias, por retrocessos, como vislumbramos no início da década de 1990 e a partir do ano de 

2016. No passado, a intervenção do Estado nos rumos da economia e da sociedade pareceu 

desconexa, sem passado, nem futuro, mas, na verdade, só expressava uma conexão e sequência 

histórica imanentes, porque respondia a uma exigência permanente da evolução da sociedade 

brasileira. O Plano de Metas, por exemplo, do governo de Juscelino Kubitschek, representou um 

grande passo, porque, pela primeira vez, de forma amplamente organizada, a nação foi 

confrontada com um esboço de plano realmente nacional. O desejo nacional de programação, que 

estava latente, tornou-se explícito, consciente, e este fato envolve um salto qualitativo 

(RANGEL, 2005[1960]). 

Atualmente, temos a mesma impressão, ou seja, tudo está desconexo e sem rumo. Porém, 

temos que lembrar que há mudanças significativas na ordem econômica, política e social 

mundial. Há um processo de mudança de hegemonia global e que, no passado, esse tempo de 

mudança – de transição – também afetou o Brasil. Há muitas indefinições presentes, apesar das 

incertezas e descréditos, o futuro está no campo das possibilidades, como destaca Cheptulin 

(2004, p. 338): “A possibilidade, realizando-se, transforma-se em realidade, e é por isso que 

podemos definir a realidade como possibilidade já realizada e a possibilidade como realidade 

potencial”. Portanto, a história de uma nação não se resume ao tempo presente. O que está posto, 

na realidade, é um vazio de planos, de planificação. Mesmo que fossem postos em prática, os 

planos atuais são fragmentados e qualitativamente insignificantes, estão atualmente aquém das 

necessidades históricas do Brasil. O desmonte do Estado, na atualidade, é iminente, mas ainda 

não conclusivo. Conforme Luiz Gonzaga Belluzzo (2019), a crise que aflige a economia 

brasileira hoje é, sobretudo, uma crise de inteligência estratégica. 
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5. AS INFRAESTRUTURAS DE TRANSPORTES E A LOGÍSTICA COMO 

ELEMENTOS DA COMPETITIVIDADE ENTRE OS TERRITÓRIOS EM 

DIVERSAS ESCALAS 

Foi após a abertura econômica da década de 1990 que começaram as mudanças mais 

significativas nas formas de transportes e logística no Brasil. Elas foram produto de uma 

reestruturação necessária das empresas no território nacional que, por conseguinte, passaram a 

enfrentar uma concorrência mais acirrada das empresas estrangeiras. Vale destacar, como afirma 

Rangel (2005[1981]), que as tecnologias que carecemos, estão disponíveis para aquisição no 

mercado internacional (inclusive possuem baixo custo) e que elas também podem ser 

desenvolvidas ou incrementadas no mercado nacional, nos centros de pesquisas públicos, nas 

empresas públicas (público-privadas, mistas etc.) e na iniciativa privada. Tivemos num passado, 

não muito distante, capacidade instalada nas empresas, como a Cobrasma, Mafersa, Randon e 

outras, uma alta capacidade na produção de equipamentos rodoviários e ferroviários. Até porque 

há dois fatores para levarmos em conta:  

1) é que não precisamos para avançar no nosso processo de desenvolvimento a tecnologia 

novíssima, pois uma tecnologia intermediária já pode satisfazer nossas necessidades (é 

bom lembrar que a maior capacidade competitiva do Brasil nos mercados internacionais 

estava, e de certa forma ainda está, relacionada ao fator trabalho nos custos de produção e 

isso implica num menor peso do chamado “custo Brasil de transportes e logística”) e, para 

isso, não é muito complicado adquiri-la no mercado internacional e nem mesmo 

desenvolvê-la internamente. Essa lógica serve para um “ponta pé” inicial no nosso 

processo de desenvolvimento, e se observarmos a China, essa lógica impulsionou décadas 

de crescimento econômico; 

2) por mais que o peso dos transportes e da logística no custo Brasil seja elevado, devido sua 

defasagem tecnológica nos transportes e na logística, ainda não vivíamos o auge da 

“guerra” competitiva internacional, e muitos países da Europa e os Estados Unidos 

estavam avançando pouco na “revolução logística”, especialmente para não despender 

grandes investimentos em desenvolvimento tecnológico (com custos elevados). Por outro 

lado, isso começou a mudar quando a competição mais acirrada com os Tigres Asiáticos 
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demostrou que o Ocidente estava com custos mais alto e menos investimentos em 

inovações em transportes e logística. A segunda metade da década de 1980 começa a 

apontar, pelo menos no campo teórico, uma mudança no Ocidente, especialmente nas 

escolas de administração dos Estados Unidos, com publicações que destacam a 

necessidade das empresas americanas de se tornarem empresas globais (mais 

competitivas, mercadologicamente mais abrangentes espacialmente e mais atuantes na 

geopolítica global) diante do cenário neoliberal que está despontando no mundo. 

 

Obviamente que há diferenças entre os “custos logísticos de transportes” entre o Brasil e 

os Estados Unidos da América (país muito utilizado para comparações com o Brasil). Em 2018, 

por exemplo, foi computado que 11,7% das receitas de empresas brasileiras são “custos logísticos 

de transportes” e nos Estados Unidos esses gastos incorrem em 8% (PNL, 2018). A baixa 

competitividade brasileira se deve, dentre outras, às deficiências no planejamento integrado dos 

modos de transportes, no desenvolvimento de projetos, no investimento de recursos em 

infraestruturas e na capacidade de execução de projetos. A queda de competitividade promovida 

por esses problemas, segundo especialistas da área, é resumida no aumento do “custo Brasil”, 

conceito usualmente utilizado para representar um conjunto de gargalos econômicos e 

institucionais que impedem o desenvolvimento econômico e social. A falta de um planejamento 

sistêmico e de longo prazo acarreta usos ineficazes dos sistemas de movimento, congestionando 

alguns e subutilizando outros com capacidade ociosa. Um reflexo disso é o elevado desgaste das 

rodovias pelo intenso uso do modo rodoviário para o transporte de cargas, enquanto há baixo uso 

do potencial hidroviário e ferroviário brasileiro (PNL, 2018). 

As grandes corporações internacionais possuíam custos de transportes e logística menores 

– resultado de um avanço histórico mais significativo das inovações logísticas (organizacionais), 

tecnológicas e informacionais – que as empresas atuantes no território brasileiro. Temos que 

lembrar também que devido às condições infraestruturais no Brasil não era possível e, de certa 

forma, ainda não é crível aplicar as mais avançadas inovações logísticas e de equipamentos de 

transportes e de armazenamento. Um arquétipo é, ademais, nas cidades brasileiras, a dificuldade 

de uso de ônibus pneumáticos e de baixo piso, e no transporte interurbano, o uso de caminhões 
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especiais para cargas frágeis, como equipamentos médicos de altíssimo valor160. Fatos que 

redundaram numa reestruturação dos sistemas de transportes, armazenamento e logística no 

Brasil, pelo menos, suficiente para o emprego de tecnologias de transportes e armazenamento 

mais competitivas e suficientes para o nível de produção, distribuição e consumo realizados 

no/pelo país. Isso implicou em mudanças tanto na logística coorporativa quanto na de Estado. 

O ponto crucial dessas transformações – uma intensidade mais significativa dos fluxos 

econômicos (circulação de insumo-produto) – adveio a partir de 2003, com o governo Lula da 

Silva. Apesar da ausência de um “projeto nacional de desenvolvimento” bem articulado, a 

economia cresceu – demandando mais infraestruturas do Estado e eficiência das estruturas de 

transportes, de armazenamento e de logística da iniciativa privada – consequência de uma política 

econômica voltada para a ampliação do mercado interno, do crescimento das exportações de 

produtos agroindustriais (grãos e carnes), minerais e da importação de insumos e produtos 

acabados. Podemos incluir nesse plano, ainda que tenha sido desarticulado, a indústria bélica, 

naval, aviação, construção civil e outras. Assim sendo, podemos afirmar que o crescimento da 

economia está diretamente relacionado, de forma dialética, a um aumento da circulação de 

mercadorias, pessoas e informações, do mesmo modo que acontece com o aumento da produção 

de energia, entre outros. 

A retomada do crescimento econômico ampliou a circulação de mercadorias. Isso 

causou uma relação desigual entre o aumento da movimentação de insumos e produtos e a 

capacidade de suporte dos sistemas de movimento e da logística de Estado. Esse fato foi um dos 

motivos para diversos analistas e planejadores vislumbrarem um grande estrangulamento da 

circulação que foi denominado, especialmente pelos grandes grupos de mídia nacional, de 

“apagão logístico”. Os críticos do governo Lula da Silva apostaram que o uso desse termo 

“apagão”, relacionado à falta de condições de circulação interna e externa (importações e 

                                                 
160 Na Perini Business Park, no município de Joinville/SC, por exemplo, há uma empresa especializada no transporte 

de medicamentos (Ícaro Express Logistic), produtos farmacêuticos, correlatos e insumos farmacêuticos. Devido ao 

elevado valor da mercadoria, os produtos são monitorados, o armazenamento e transporte seguem legislação da 

ANVISA e usam veículos diferenciados e outros. Há também no Perini, A XPM Logística, com filial na cidade de 

Barueri. Ela atende empresas multinacionais e nacionais da área de Saúde, Energia, Consumo e Tecnologia oferecendo 

serviços de armazenagem, transporte aéreo, transporte rodoviário dedicado, transporte de equipamentos sensíveis 

como ultrassom, raio X, hemodinâmica, arco cirúrgico, tomografia, ressonância magnética, autoclave, equipamentos 

odontológicos, equipamentos e acessórios hospitalares em geral, servidores, racks e produtos da indústria em geral. 

Ainda no mesmo espaço, há outras empresas de transportes e armazenamento. Há também uma empresa de produção 

de autoclave que pertence ao grupo Perini, chamada Cisa, ela produz e comercializa soluções em healthcare, 

lifescience, com mix de produtos e serviços para controle de infecção e esterilização. 
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exportações) de mercadorias, seria uma “vingança” adequada às críticas lançadas pelos 

opositores do governo Fernando Henrique Cardoso quando houve o colapso energético intitulado 

“apagão”161. Esses profissionais alegaram, ainda, que para evitar o “apagão logístico”, ou mais 

precisamente, um “apagão infraestrutural” (nós de estrangulamentos que dificultariam a 

circulação de mercadorias), o poder público deveria desacelerar a economia, diminuir os 

investimentos, já que o incremento das infraestruturas, de uma forma geral, não acompanharia o 

ritmo florescente da economia.  

Desse modo, criou-se mais um argumento que aposta no controle do consumo e da 

inflação e, por fim, no controle dos elementos basilares do capitalismo: produção, distribuição, 

troca e consumo. Essas foram as teses defendidas no governo Fernando Henrique Cardoso para 

superar a crise econômica, a inflação (Plano Real) e, por conseguinte, a falta de recursos para 

financiamento do investimento em infraestruturas, notadamente no setor energético e de 

transportes. A noção básica é que uma política econômica de baixo crescimento/recessiva não 

demanda inversões tanto nas novas quanto nos maiores aportes nas infraestruturas existentes. O 

papel dos investimentos, como criador de riqueza nova, é negligenciado, especialmente, pela falta 

de um controle proativo do Estado. 

A “socialização dos investimentos” – que se reproduz sobre toda a sociedade, mesmo 

que forma desigual, por meio de investimentos públicos e privados, geração de emprego, 

distribuição e aumento da renda, ampliação do consumo e poupança e, assim por diante, 

provocando um efeito multiplicador –, por exemplo, na visão de John Maynard Keynes, é o 

melhor “remédio” contra a socialização dos meios de produção. Keynes vislumbra que a criação 

de condições ideais para transferência de renda para as camadas sociais com alta propensão a 

consumir gera estabilidade política e social, especialmente quando uma sociedade alcança o 

pleno emprego. O Fator-chave está no Estado controlar a economia, inclusive por meio do 

sistema fiscal (redistribuição da renda dos mais abonados – taxação de grandes rendimentos e 

heranças), para manter o consumo crescendo à mesma velocidade da expansão da renda 

(BELLUZZO, 2016). O que torna, como divulgava Karl Marx na segunda metade do século XIX, 

a renda e a poupança catedráticas do investimento. O investimento transforma uma enorme massa 

                                                 
161 A crise do apagão ocorreu no segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, fruto da falta de 

planejamento e investimentos tanto na produção quanto na transmissão de energia, mesmo em um período com baixo 

crescimento da economia, chegou-se a criar um plano nacional de racionamento. Algo resolvido, a partir do governo 

Lula, com planejamento e investimentos na produção e distribuição de energia elétrica. 
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de recursos em um número de pequenas rendas que, se bem alimentadas, continuarão aviltando-

se. Assim, o “(...) desenvolvimento econômico é uma combinação de Termodinâmica e 

Economia: organiza a captura da energia disponível no meio ambiente e volta a dissipá-la no 

processo produtivo” (DELFIM NETO & IKEDA, 2009, p. 35). 

Mesmo com um crescente aumento do PIB nacional (uma média de 4% ao ano entre 

2003 e 2010), superior ao do governo de Fernando Henrique Cardoso (uma média de 2,3% entre 

1995 e 2002), não houve “apagão energético” nos governos Lula da Silva e Dilma Rousseff. Fato 

que remete ao planejamento e aos investimentos no governo Lula da Silva, especialmente através 

do PAC. O “apagão logístico”162 nunca aconteceu – apesar de haver por todo território brasileiro 

nítidos nós de estrangulamento das infraestruturas – e os sistemas de engenharia suportaram o 

aumento da circulação tanto de mercadorias, de pessoas (com o aumento da renda o número de 

automóveis particulares avultou-se vertiginosamente) quanto de informações (ampliação da rede 

de fibras óticas, satélites e telefonia celular). A frota geral de veículos, no Brasil, por exemplo, 

em 2001 foi de 31.913.003 e em 2018 alcançou 100.746.553 unidades. De 2001 até 2018, o 

número de automóveis163 cresceu de 21.236.011 para 54.715.488 e o de caminhões164 passou de 

1.456.464 para 2.766.097 (BRASIL, 2019). Na aviação comercial, o fluxo de passageiros 

pagantes transportados (nacional e internacional) foi em 2001 de 30.739.787 e em 2018 foi de 

117.777.224 (ANAC, 2019). Já o número de decolagens de aeronaves comerciais passou de 

815.011 para 967.738. A quantidade, em quilogramas, de cargas transportadas nas aeronaves 

comerciais de passageiros foi de 803.996.652, em 2001 e 1.394.559.856, em 2018 (ANAC, 

2019). Nesse contexto, quais foram os motivos para as infraestruturas suportarem os enormes 

fluxos de transportes e armazenamento em um espaço relativamente curto de tempo? E quais 

foram as consequências desse aumento da fluidez, no que diz respeito à produção do espaço, com 

destaque para a competitividade entre os territórios no Brasil? São questionamentos que estamos 

ajudando a decifrar. 

                                                 
162 Inclusive houve um grande aumento no consumo de energia elétrica (tanto pelas atividades econômicas mais 

dinâmicas quanto pelas domésticas) e não houve apagão. Isso foi em razão de o governo construir novas 

hidroelétricas, termoelétricas e integrar o sistema de distribuição de energia que estava desfragmentado. No caso de 

combustíveis fósseis, foi o aumento da extração e do refinamento de petróleo e gás. 
163 Veículo automotor destinado ao transporte de passageiros, com capacidade para até oito pessoas, exclusive o 

condutor. 
164 Veículos automotores destinados ao transporte de carga, com carroçaria, e peso bruto total superior a 3500 kg. 
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Entre essas respostas podemos elencar apolítica econômica do governo Lula da Silva – 

1) voltada para o mercado interno de consumo de massa, por meio da ampliação do poder de 

consumo e crédito de uma parte significativa da população165; 2) a forte demanda nacional e 

internacional por recursos naturais (aumentando a demanda por commodities no mercado interno 

e externo), princípios de uma planificação do comércio externo; e 3) investimentos estatal, de 

empresas mistas e privados, inclusive por meio das PPPs motivadas pelo PAC, em infraestruturas 

econômicas e sociais (retomada da construção civil pesada e de bens de consumo coletivo, por 

exemplo) – que o Brasil ampliou seu PIB (Produto Interno Bruto) (BIELSCHOWSKY, 2013)166. 

Esses elementos estão diretamente relacionados, numa interação, com o acréscimo da 

movimentação de mercadorias e armazenamento pelo território nacional. Parte da resposta está 

relacionada ao planejamento e aos investimentos em infraestruturas de transportes167 e 

armazenamento (como destacado pelo aumento dos investimentos em relação ao PIB e o Plano 

Nacional de Logística e Transportes – PNLT) efetivados no governo Lula da Silva, com o PAC. 

De 2007 a 2010, por meio do PAC, foram investidos R$ 503,9 bilhões em infraestruturas168. Do 

montante foram investidos R$ 274,8 bilhões em energia (incluindo petróleo); R$ 170,8 bilhões 

em infraestrutura social e urbana, inclusive R$ 3,1 bilhões para metrôs; R$ 58,3 bilhões em 

                                                 
165 “Porque a verdade é que o Brasil é um país de baixíssima propensão a consumir – e nem se pode conceber que 

seja de outro modo, dado o atual esquema de (má) distribuição de sua renda” (RANGEL, 2005, [1978], p. 35). 
166 “É necessário sublinhar, ainda, as políticas de proteção social, que representaram um importante aporte na 

redução das desigualdades regionais e de renda no Brasil no período 2003-2015. Um conjunto abrangente de 

políticas sociais se articulou com o aumento real do salário mínimo, a previdência rural, o crédito consignado etc., 

realizando uma impactante transformação na base da pirâmide social brasileira. 

Outra política importante, que poderá no futuro trazer enormes rebatimentos tecnológicos e produtivos, foi a 

expansão da educação de nível superior. As matrículas universitárias dobraram entre 2003 e 2014. Nesse primeiro 

ano, 747 municípios possuíam alunos concluintes registrados no Censo da Educação Superior; em 2014, esse número 

chegou a 1.568 municípios. Foram criados 14 novas universidades federais e 126 novos campi, elevando o número 

total de estudantes universitários de 5,9 milhões para 13,5 milhões. A Rede Federal de Educação Profissional, 

Científica e Tecnológica atingiu, em 2016, 644 unidades” (BRANDÃO, 2019, p. 268). 
167 “Concernente à infraestrutura aeroportuária, os investimentos previstos são de R$ 26 bilhões, com seis leilões já 

realizados para a concessão dos aeroportos de São Gonçalo do Amarante/RN, Brasília/DF, Guarulhos/SP, 

Campinas/SP, Confins/MG e Galeão/RJ. A capacidade dos aeroportos brasileiros foi ampliada em mais de 70 

milhões de passageiros por ano, com a conclusão de 37 empreendimentos, a recuperação de pistas e pátios dos 

aeroportos de Foz do Iguaçu (PR) e Campo Grande (MS) e a construção do Terminal 4 de Guarulhos (SP). Nos 

aeroportos regionais, foram concluídas 15 obras, em 11 cidades”.  

“No que se refere às hidrovias, estão em andamento 19 empreendimentos, com destaque para os da Amazônia e do 

Centro-Oeste. A navegação de cabotagem também tem sido reativada”. 

“Em ferrovias, ao longo dos últimos quatro anos, 1.088 km foram concluídos, contribuindo, por exemplo, para a 

melhoria do escoamento de commodities minerais e do agronegócio” (BRANDÃO, 2019, p. 267-8). 
168 Desse valor, por conta das Parcerias Públicos-Privadas, houve um investimento de R$ 219,20 bilhões pelas 

empresas estatais, R$ 148,7 bilhões pela Petrobrás, uma empresa de economia mista e R$ 67,80 bilhões por meio de 

recursos do orçamento fiscal da União e da seguridade, pela iniciativa privada foram R$ 216,9 bilhões, 

especialmente empresas, fundos de pensão e fundos do mercado financeiro (BRASIL, 2019). 
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transportes e logística (R$ 33,4 bilhões para rodovias, R$ 7,9 bilhões para ferrovias; R$ 2,7 

bilhões para portos169, R$ 3,0 bilhões para aeroportos, R$ 0,7 bilhões para hidrovias, R$ 10,6 

bilhões para Marinha Mercante). A presidenta Dilma Rousseff (2011-2014) relançou o PAC, 

rebatizando-o de PAC 2170, visando fornecer infraestrutura por meio de investimentos de cerca de 

R$ 1.066,1 bilhão no período de 2011 até 2014, com: 1) 281 ações concluídas no setor de 

transportes, num total de R$ 66,96 bilhões; 2) 741 ações finalizadas no setor de energia, com R$ 

253,3 bilhões; 3) com R$ 449,7 no Programa Minha Casa Minha Vida; entre outros (BRASIL, 

2019). 

Contudo, não é presumível que somente o planejamento e os investimentos tenham 

resolvido a questão, pois o projetar e o investir requerem um intervalo de tempo de médio 

(pontuais ou projetos isolados) e longo prazos (grandes projetos e parte integrada de um projeto 

de desenvolvimento nacional), ou seja, o Estado não consegue guarnecer infraestruturas 

necessárias para atender esses novos pleitos corporativos e de consumo por maior fluidez tão 

rapidamente (na lógica da diferenciação entre projetos de Estado e de governo). O tempo da 

economia, isto é, de dinamização do PIB nacional – capaz de se realizar mais rapidamente 

inclusive por fatores externos – é, apesar de relacionado (e mais fácil de alterar em um governo 

por meio de políticas econômicas), diverso do tempo do planejamento e da execução das 

infraestruturas que, por consequência, são mais lentos171 (por isso são mais viáveis mediante um 

projeto nacional de desenvolvimento). Por outro lado, a edificação de novas infraestruturas e o 

                                                 
169 “Quanto aos portos, com a criação, em 2007, da Secretaria de Portos da Presidência da República (SEP/PR), a 

formulação do Plano Nacional de Logística Portuária (PNLP), em 2010, e, sobretudo, com o sancionamento da lei 

12.015/2013, o setor passou a ter grandes expectativas de investimento em novos terminais e na modernização dos 

equipamentos já existentes. Até 2015, em conjunto, 30 empreendimentos já haviam sido concluídos ou estavam em 

implantação. A partir de 2016, uma parte importante desses terminais foi comprada por capitais chineses”. “Segundo 

a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), os investimentos no Complexo Industrial e Portuário de 

Suape, em Ipojuca (PE), em Pecém, Fortaleza (CE), e no Porto de Itaqui, em São Luís (MA), além da modernização 

dos portos de Santos, Vitória, Paranaguá etc., permitiriam que houvesse um escoamento da produção com mais 

eficiência operacional e mostraram que o aporte logístico brasileiro passará por grandes transformações. Os 

investimentos nos Terminais de Uso Privado (TUPs), cujo pioneiro foi o Porto do Açu, já chegam a 50 hoje no 

Brasil” (BRANDÃO, 2019, p. 267). 
170 “No PAC 2, foram realizadas mais de 538 mil ligações de energia elétrica para 2 milhões de pessoas que vivem 

no campo, em assentamentos de reforma agrária, aldeias indígenas, comunidades quilombolas e ribeirinhas, 

representando importante melhoria nas condições de vida rural” (BRANDÃO, 2019, p. 267). 
171 Numa política econômica keynesiana, os investimentos em infraestruturas são o nó górdio da recuperação da 

economia, e por isso, a saída da crise. Nessa mesma linha, Ignácio Rangel (1985), tratando da dialética da capacidade 

ociosa, avalia que a recuperação da economia brasileira passa por direcionar investimentos privados ociosos para 

serviços públicos estrangulados por meio de concessões. Todavia, destaca que para isso são necessários uma política 

macroeconômica ajustada e um Estado forte, com a criação de um aparelho de intermediação financeira, juros 

baixos, o Estado como poder concedente e credor hipotecário etc. 
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refinamento das pré-existentes (ampliação, duplicação, reforma e outras) foram cruciais para 

viabilizar as antigas e as novas e intensas demandas por fluidez territorial, além de favorecerem o 

crescimento da economia mediante emprego e renda. Além do mais, temos que pontuar que o 

governo de Lula da Silva foi um governo de dois mandatos (oito anos) e que, apesar de ter seu 

primeiro ano em 2003, ele só conseguiu se livrar, pelo menos um pouco, das amarras neoliberais 

e do imperialismo americano, tendo mais autonomia, a partir de 2007. Ainda, destaca-se que, 

após 2007, houve crises econômicas internacionais e disputas políticas internas consideráveis.   

Diante desse cenário, questiona-se: como o Brasil cresceu economicamente durante anos 

seguidos sem haver um “apagão infraestrutural” que comprometesse a fluidez e a 

competitividade territorial do país? Alguns motivos para responder essa pergunta são discutidos 

ao longo de toda esta pesquisa, como: 

1) a habilidade exponencial do uso de inovações organizacionais e técnicas – como a 

“logística corporativa” e o progresso técnico nos equipamentos de transportes, 

especialmente meios de transportes e sistemas de comunicações e informações – efetivada 

pelas empresas, a fim de otimizar tanto as infraestruturas pré-existentes quanto as novas 

em processo de efetuação;  

2) a capacidade do Estado, mediante a “logística de Estado”, tanto de expandir a fluidez 

territorial, melhorando o planejamento da circulação no território aos seletivos litígios 

corporativos quanto de ampliar e localizar novas infraestruturas em pontos estratégicos do 

território nacional para desafogar os velhos e futuros gargalos. Assim, temos alguns 

elementos que são destaques: a logística corporativa otimizando as infraestruturas pré-

existentes e as futuras; a logística de Estado permitindo ao poder público planejar e gerir 

mais adequadamente a fluidez pelo território nacional (isso inclui o planejamento e a 

construção tanto de novas infraestruturas quanto da ampliação das consolidadas). Ainda 

podemos colocar um outro elemento que é a composição conjugada da logística de Estado 

e corporativa, ou seja, o Estado e a iniciativa privada aproveitaram eficientemente a 

ociosidade existente nas infraestruturas de transportes e de armazenamento a fim de 

permitirem maior fluidez e competitividade territorial em espaços seletivizados. Deve-se 

ficar claro que somente a logística corporativa e a logística de Estado (na sua parte mais 

voltada para a gestão da fluidez) não são suficientes. É, por isso, que os investimentos em 
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novas infraestruturas, pontualmente projetados, são primaciais, tendo em vista que o fator 

organizacional, que otimiza a circulação, tem suas limitações, ou seja, a potencialização 

do uso dos sistemas de engenharia presentes tem limite ao preencher toda ociosidade 

existente, e novas inversões são necessárias. 

 

O uso da logística corporativa (com adoção de estratégias de otimização de processos e 

de custos de transportes e armazenamento) entre as empresas sediadas no país foi ampliado a 

partir da abertura da década de 1990, por causa da competição por mercado entre empresas 

nacionais e estrangeiras entrantes, e especialmente a partir de 2007, com o aumento da 

competitividade auferida pelo governo Lula da Silva. A finalidade do seu aperfeiçoamento foi 

proporcionar avanços nas estratégias, no planejamento e na gestão de transportes no âmbito 

empresarial. Mas, esse movimento, que impactou numa maior fluidez e uso do território, 

aconteceu numa relação direta com a logística de Estado (estratégia, planejamento e gestão do 

poder público no provimento de maior fluidez territorial), expandindo a eficácia na 

movimentação de mercadorias, nos fluxos econômicos, e por consequência, das interações 

espaciais. 

A logística corporativa, de uma forma geral, diz respeito à estratégia, ao planejamento e à 

gestão da cadeia de suprimentos, ela é composta especialmente pela etapa do fornecimento, 

produção e distribuição, ou seja, o controle de uma movimentação eficiente e progressiva no 

contínuo movimento circulatório do capital. A logística está em praticamente todas as etapas da 

cadeia de produtiva até alcançar o seu estágio final, por meio do consumo. Isso implica dizer que 

possui abrangência, desde a montante até a jusante, id est, a contar da preparação para 

transformar a matéria bruta até a entrega do produto ao consumidor final, quando por meio do 

consumo, a mercadoria se realiza plenamente. Assim, a logística é tanto uma forma de 

organização dos diversos fluxos econômicos pelas diferentes redes existentes quanto também ela 

é capaz de demandar ampliações e mudanças das redes. Ela é inclusive capaz de demandar a 

constituição de uma rede mais específica, como foi o processo de criação de um sistema de 

satélites e de fibras ópticas (tanto se sobrepôs, substituiu e ampliou uma rede de dados baseadas 

em cabos de cobre como criou novas redes conectadas a um sistema de dados por satélites), com 
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o objetivo de movimentar informações e dados financeiros172. Isso acarreta nas redes que 

movimentam insumo-produtos, mão de obra, informações, capitais e outros. Redes estas que 

estão, muitas vezes, sobrepostas, formando uma rede mais densa (como uma rede urbana), que 

funciona em diferentes topologias, só que cada vez mais atuando em múltiplos circuitos.  

Ainda é fato que o projetamento e as inversões em novas infraestruturas de transportes 

também atuaram a curto (pequenas obras para desafogar o tráfego, como duplicação de pequenos 

trechos, dragagem e derrocagem subaquáticas, viadutos e elevados rodoviários, ampliação de cais 

portuário e outros com a finalidade de amenizar os nós de estrangulamentos), a médio 

(duplicações de rodovias, viadutos de maior porte, construção de cais portuário, grandes 

derrocagens e constantes dragagens subaquáticas, novas pistas aeroportuária etc.) e longo prazos 

(novos portos, aeroportos, rodovias e ferrovias de grandes extensões, mas especialmente um 

sistema intermodal de integração nacional) para suportar a ampliação da circulação de 

mercadorias, pessoas, informações e capitais. É fato comprovado que a logística corporativa 

(apesar de sua limitação) – ao campear a otimização dos custos de transportes e armazenamento – 

maximiza os sistemas de transportes (objetos e ações dos transportes), dando-lhes maior 

eficiência de movimentação, sem o imperativo de feitura de novos fixos de circulação. Muitas 

vezes, basta a organização e a gestão, mas, especialmente, soma-se a isso o uso de novos 

equipamentos e um moderno sistema de comunicações, ou seja, TIC – Tecnologias da 

Informação e Comunicações). Nem tudo são “flores”, algumas estratégias são vantajosas para o 

setor privado em detrimento do público, como a sobrecarga (devido à baixa fiscalização) nas 

rodovias, nas vias férreas etc. que aumentam a manutenção das infraestruturas de transportes e os 

gastos públicos. 

Alguns terminais portuários brasileiros se tornaram os mais produtivos do mundo, 

considerando o índice MPH (Movimento Por Hora). O porto de Itajaí, em Santa Catarina, tornou-

se a “ponta de lança” da recuperação da economia regional catarinense ao ampliar a logística 

corporativa e diminuir a ociosidade da infraestrutura existente. Entrementes, sem capacidade de 

ampliação física do porto de Itajaí, o crescimento econômico de Santa Catarina passou a contar 

também com novos portos e know-how logístico gestado na região de Itajaí, além obviamente das 

políticas públicas. Fatos que tornaram uma região decadente na mais promissora para atração de 

                                                 
172 O mercado de fibra óptica movimentou US$ 2,75 bilhões em 2016 e, conforme as expectativas mais 

conservadoras, deve chegar a US$ 3,72 bilhões em 2022 (DATACENTER DYNAMICS, 2019). 
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investimentos do Estado. A recuperação do Porto de Itajaí, iniciada com a sua municipalização, 

foi um dos elementos cruciais para a região de Itajaí se tornar um dos territórios mais 

competitivos do Brasil tanto na movimentação portuária quanto na logística, formando um 

Complexo Portuário e Logístico (CPL) bastante completo.  

Porém, não vamos nos enganar, a aplicação das teorias de desenvolvimento local teve 

menos impacto do que geralmente se atribui, pois, as políticas do governo central e do estado de 

Santa Catarina foram decisivas, por meio de investimentos, isenções fiscais, gastos com 

marketing territorial, concessões e outros. Mas, temos que refletir sobre a relação que existe entre 

benefícios às corporações versus a atrações de investimento e sua capacidade de gerar um efeito 

multiplicador (efeito circular) tanto na economia local quanto na regional e na nacional, como 

destaca Keynes, que se atribui como “socialização dos investimentos”. É preciso examinar se isso 

não passa de um “jogo de soma zero ou negativa”, nas quais os benefícios fiscais, ambientais, 

fundiários são assumidos pelo conjunto da sociedade local, regional e, até mesmo, nacional. Tem-

se que verificar qual é resultado global da disputa que há por investimentos e, no final, recursos 

públicos são realmente distribuídos em benesses para a população por meio de emprego, renda, 

equipamentos coletivos e outros. Muitas vezes transfere-se inversões de um território e coloca-se 

em outro e o resultado não expressa ganhos globais para a sociedade. Segundo Vainer (2007, p. 

12), há uma “(...) situação propicia a eclosão de uma guerra de todos contra todos, da qual saem 

vencedoras, como se sabe, as empresas privadas, que promovem verdadeiros leilões para os que 

ofereçam maiores vantagens – fiscais, fundiárias, ambientais etc.”. 

O planejamento territorial e local passa a ser desenhado com preceitos da gestão e da 

competitividade empresarial. A retórica dos consultores é absorvida pelos administradores 

públicos que, com isso, incorporam a noção que as localizações/territórios fazem parte de um 

mercado livre e concorrencial. Um fato que se torna mais frequente é que esses são preparados 

para serem “inteligentes”, modernos e capazes de permitir alta capacidade de fluidez. Boas 

escolas (bilíngues, faculdades particulares), ciclovias, transporte público, estacionamentos, feiras 

de produtos orgânicos, livres de agrotóxicos (como é propagandeado em Florianópolis), 

atividades culturais elitizadas, aeroportos confortáveis e categorizados como shopping centers 

(como o Floripa Airport) e outros. Todavia, esses apanágios são por meio de grandes 

financiamentos e investimentos públicos. São espaços tanto segregados quanto segregadores. São 

atividades que muitas vezes geram um alto impacto ambiental, como o Floripa Airport, mas 
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aceitas pela maioria dos ambientalistas orgânicos da elite política e econômica como algo 

necessário (por outro lado, a mesma tolerância não é vista com comunidades de baixa renda em 

áreas irregulares e ambientalmente sensíveis). Essas características, contidas num enfadonho 

marketing territorial, atraem empresas de média e alta tecnologia, empresas de serviços mais 

especializados, melhor dizendo, com maior capital intensivo, enquanto jogam para a periferia, 

para a franja urbana, para áreas socialmente segregadas e vazios urbanos longínquos, as 

atividades econômicas altamente consumidoras de espaço (por causa do preço do solo urbano), 

poluidoras e com mão de obra intensiva, informal, terceirizadas e com baixos salários. 

A atuação do Estado, por meio das políticas públicas173, progressivamente, foi se 

direcionado para: 

1) melhor planejamento da fluidez pelo território pela identificação das áreas produtivas e de 

consumo e os espaços para melhor percurso dos insumos e mercadorias. Como exemplo, 

temos a construção e a ampliação de portos, a edificação de rodovias e ferrovias nas 

novas fronteiras produtivas e de consumo, como no Centro-Oeste, Nordeste e Norte do 

país que permitiram uma maior interiorização dos fluxos de insumo-produto, inclusive, 

para desse ponto direcionarem-se para exportação, como as commodities brasileiras174; 

2) construção e melhoria das infraestruturas em nós estratégicos da rede de circulação 

nacional, como dragagem e derrocagem em canais portuários, túneis, pontes, contornos e 

duplicações rodoviárias e outros; 

3) a construção de novas infraestruturas estratégicas (portos, autoestradas, Portos Secos, 

linhas ferroviárias e outros) capazes de mudar a antiga lógica espacial de circulação 

regional (concentrada no Sudeste e no Sul) para outra, um pouco mais descentralizada, em 

                                                 
173 Para não entrar na atual discussão que envolve o conceito de políticas públicas, se elas vão para a população ou 

para grupos exclusivos, vamos deixar claro que partimos do pressuposto que políticas públicas são ações políticas 

realizadas com recursos públicos, com recursos oriundos do Estado que, por conseguinte, destinam-se ao conjunto da 

sociedade, mesmo que isso na prática não ocorra. Isso porque temos que lembrar que há certos investimentos do 

Estado, como em infraestruturas, que direcionados à iniciativa privada se socializam por meio da geração de 

emprego e renda em todo o processo. Ou também que, em casos malfadados, os recursos são desviados de função 

e/ou as políticas são inconsistentes para gerar um efeito circular. E que a política pública não é essencialmente, por 

definição, somente social. 
174 Vale destacar que, apesar de as áreas tradicionais, como Sudeste (especialmente São Paulo) e Sul, ainda 

concentrarem a maior parte dos projetos e dos investimentos (permitindo desse modo uma desconcentração-

concentrada), a ampliação de projetos e inversões em outras partes do território nacional estão reorganizando a 

circulação e fluidez pelo território brasileiro. 
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que se direcionaram tanto os recursos públicos e privados quanto os público-privados 

(parcerias público-privadas); 

4) a formulação e a implementação de um sistema de normas e tributação (sistemas de ações, 

relações de produção), com a finalidade de desburocratizar a movimentação de 

mercadorias (importação/exportação e circulação interna), abrandar e padronizar impostos 

e taxas. 

 

Todos esses elementos da “logística de Estado” caminharam na direção de amortecer os 

custos totais da circulação do capital por meio da facilidade de uma maior fluidez territorial. É 

nesse contexto que os territórios competem, ou seja, buscam ampliar sua competitividade 

territorial, oferecendo ao capital, em grande medida estrangeiro, maior fluidez territorial – por 

meio de sistemas de engenharia de transportes, armazenamento e comunicação, de diminuição da 

carga tributária e desburocratização (normas e tributos), além do know-how relacionado à 

logística corporativa, como ocorre na região de Itajaí/SC e nos principais eixos de 

desenvolvimento na macrometrópole paulista (EMPLASA, 2018). 

Por fim, nossa pretensão é destacar e analisar os fatos, arrogados à circulação, aos 

transportes e à logística, responsáveis pelas proeminentes alterações territoriais, no que diz 

respeito aos fluxos econômicos, à fluidez e à competitividade territorial e, por implicação, às 

devidas interações espaciais. Para um resultado satisfatório, também é necessário entender mais 

profundamente alguns componentes atribuídos às mudanças nos sistemas de transportes, como:  

1) as inovações técnicas nos meios e nas vias de transportes;  

2) as inovações organizacionais, como a logística;  

3) a construção de infraestruturas em nós ou linhas da rede de transportes nacional;  

4) as desregulamentações e novas regulamentações (normativas); e  

5) as transformações tributárias. 

 

O avanço das forças produtivas internacionais e suas realocações em diversos espaços 

nacionais produziram variações nas relações de produção que, por conseguinte, afetaram a 
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divisão territorial do trabalho até então vigente. A maior participação do Brasil na Divisão 

Internacional do Trabalho (DIT) é um dos componentes básicos, entre outros fatores, de uma 

reconfiguração territorial que, aos poucos, rompe com as velhas formas de organizar o espaço 

geoeconômico brasileiro. Com isso, a intensidade da circulação do capital, fruto das expansões 

geográficas dos capitais, é revolucionada. A circulação, de forma generalizada, não é mais 

realizada como era no passado. 

 

 

6. TRANSFORMAÇÕES GEOECONÔMICAS NO MUNDO E NO BRASIL 

E O DESTAQUE AOS SISTEMAS DE TRANSPORTES E LOGÍSTICA 

Para uma reestruturação econômica significativa no âmbito mundial – e mais 

recentemente no Brasil – foram necessárias transformações tanto na esfera da produção quanto na 

da circulação, obviamente com estreita relação com as mudanças nos arquétipos de consumo. Por 

essa razão, destacamos: 

1) as terceirizações, com significativos impactos nos processos de desverticalização da 

produção e amplificação das atividades de serviços e comércio, com proeminência para as 

cadeias de fornecimento, produção e, em espacial, de distribuição em todos os sistemas de 

logística, de transportes e de armazenamento;  

2) as terceirizações ao assumirem uma dimensão espacialmente ampla impactam 

intensamente a divisão territorial do trabalho, com destaque para a escala internacional 

(DIT), principalmente com os países asiáticos tornando-se importantes agentes;  

3) a predominância das inovações menos significativas mediante o retardamento do processo 

de destruição criativa (inovações básicas desfazendo inovações estandardizadas), ou seja, 

forte destaque para as inovações incrementais;   

4) e a flexibilização das relações trabalhistas, entre outros.  

 

O fato mais significativo é o alargamento da fase recessiva cíclica que se estende desde a 

década de 1970. Isso pode colocar em evidência “um certo grau” de planificação global liderada 
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pela economia hegemônica. A hipótese é que há adiamento das revoluções industriais 

(acumulação intensiva) pela falta de inovações mais significativas, ou seja, inovações básicas, 

revolucionárias, que historicamente tiraram o capitalismo das crises de superprodução. Isso 

implica numa relação concomitante de crise de superprodução com um forçado alagamento do 

mercado global – sem necessariamente esse mercado ser mais integrado, como apregoam os 

teóricos da globalização.  

Vale lembrar que, no passado, o Brasil – durante as fases recessivas da economia global – 

aproveitou para crescer economicamente, especialmente por via das substituições de importações. 

Para Rangel (2005), o Brasil ultrapassou, em cinco séculos, uma série de modos de produção 

mais rapidamente do que fez o mundo antigo, com o objetivo de alcançar o modo de produção 

mais dinâmico. Fez isso, aliás, procurando gravitar em torno do centro hegemônico e mais 

dinâmico. Por outro lado, como o país progrediu muito rapidamente pelos modos de produção, 

foi ficando para trás uma série de rugosidades, uma quantidade de formas infraestruturais e 

superestruturais (relações sociais) peculiares de modelos de desenvolvimento pretéritos. 

Há fortes indícios de uma planificação dos ciclos de inovações, dos fluxos comerciais e 

financeiros, particularmente liderados pelo poder hegemônico e pelos Estados múltiplos. “(...) o 

Estado é hoje mais essencial do que nunca para o capital, mesmo – ou especialmente – na sua 

forma global. A forma política da globalização não é um Estado global, mas um sistema global 

de Estados múltiplos, e a forma específica do novo imperialismo vem da relação complexa e 

contraditória entre o poder econômico expansivo do capital e o alcance mais limitado da força 

extraeconômica que o sustenta” (WOOD, 2014, p. 18). A tentativa de planificação da economia 

global tem muita relação com a hegemonia econômica dos Estados Unidos, por intermédio dos 

sistemas de Bretton Woods (que foi abandonado no início da década de 1970 e deu lugar a outros 

princípios de ordem econômica), do FMI, do Banco Mundial, do Acordo Geral de Tarifas e 

Comércio (GATT) e depois da Organização Mundial do Comércio (OMC). O objetivo de tais 

acordos e instituições foi o de estabilizar a economia mundial, racionalizar suas moedas 

tornando-as livremente conversíveis para o dólar norte-americano e estabelecer uma estrutura de 

reconstrução e desenvolvimento econômica (WOOD, 2014). As instituições econômicas globais 

também foram/são acompanhadas da organização política e militar, como as Nações Unidas 
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(criada para manter um simulacro de ordem política num sistema de Estados múltiplos) e a 

OTAN (símbolo proeminente dos Estados múltiplos). 

A tentativa de controle da economia mundial continua, inclusive, mais recentemente 

colocando o dólar como o elemento mais importante dessa planificação. Isso implica um maior 

controle da economia mundial por meio da interferência nos sistemas de preços, de juros e de 

salários, no comércio exterior, nos investimentos, na difusão das inovações, na produção 

industrial e no consumo. A finalidade é abrir as economias nacionais, seus mercados, sua mão de 

obra e seus mercados aos capitais ocidentais, especialmente norte-americanos. Por fim, a 

tentativa de controle da economia mundial não impediu o início da longa retração que afetou 

todas as economias ocidentais, em particular a norte-americana, até o início da década de 1990 (e 

até hoje, embora suas consequências tenham sido mascaradas pela bolha do mercado de ações e 

pelo “efeito riqueza”) (WOOD, 2014).  

O que se seguiu, após a década de 1990, foi o período que chamamos de globalização, a 

internacionalização do capital, seus movimentos rápidos e livres e a mais predatória especulação 

financeira de todo o globo. A globalização foi uma resposta ao fracasso do capitalismo. “Os 

Estados Unidos usaram seu controle das redes comerciais e financeiras para adiar o dia do acerto 

de contas do seu próprio capital interno, o que lhes permite passar o peso a outros, facilitando os 

movimentos do excesso de capital para buscar lucros onde quer que pudessem ser encontrados, 

numa orgia de especulação financeira” (WOOD, 2014, p. 102-3). Impuseram-se que as 

economias em desenvolvimento se ajustassem às novas necessidades, como os ajustes estruturais 

(tornando as economias nacionais ainda mais vulneráveis às pressões do capital global), com 

destaque para a abertura de mercados, que permitiu ampliação desigual entre as exportações e as 

importações, como as privatizações dos serviços públicos, as altas taxas de juros e a 

desregulamentação financeira (criando uma crise da dívida no terceiro mundo). De uma forma 

geral, esse tipo de controle da economia global está sendo usado para compelir outras economias 

a servir aos interesses da potência hegemônica, em resposta às necessidades flutuantes do seu 

próprio capital interno pela manipulação da dívida, das regras de comércio, da ajuda externa e de 

todo o sistema financeiro (WOOD, 2014). 

Entrementes, como costumeiramente se diz, ninguém combinou isso com a China e com a 

Rússia, países que se colocam do lado oposto dos interesses americanos, numa postura contra-
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hegemônica. A economia do projetamento realizada pela China, por outro lado, bagunça um 

pouco a planificação da economia liderada pelo Estado hegemônico e seus Estados múltiplos. Em 

certa medida, eles precisam acompanhar as mudanças inovacionais e o planejamento realizado 

pelo Partido Comunista Chinês (PCCh) que, a cada dia, se torna um importante protagonista 

global no desenvolvimento das forças produtivas e das novas relações de produção. A China, 

portanto, cumpre o papel de quebra, até uma certa medida, do monopólio tecnológico do centro 

do sistema imperialista. Portanto, a “fase recessiva” (dos ciclos longos175) sofreu um nível de 

planificação que perdura algumas décadas (apesar de uma série de crises curtas, especialmente de 

bolhas especulativas) e possui relação direta com as expansões geográficas do mercado do centro 

do sistema capitalista (acumulação extensiva horizontal) por meio da expansão do comércio 

internacional e intensificada fortemente pelo processo de globalização; pela implantação de 

políticas neoliberais; pelo retardamento do processo de destruição criativa (SCHUMPETER, 

2017); pela financeirização da economia mundial; pela intensa oligopolização da economia; pela 

aceleração das fusões e aquisições; e pelos greenfield projects (novos investimentos) 

(ESPÍNDOLA, 2014). 

O aumento significativo dos IEDs (Investimentos Externos Diretos) no mundo (com 

destaque para a Ásia e América Latina), e também no Brasil (mesmo que menos intensos), 

redundou em uma maior circulação mundial de mercadorias, pessoas e informações. Tal aspecto 

é fruto de uma maior fluidez, amplificação e de um alargamento do mercado global de 

mercadorias. Há uma constante incorporação de recentes integrantes na nova divisão 

internacional do trabalho por meio da democratização via desaparecimento de ditaduras militares 

protecionistas, incorporação do Leste Europeu e de países do Bloco Soviético no mercado 

capitalista e na expansão econômica dos países asiáticos, como Coréia do Sul, China, Índia e 

Singapura, sem necessariamente impactos de grande monta nas inovações. Ou seja, há uma 

expansão horizontal em frações da produção e do comércio via imposições imperialistas versus 

uma expansão vertical por intermédio da disponibilidade de inovações. Kalecki (1976), segundo 

Mamigonian (1982), foi o primeiro a lembrar que o caráter monopolista do capitalismo passa a 

dificultar a aplicação de novas invenções, ou seja, os oligopólios retardam as inovações, pois 

                                                 
175“(...) as ondas longas são alternativamente interpretadas como produto de forças reais ou monetárias, enquanto 

que, tomadas como flutuações em quantidades reais, tais evoluções são vistas como efeito do processo de 

acumulação de capital, tal como em kondratiev, ou de inovação tecnológica, como na tradição schumpeteriana 

(RESENBERG & FRISCHTAK, 1893, p. 676-7). 
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exercem controle sobre a produção e a transferência de tecnologia no mundo capitalista. Todavia, 

a partir de uma posição de atraso (vantagem do atraso), algumas nações conseguiram romper as 

barreiras e realizar um imenso esforço tecnológico independente. 

Com o Brasil sendo chamado a participar mais ativamente da DIT (Divisão 

Internacional do Trabalho) – numa condição ainda de subalterno, pois a abertura econômica 

abrupta não permitiu ao país mais um novel ciclo de substituições de importações – foi necessária 

a readequação de seu sistema de transportes, logística, armazenamento, normas e tributação para 

a participação do país em uma nova etapa do fluxo mundial de investimentos. Nesse sentido, 

atentamos para uma relação mais estável a partir do governo Lula da Silva até aproximadamente 

o ano de 2016, quando o Brasil adentra de forma mais intensa na condição de subalterno na DIT. 

Nesse contexto, o país aproveitava o crescente mercado mundial de commodities para estabelecer 

superávit comerciais crescentes, desenvolver alguns setores industriais (petróleo e gás, 

mineração, agronegócio, indústria naval, construção civil e outros), investir em infraestruturas 

econômicas e sociais e recuperar a economia e distribuir renda, alargando as bases do mercado de 

consumo. 

A concentração e a centralização do capital via investimentos diretos e especulativos 

têm também na sua base a exploração do trabalho, isto é, a mais-valia retirada da produção, das 

atividades que produzem e adicionam valor à mercadoria, sejam elas tangíveis (móveis, 

automóveis, computadores, roupas, calçados e outros) ou intangíveis (teatro, música, serviços 

superiores, como a logística e outros). Mesmo que essa produção seja hodiernamente refém de 

um sistema completamente financeirizado, isto é, a base da geração de riqueza atende 

gradativamente as instâncias rentiers da economia. Sob o domínio do “império do capital”, a 

finaceirização da economia avança e, mesmo assim, a materialidade da mercadoria permanece 

(emprego de trabalho e meios de produção), mesmo que ela seja intangível176 e que sua 

                                                 
176 Num passado não muito distante, para termos acesso a uma música (um bem intangível), imagens e filmes era 

necessário comprar um disco de vinil, uma fita cassete e, ou ainda, mais recentemente, um compact disc (CD). Neles 

estavam gravados uma música, um filme ou imagens, ou seja, objetos intangíveis que só podiam se propagar 

associados a um objeto tangível. Eles necessitavam, para chegar até seu destino final (o consumo),movimentarem-se 

por infraestruturas tangíveis, como estradas de rodagem, estradas de ferro, portos, aeroportos e ser transportados por 

meios de transportes, como navios, aviões, ferrovias, caminhões. Hoje, circulam com mais facilidade por uma rede 

virtual, composta por uma associação de fibras óticas (um caminho tangível) e ondas eletromagnéticas (intangíveis). 

Por mais que ambas ainda necessitem de infraestruturas, nem que seja para suas emissões e recepções, as novas 

formas de comunicação e transmissão de produtos intelectuais, artísticos e outros mudaram radicalmente a forma de 

circularem, de se movimentarem no espaço. Porém, um produto tangível ainda se movimenta de forma tradicional, 

ele ainda precisa de vias, meios e planejamento de transportes, além do armazenamento (SILVEIRA, 2018). 
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circulação ocorra por caminhos completa ou relativamente diferentes ao de uma mercadoria 

móvel tradicional.  

Isso implica, de uma forma ou de outra, a existência de uma crescente movimentação na 

escala global de mercadorias, de implementação de infraestruturas de transportes, comunicações 

e armazenamento, de dinheiro como fluxo de pagamento, de pessoas, de informações/dados e de 

especialização do trabalho. Vale ressaltar que na escala global de mercadorias foi estimado pela 

UNCTAD (Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento) que, na metade 

da década de 1990, 1/3 do comércio internacional era fruto da relação entre empresas do mesmo 

grupo; 1/3 do mesmo setor; e 1/3 do produto acabado. Ou seja, os insumos circularam duas vezes 

mais do que os produtos acabados (CHESNAIS, 1996), e essa movimentação de insumos 

continua significativa e crescente. Mas, para isso foram necessárias a flexibilização e a 

padronização nos sistemas de normas e tributação, além de uma “revolução” nos sistemas de 

transportes, armazenamento e logística, id est, uma “revolução” logística, com o objetivo de 

baixar os custos e ampliar a circulação do capital. Como exemplo, destacamos no transporte 

aéreo civil várias associações, organizações, convênios etc., com a finalidade de normatizar 

(padronizar), divulgar, desenvolver e ampliar a abrangência espacial do setor (como a política de 

céus abertos), como a IATA (International Air Transport Association) e a ICAO (International 

Civil Aviation Organization). Entrementes, temos que lembrar similarmente do que apregoa 

Chang (2013, p. 69-70): 

O deslumbramento com a revolução da TIC (Tecnologia da Informação e 

Comunicação), representada pela internet, fez com que alguns países ricos – 

especialmente os Estados Unidos e a Grã-Bretanha – concluíssem erroneamente 

que produzir coisas é tão “antiquado” que eles deveriam tentar viver de ideias. E 

essa (...) crença na “sociedade pós-industrial” levou esses países a negligenciar 

indevidamente o seu setor industrial, com consequências adversas para as suas 

respectivas economias. 

Ainda em outro exemplo, a empolgação com a novidade levou pessoas a 

acreditar que as recentes mudanças nas tecnologias das comunicações e do 

transporte são de tal modo revolucionárias que hoje nós vivemos em um “mundo 

sem fronteiras”, como diz o título do famoso livro, de autoria de Kenichi 

Ohmae, o guru de negócios japonês. Como resultado, mais ou menos nos 

últimos vinte anos, muitas pessoas passaram a acreditar que seja qual for a 

mudança que está tendo lugar hoje, ele é resultado de um monumental progresso 

tecnológico, e ir contra ela será como tentar fazer o relógio andar para trás.  
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Observa-se que a dinamização do mercado foi mais significativa nos países que, até 

então, se encontravam fora dos tradicionais padrões do Estado de Bem-Estar Social (Welfere 

State), com destaque para a China, a Índia, a Rússia, a África do Sul, o Brasil e os países do Leste 

Europeu. Nesses territórios, o mercado capitalista passa a ter uma dimensão em larga escala, 

notadamente, no que tange às relações comerciais, políticas, tributárias, normativas e de 

circulação do capital financeiro, com proeminência para o especulativo. Esses fatos remetem à 

necessidade da diminuição dos custos de transportes, armazenamento e logística via ampliação 

das infraestruturas, do progresso técnico dos meios e das vias de transportes, de padronização da 

normatização e de menores gastos tributários, além da extensa colaboração dos governos 

nacionais e locais por meio de uma dimensão de políticas públicas. A mesma dinâmica é 

observada para a intensificação da circulação de informações e capitais. É por isso que as 

recentes transformações na economia mundial são classificadas por Chesnais (1996) de 

“mundialização do capital” e por Ellen Wood (2014), de “império do capital”. O capital não seria 

o que é se não pudesse circular. O capital, conforme Marx (1988), precisa circular. O movimento 

circulatório do capital só ocorre com transportes e armazenamento. A força de trabalho e os 

meios de produção são peças fundamentais que movem a humanidade e precisam de transportes e 

armazenamento, e portanto, de logística. Somente com tudo isso é que foi possível, entre outras 

coisas, verificar a crescente expansão das cadeias produtivas e a constituição de extensas cadeias 

internacionais de fornecimento, produção e distribuição (ainda excessivamente concentradas e 

centralizadas) e seus impactos nos territórios nacionais, regionais e locais. Mas, temos que deixar 

claro, corroborando com Chang (2013, p. 70), que: 

Na realidade, o mundo era bem mais globalizado há um século do que foi entre 

as décadas de 1960 e 1980 apesar de ter tecnologias de comunicação e transporte 

muito inferiores, porque nesse último período os governos, especialmente os 

governos poderosos, acreditavam em regulamentações mais rígidas desses 

fluxos internacionais. O que determinou o grau da globalização (em outras 

palavras, a abertura nacional) foi a política, e não a tecnologia.  

 

Corroboramos também com Santos (2001) e Hirst & Thompson (1999), ao relatarem que 

a “globalização”, preteritamente, foi espacialmente tão ampla como a atual. Todavia, pode-se 

mencionar como diferenciais recentes: a intensidade, a crescente abrangência espacial e a 

facilidade de circulação de insumos e produtos (e tudo que está relacionado a eles) devido, 

especialmente, aos fatores comunicacionais. Nessa mesma direção também vai Ellen Wood 
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(2014). Ela inda destaca que a globalização “(...) não tem nada a ver com liberdade de comércio. 

Pelo contrário, ela está associada ao controle cuidadoso das condições de comércio, no interesse 

do capital imperial”. E que o período que chamamos de globalização, é “(...) a 

internacionalização do capital, seus movimentos rápidos e livres e a mais predatória especulação 

financeira de todo o globo” (WOOD, 2014, p. 102-3). 

Assim, a hodierna revolução logística está conectada ao que há de mais avançado na 

viabilização das reestruturações econômicas e seus impactos políticos, econômicos, sociais e 

territoriais. Uma viabilização impreterivelmente facilitada por intermédio dos sistemas de 

transportes, logística, armazenamento e tecnologias da informação (além dos seus instrumentos 

jurídicos e tributários). Para isso, é importante ficarmos atentos a uma série de elementos em 

constante interação e desenvolvimento, como: 

1) demandas cada vez maiores por fluxos econômicos, apesar de concentrados e 

centralizados, na escala global, fruto também da ampliação dos IEDs, auferindo um 

padrão comercial mais intenso, permeado pela abertura das economias nacionais 

(intensificação e alargamento dos mercados, consolidando um mercado mais globalizado) 

e demandas por commodities, especialmente da China (temos que levar em conta que as 

demandas internas perfazem o grosso da circulação de insumo-produto). Por outro lado, 

isso não necessariamente implica em inovações básicas e totalmente revolucionárias nos 

setores de transportes, armazenamento e logística. Ocorre mais investimentos nesses 

setores, especialmente nos “corredores de exportação” e nos grandes mercados produtores 

e consumidores dos mais diversos níveis; 

2) inovações técnicas (por mais que o momento seja caracterizado por inovações novíssimas, 

revolucionárias) nos meios e nas vias de transportes (inclusive as TICs – Tecnologias de 

Informação e Comunicações) como artefato para arrefecimento dos custos de 

movimentação. Tal fato se deve às tecnologias que permitiram aumento do transporte de 

cargas por veículo de transporte (em peso e quantidade) e da segurança (especialmente 

relacionada a tecnologias de rastreamento e à transmissão de dados), uma menor 

manutenção e vias otimizadas para rotas mais rápidas e seguras, como as autoestradas ao 

estilo bundesautobahnen (autobahn – sistema rodoviário federal de acesso controlado da 

Alemanha, construídas a partir de 1929, sem limites legais de velocidade para algumas 
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classes de veículos e áreas), como a Castelo Branco, a Presidente Dutra e a Freeway (BR-

290), entre outros (geralmente são autoestradas com pouca variação topográfica, poucas 

curvas, pistas duplas ou mais e limite de velocidade diferenciado); 

3) inovações organizacionais – essas são provavelmente mais significativas que as inovações 

técnicas, diferentemente do que ocorreu nas revoluções logísticas passadas – relacionadas 

às estratégias, ao planejamento e à gestão de transportes e ao armazenamento, ou seja, 

uma logística moderna realizada pelas empresas e denominada de logística corporativa; 

4) um sistema de normas e tributação que facilita as transações entre os responsáveis pelas 

cargas da origem ao destino das cargas (operadores multimodais), defina 

responsabilidades, limite a atuação dos governos sobre a circulação das mercadorias, id 

est, diminua as barreiras de circulação e tributos (barreiras alfandegárias). Esse 

provavelmente é um dos pontos mais significantes da atual globalização. Para tanto, há 

uma padronização que envolve tributos e normas para circulação internacional, como 

legislação de trânsito, padronização de veículos, de uso do espaço aéreo, de atuação de 

companhias transportadoras internacionais e outros; 

5) um sistema de tecnologia da informação e das comunicações que estabeleça com precisão 

a movimentação da carga e das informações para sua segurança (controle e rastreamento 

das cargas), transferências financeiras (pagamento de serviços), controle do 

fracionamento das cargas, controle de rota, de origem, de destino, de rastreamento em 

tempo real para melhor controle das cadeias de fornecimento, produção e distribuição, ou 

seja, do just in time; 

6) um sistema financeiro internacional (padronizado e de baixo custo) que viabilize 

rapidamente o pagamento dos fretes, dos seguros (e resseguros) de cargas e veículos, das 

mercadorias negociadas (pagamentos e cobranças) e que só é possível com a ampliação da 

tecnologia da informação e comunicações e flexibilização e padronização internacional 

das normas de movimentação financeira. 

 

O Brasil, a partir de 2003, com o governo de Lula da Silva, foi um dos países em 

desenvolvimento que reestruturou sua economia, ampliando sua inserção nas relações e no 

comércio internacional, com destaque para o agronegócio e as commodities minerais, além da 
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importação de máquinas, equipamentos e insumos para as indústrias de bens de consumo, como 

têxteis, eletroeletrônicos e outros. Também estendeu e intensificou seu mercado interno, por meio 

do aumento do padrão de consumo e da dinamização das indústrias de construção civil, naval e 

outras, com níveis razoáveis de conteúdo nacional, além dos investimentos em infraestruturas 

econômicas e sociais, na geração de emprego e renda, diminuindo as desigualdades interpessoais. 

Há um fato que precisa ser destacado e que antecede as mudanças geoeconômicas das primeiras 

décadas do século XXI no Brasil, ou melhor, as ocorridas na década de 1990, com a abertura 

mais abrupta da economia brasileira, durante a crise econômica, ou seja, grande parte das 

empresas nacionais estavam endividadas e num processo de reestruturação produtiva e financeira, 

além de estarem acostumadas a uma relativa vantagem da reserva de mercado (que também 

favorecia as multinacionais estrangeiras instaladas no país, mas que igualmente eram comuns a 

outros países com empresas competitivas internacionalmente). A relativa reserva do mercado e os 

subsídios aos produtores nacionais foram capazes de manter uma incipiente preocupação com 

relação aos custos de produção (por algumas empresas que não estavam atreladas ao mercado 

internacional e, por isso, não sofriam forte concorrência externa e que eram oligopolistas e 

monopolistas) e não estimulavam a busca de inovações técnicas e organizacionais para a 

otimização e o aumento da eficácia nos transportes e armazenamento. 

As empresas, portanto, com unidades produtivas no território nacional padeceram com 

uma forte concorrência das transnacionais, havendo um desencadeamento de fusões, aquisições e 

falências. Um dos obstáculos para as empresas nacionais frente às transnacionais foram os 

maiores custos de circulação relacionados às cadeias de fornecimento, produção e distribuição. 

Todavia, temos que deixar claro que o “custo Brasil nos transportes” não é nosso principal 

problema de competitividade internacional, mas especialmente os subsídios, o dumping, o 

antidumping, as economias de escala dos países concorrentes, com destaque, as nações mais 

desenvolvidas. As externalidades negativas nos transportes, no armazenamento e na logística do 

Brasil pesam, mas são menos relevantes do que a baixa soberania do país e sua capacidade de 

defender seus interesses nas relações e no comércio internacional, no impedimento da 

desnacionalização da sua economia, entre outros. Situações desdobradas com o golpe de Estado 

de 2016.  Em parte, os custos de circulação são fruto: 

1) de um sistema infraestrutural de transportes e armazenamento deficiente e de uma 

logística arcaica (como já destacamos ela é mais resultado de baixos investimentos pelo 
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capital nacional do que pela disponibilidade de conhecimento e tecnologia), além de uma 

frota antiga (em algum sentido renovada com a dinamização do FINAME177 no governo 

Lula da Silva);  

2) dos custos dos combustíveis que, por conseguinte, foram amenizados por meio da 

desvinculação com os preços internacionais a partir do governo Lula, além da criação de 

novas refinarias (diminuindo a importação de gasolina, diesel e óleos especais) e alta 

produção de álcool combustível (fatos que retornaram após o desmonte da Petrobrás, 

como venda de refinarias, aumento da importação de combustíveis, leilão de poços de 

petróleo e outros). Entre os desequilíbrios da nossa matriz de transportes está a relação 

entre distância percorrida por uma tonelada de carga com o uso de um litro de 

combustível (caminhão é de 35 km, o trem é de 213 km e o navio é de 243 km) (PNL, 

2018); 

3) de uma matriz de transporte desequilibrada, com predomínio nas rodovias e baixas 

infraestruturas nas hidrovias e ferrovias, inclusive para o transporte de passageiros. O 

transporte rodoviário é responsável, dados de 2015, por 65% das cargas transportadas 

(1.548 bilhões de toneladas por quilômetros úteis – TKUs), o ferroviário por 15% (356,8 

bilhões de TKUs) e os transportes hidroviários e de cabotagem são responsáveis por 16% 

(475,2 bilhões de TKUs), conforme expresso na figura 01; 

4) de um sistema normativo e tributário complexo, burocrático e caro. Fato que também foi 

amenizado com a Lei dos Portos, a criação de Portos Secos, EADIs, Porto Seco ou Dry 

Port e CLIAs (áreas alfandegadas e localizadas nas áreas secundárias, ou seja, fora do 

porto organizado, tanto no interior quanto próximo do porto, como é o caso da Multilog 

em Itajaí/SC).  

                                                 
177 Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME), Subsidiária do BNDES, criada em 1964, com o 

objetivo de propiciar linhas de crédito às empresas nacionais e voltadas à produção e à comercialização de máquinas 

e equipamentos de produção nacional. 
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Figura 01: Distribuição Modal em 2015. 

 

Fonte: EPL, 2018. 

 

A logística “arcaica” (com poucas inovações organizacionais e mão de obra especializada) 

das empresas e do Estado tornavam as empresas nacionais menos competitivas (em eficiência, 

prazos, segurança e preço dos seguros, tempo, perda de cargas e, por fim, redundando em custos 

de circulação) frente às transnacionais tanto no mercado interno e na sua conexão com o externo 

quanto no mercado internacional. Para se ter uma vaga ideia, as transações correntes da balança 

de pagamentos referentes aos transportes são historicamente negativas. Em 2003, foi US$ 1.961 

milhões negativos (US$ -390 milhões para passageiros, US$ -692 milhões para fretes, US$ -879 

outros serviços), e em 2017, foi de US$ 4.975 milhões negativos (US$ -3.624 milhões para 

passageiros, US$ -1.825 milhões para fretes e US$ 473 milhões para outros serviços). Em 2018, 

as transações correntes nos serviços de transportes foram negativas em US$ 6.154 milhões 

(BRASIL, 2018, 2019). Destacamos que os fretes, em grande medida, pagos para armadores 

estrangeiros, são bastante significativos. Por isso, é importante, como uma estratégia de 

desenvolvimento nacional, haver um planejamento para formação de armadores nacionais de 

longo curso, de cabotagem e de navegação interior, além de uma indústria de embarcações e 

equipamentos navais com alto conteúdo nacional. Com isso, os transportes, planificados de forma 
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articulada ao desenvolvimento nacional, possuem uma grande capacidade de mudar a estrutura 

econômica do país por meio da atração de investimentos (efeito multiplicador ou circular através 

da construção civil, da indústria de equipamentos, da inovação técnica e organizacional e assim 

por diante).   

Esse conjunto de eventos mudou a configuração do espaço brasileiro, alterou o território 

para satisfazer os litígios do grande capital ávido por modernizar, ao seu interesse, os seletivos 

territórios. Exigiu, nesses espaços, uma fluidez territorial compatível com sua demanda. O 

Estado, como um gestor e como o principal produtor do espaço, nas suas mais diversas esferas 

(planejamento, execução, legislação, tributação, concessão e outros), foi um importante agente na 

consolidação dessas novas formas espaciais mais fluídas. Tornou-se um parceiro, muitas vezes 

secundário, mas ávido aos interesses das grandes corporações, especialmente após perder sua 

capacidade de planejador, financiador e investidor tanto do desenvolvimento nacional quanto do 

regional e do local. Por meio de uma série de políticas, ele desempenha um tipo de logística, um 

ordenamento territorial, com o escopo de atender aos interesses empresariais nacionais – 

associados aos interesses corporativos internacionais, como a agroindústria exportadora de soja e 

carnes e minérios – e estrangeiros178. Ainda nesse patamar, há uma série de empresas comerciais 

nacionais, e sobretudo, estrangeiras importadoras, além de diversas do setor de serviços, como 

transportes e armazenamento. Não queremos dizer que é errado atender, de uma forma geral, aos 

pleitos corporativos, todavia, eles devem ser orquestrados em consonância com um projeto de 

desenvolvimento nacional que organize o espaço com vistas à diminuição das desigualdades 

socioespaciais. 

A hodierna organização econômica mundial incorporou, consecutivamente, novos 

espaços produtivos e de consumo, além da modernização de muitos territórios tradicionais e, com 

isso, ampliando a divisão internacional do trabalho. Efetuou-se, destarte, a geração de novos 

fluxos econômicos, de mobilidade populacional, de investimentos públicos e privados, id est, as 

interações espaciais foram notadamente alargadas. A dinamização mais recente da economia 

brasileira também é produto, além dos investimentos público e privados, da expansão do 

                                                 
178 As montadoras estrangeiras (insumos para automóveis, eletroeletrônicos, telefonia e outros) atendem ao mercado 

nacional e também exportam pelo território brasileiro (vide o caso das empresas transnacionais ao longo das rodovias 

Castelo Branco, Anhanguera, Bandeirantes e Presidente Dutra, no estado de São Paulo, são exemplos de corporações 

ávidas por fluidez e competitividade territorial). 
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comércio internacional e da nova política externa independente (extrovertida)179 que, juntamente 

com diversas políticas públicas de emprego e renda, avivaram o mercado nacional. Assim, 

criaram-se novas configurações territoriais que são imbuídas de mais fluidez e aptas a uma maior 

competitividade. 

A partir do final da década de 1970, teve início uma série de políticas de desmonte dos 

componentes institucionais básicos que sustentavam um arranjo do qual o Estado exercia um 

planejamento territorial mais independente e baseado numa política de bem-estar social. No 

Brasil, com fracos elementos do estado de bem-estar social, as políticas públicas voltavam para 

os interesses das empresas nacionais até o primeiro lustro da década de 1980. Com esse estado de 

coisas – crise parcial do fordismo, aumento da competição internacional, oligopolização da 

economia, desemprego, suspensão da política monetária do Bretton Woods, vagas inovacionais e 

outros – o conjunto de políticas adotadas pelos Estados caminharam para o que conhecemos 

genericamente como neoliberalismo. E, no neoliberalismo, diferente do discurso adotado, o 

Estado assume ainda mais o caráter de subsidiar os territórios com o intuito de dinamizar a 

competitividade intercapitalista na direção da oligopolização.   

A incorporação de novos territórios à economia internacional, com destaque para o 

Brasil, só ocorreu devido a uma maior viabilidade/facilidade/flexibilidade dos fatores de 

produção (terra, capital e trabalho). Obra, em grande medida, dos pleitos corporativos que, sob os 

auspícios do neoliberalismo, buscam uma maior fluidez territorial a fim de flexibilizar e 

complexificar os tradicionais fatores de localização espacial (mercado consumidor, sistemas de 

transportes e as fontes de matérias-primas). O objetivo principal é otimizar os fluxos de bens e 

capitais no território, acatando as demandas transnacionais à procura de uma maior acumulação 

de capital. Entrementes, nada disso ocorre sem uma evolução logística (fase de forte expansão 

                                                 
179 A “Nova Política Externa Independente (e extrovertida)”, iniciada no governo de Lula da Silva, tem como 

finalidade a adoção de uma agenda voltada para o Terceiro Mundo, descolada dos interesses dos EUA e com um 

assento permanente no Conselho de Segurança da ONU. O Estado voltou a assumir papel fundamental no processo 

de desenvolvimento, como indutor da economia, priorizando o que se chamou de social-desenvolvimentismo. As 

aspirações do país mudaram, e o universalismo, já consolidado, passou a ter protagonismo nas principais questões 

internacionais. A inovação consiste na ênfase com que o Governo Lula passou a defender a reforma social tanto 

interna quanto externa. A premissa filosófica de que parte a atual administração é a da existência de uma relação 

simbiótica entre aquelas dimensões, e a solução dos problemas internos está condicionada ao reforço da posição do 

Brasil no sistema internacional. Democracia, multilateralismo e comércio internacional são objetivos determinados 

por um instrumento do qual dependem para ser atingidos: a cooperação sul-sul. Como síntese, o eixo justiça social é 

considerado a filosofia que permeia o discurso e a ação da Nova PEI (Política Externa Independente). Trata-se de um 

processo de renovação da atuação brasileira para que se torne protagonista nas questões globais (MELLO, 2009). 
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geográfica do capital – acumulação extensiva horizontal) de domínio mundial, ambientada em 

um contexto denominado por Milton Santos (1996) de meio técnico-científico e informacional, 

com aguda reverberação no país.  

A corrente posição do capitalismo só foi obtida, e se adolesce rapidamente, mediante as 

eloquentes inovações tecnológicas e organizacionais tanto nos sistemas de transportes e 

armazenamentos (meios, vias e formas de transportes e armazenamentos) quanto nos sistemas de 

normas, de tributação e, em especial, de logística. O arrefecimento dos custos de transportes e 

armazenamento, em valência do aumento da concorrência intercapitalista e exploração do 

trabalho, passou a ser uma das mais elementares estratégias competitivas das firmas à 

consolidação e à busca de presumíveis mercados (SILVEIRA, 2009). Ainda é destaque o 

interesse – entre tantos outros, como a vasta fronteira dos custos de transportes, armazenamento e 

logística – relacionado aos “custos” com capital variável, quer dizer, a força de trabalho. Feito 

que remete a uma série de reformas e precarização das relações de trabalho no Brasil, 

destacadamente a partir de 2016. Colocar o Brasil como uma das principais “maquiladoras” do 

mundo – especialmente após a China começar a diminuir a precarização das relações de trabalho 

e aprimorar sua previdência social – esbarra tanto na capacidade do país de criar estabilidade 

política e econômica quanto no futuro crescimento da economia mundial. Assim, uma base 

“maquiladora” no país tem por objetivo atingir o mercado consumidor interno, e o grosso do 

nosso comércio internacional mantém-se nas commodities para exportação e nos insumos para 

suprir as montadoras com vistas ao mercado interno. 

Transladar mais rápido por longas distâncias, resguardando, valorando e/ou adicionando 

valor às mercadorias é um “ótimo” que as corporações tentam apreender para elevar suas bases 

competitivas. A contínua “relativização das distâncias”, com menores custos para a 

movimentação de mercadorias e capitais, é medular nesse vigente estádio do capitalismo, o qual 

está territorialmente mais intenso e alastrado que nas suas etapas anteriores. Nesse ínterim, os 

Estados Nacionais e subnacionais se lançam na busca por prover seus territórios de sistemas de 

engenharia satisfatórios para ampliar a fluidez territorial na eminência de se tornarem mais 

competitivos, definindo seus espaços como receptores de vultosas corporações que, por assim 

dizer, afligem as territorialidades preexistentes.  
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O estado de Santa Catarina e diversos dos seus municípios são exemplos recentes desse 

processo. Durante algum tempo, os governos, por meio de disputas fiscais (como ICMS – 

Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços e ISS – Imposto sobre Serviços, mediante 

programas Prodec180 e Pró-Emprego181) e a ampliação dos sistemas de engenharia (modernização 

portuária, ampliação e manutenção de rodovias) atraíram empresas estrangeiras, como a General 

Motors, a BMW, a Perini Business Park, a Cebrace e outras. Outro fator é que os governos 

estaduais e, notadamente, o de Santa Catarina, passaram a adotar uma política de relações 

internacionais chamada de “paradiplomacia”. Ela visa à realização de contatos comerciais 

diretamente com governos e empresas estrangeiras, sem a intermediação do Itamarati e, por isso, 

com pouca presença do governo federal. Essa “paradiplomacia”, com intenções comerciais, é 

agressiva na busca de IEDs. No caso do estado catarinense, há, ainda, a Invest SC182 (Agência de 

Atração de Investimentos) que possui o objetivo de atrair e facilitar inversões e impulsionar o 

desenvolvimento econômico (FIESC, 2017).  

O poder público cria, portanto, condições favoráveis para atração de IEDs, mediante 

infraestruturas de transportes (rodovias, portos, aeroportos) e armazenamento e um sistema de 

normatização e tributação para circulação. Mesmo com todos os arcabouços utilizados para atrair 

investimentos, concentrados nas diversas políticas públicas, o Estado não consegue gerenciar 

adequadamente seu território e permitir um maior equilíbrio territorial do seu processo de 

desenvolvimento. Isso implica em índices elevados de desigualdades regionais e falta de políticas 

públicas para saúde, educação, assistência social, moradia e outras. O Estado, dominado por uma 

visão empreendedora, gerenciado como uma empresa, atua mais na atração e no suporte aos 

capitais e naufraga nas políticas de saúde, assistência social, mobilidade e acessibilidade em 

                                                 
180 O Programa de Desenvolvimento da Empresa Catarinense (PRODEC) tem como objetivo conceder incentivos à 

implantação ou à expansão de empreendimentos industriais que vierem produzir e gerar empregos e renda no estado 

de Santa Catarina. Trata-se de incentivo, a título de financiamento, equivalente a um percentual pré-determinado 

sobre o valor do ICMS a ser gerado pelo novo projeto. O incentivo do PRODEC é financiamento de capital de giro a 

longo prazo e de baixo custo (SANTA CATARINA, 2017). 
181 Tem como objetivo a geração de emprego e renda por meio de tratamento tributário diferenciado do ICMS 

(SANTA CATARINA, 2017). 
182 A Investe SC – Agência de Atração de Investimentos – é uma parceria entre o Governo do Estado e a Federação 

das Indústrias de Santa Catarina (FIESC). A agência tem o objetivo de atrair e facilitar investimentos, bem como o 

de impulsionar o desenvolvimento econômico do Estado (FIESC, 2017). A agência ainda conta com a FAPESC 

(Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do Estado de Santa Catarina), a SC-Par S/A (com a função de 

investimentos, por meio de participações societárias ou pela celebração de contratos, nos regimes de parcerias 

público-privadas ou de concessão de serviços públicos) e as universidades públicas (UFSC e UDESC), Institutos 

Federais de Ensino (IFSCs) e as universidades comunitárias (Unisul, Univale, Univille, Unesc e outras) para 

desenvolvimento de tecnologia, capacitação profissional, captação de IED, joint-ventures e outros. 
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espaços urbanos e interurbanos e na geração de equilíbrio entre suas regiões. Quer dizer que há 

uma grande concentração de investimentos estatais com a finalidade de atender às demandas 

corporativas espacialmente localizadas, muitas vezes, em detrimento de outras prioridades do 

Estado. Isso implica inclusive na formação técnica em prejuízo da formação crítica; no sistema 

rodoviário (rápido e menor custo de implementação) em relação ao ferroviário (mais demorado e 

alto custo de implantação) e, de uma forma geral, a valorização do privado em detrimento do 

público, entre outros. Fatos que são consagrados em diversos estudos tanto regionais como 

urbanos em Santa Catarina. 

Tabela 01: Receita Bruta e empregos diretos nas Empresas de Investimentos Diretos no País (IDPs) no 

Brasil, em 2015, por Unidade Federativa, em porcentagens. 

Unidade Federativa 
Receita Bruta nas Empresas de 

IDPs 

Empregos Diretos Gerados nas 

Empresas de IDPs 

 São Paulo  52,7% 46,1% 

 Rio de Janeiro  9,3% 11,3% 

 Minas Gerais  6,3% 8,8% 

 Paraná  5,1% 5,1% 

 Rio Grande do Sul  4,3% 4,9% 

 Bahia  3,4% 4,0% 

 Santa Catarina  2,4% 2,9% 

 Goiás  2,2% 2,8% 

 Pernambuco  2,1% 2,1% 

 Mato Grosso  2,0% 0,7% 

 Espírito Santo  1,5% 1,3% 

 Distrito Federal  1,4% 1,2% 

 Pará  1,3% 1,2% 

 Ceará  1,2% 1,7% 

 Amazonas  1,0% 1,8% 

 Mato Grosso do Sul  0,8% 0,6% 

 Maranhão  0,7% 0,4% 

 Rio Grande do Norte  0,5% 0,7% 

 Alagoas  0,4% 0,6% 

 Sergipe  0,3% 0,7% 

 Piauí  0,3% 0,3% 

 Paraíba  0,3% 0,5% 

 Tocantins  0,2% 0,1% 

 Rondônia  0,2% 0,1% 

 Amapá  0,1% 0,1% 

 Acre  0,1% 0,0% 

 Roraima  0,0% 0,0% 

 Total 100% 100% 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2018. 

 

Ao gestar o território com o desígnio de atender aos litígios corporativos, no que tange à 

logística, o Estado adimple uma “logística de Estado” voltada com maior fim aos interesses 
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empresariais. E, mesmo assim, com um grande problema na mobilidade urbana, aumenta os 

custos do trabalho e diminui sua produtividade, provindo transporte público caro e de baixa 

qualidade183. Tal evento intensifica a emulação entre os territórios para atrair empresas industriais 

do varejo e de serviços, ensejando a dilatação da terceirização sem um planejamento totalizador e 

inclusivo. As reestruturações econômicas ocorridas no Brasil conferiram especializações aos 

territórios (entre gestão e produção) capazes de forni-los desigualmente com sistemas de 

engenharia, serviços, mão de obra e insumos. Uma visão “míope”, mas de acordo com a 

ampliação da competitividade global e da contemporânea fase de acumulação capitalista, da qual 

o Brasil adentra desigualmente, mas de forma combinada (SILVEIRA, 2018). 

O Brasil, nesse cenário, passou por imperscrutáveis mudanças nos sistemas de 

transportes, armazenamento e logística, começando:  

1) pelas desastrosas concessões de serviços públicos à iniciativa privada;  

2) pela introdução de uma logística moderna e um progresso técnico, ambos permitidos pela 

abertura das empresas nacionais à concorrência do capital estrangeiro que, por 

conseguinte, redundou em um processo de desnacionalização da economia brasileira com 

fusões, aquisições e falências;  

3) pelo reajustamento das empresas nacionais a um arquétipo de transportes, armazenamento 

e logística mais competitivos;  

4) e pelo papel do Estado no provimento de infraestruturas, nas readequações dos aparelhos 

de normas, tributação e ordenamento territorial184 voltados à fluidez corporativa, 

especificamente na eliminação e amenização dos nós de estrangulamento da fluidez de 

insumos e produtos. 

 

Portanto, a hodierna reestruturação econômica, implicação da “mundialização do 

capital” e/ou “império do capital”, afeta a economia brasileira. Ela tem um artifício 

                                                 
183 Ver: COCCO, Rodrigo G. Transporte público e mobilidade na Região Metropolitana de Florianópolis. 

Florianópolis: Insular, 2017. 
184 Os órgãos de planejamento de infraestruturas foram desmontados ou sucateados a partir, especificamente, da 

década de 1990. Desde então, o que passou a prevalecer foram as agências reguladoras. Essas atuam, em grande 

parte, desconectadas dos interesses estatais. Portanto, o planejamento tornou-se mais setorizado, privado e, 

consequentemente, servindo às demandas políticas e corporativas (SILVEIRA, 2014). 
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“relativamente novo” e mais articulado, ou seja, uma logística corporativa e uma logística de 

Estado que tornam admissível um significativo acréscimo da fluidez e da competitividade 

territorial a ponto de reordenarem/reorganizarem respeitáveis porções do território brasileiro. 

Assim, há correlação intrínseca entre a “logística de Estado” e a “logística corporativa” e juntas, 

articuladas, influenciam, de forma seletiva, o aumento da fluidez e da competitividade territorial 

em apuradas porções do Brasil em detrimento de outros espaços, em especial, com grandes 

predileções corporativas. Isto é, quando o poder público opera mais estimulado a atender às 

grandes instâncias empresariais por sistemas de engenharias estratégicos, e quando as empresas, 

mediante a logística corporativa, otimizam as infraestruturas existentes para preencher a falta de 

infraestruturas de transportes e de armazenamento. Não queremos dizer que a concentração e a 

centralização são as únicas dinâmicas vistas no Brasil. Muito pelo contrário, há uma 

desconcentração e descentralização relativamente importantes a se considerar. Os sistemas de 

transportes, especialmente com o PAC, a partir de 2007, mostram uma maior diversificação 

territorial dos fluxos econômicos. Todavia, a concentração e a centralização ainda são muito 

presentes, especialmente por meio dos investimentos públicos e privados. Vejamos como isso se 

processa através da evolução das carteiras de projetos e investimentos no setor de transportes na 

América do Sul e, em especial, pela IIRSA/COSIPLAN: 

Esse recorte espacial da zona de influência do eixo Mercosul-Chile delimitada 

pela IIRSA/COSIPLAN, que concentra elevado número de obras, coincide com 

as áreas favorecidas em outros planos e estudos de transporte elaborados no 

decorrer do século XX. Uma dinâmica que comprova que a fluidez territorial 

sul-americana segue um processo desigual e vicioso de concentração geográfica, 

protagonizado pela região denominada (...), como: Dorsal Sul-americana, ou, 

poderíamos chamar de Dorsal ABC, enquanto referência às pretensões do Barão 

de Rio Branco de aprofundar as relações entre Argentina, Brasil e Chile (ABC), 

agora em uma versão alargada abarcando, também, Paraguai e Uruguai 

(SOUZA, 2019, p. 329)185. 

(...) as obras da IIRSA/COSIPLAN ao concentrarem-se no recorte 

correspondente à área de influência do eixo Mercosul-Chile (...) – que condiz 

com a delimitação da Dorsal Sul-americana – contribuiu com a modernização de 

infraestruturas necessárias para reforçar a posição regional dessa rede urbana, 

especialmente das cidades de Belo Horizonte, São Paulo, Curitiba, 

                                                 
185 “No caso Sul-Americano, a revisão que realizamos de alguns planos, projetos e esboços elaborados, sobretudo, 

por organizações regionais de integração supranacionais, como: a Cepal, a Alalc, a Aladi, a CAN, o Mercosul e, mais 

atualmente, a IIRSA/COSIPLAN, permitiu evidenciarmos essa tendência à reincidência dos traçados. Uma lógica em 

que prepondera a seletividade do capital, visando à contínua ampliação da produtividade de determinadas regiões 

priorizadas pelo planejamento, ainda que os projetos propostos nem sempre se tratassem das mesmas obras, além de 

haverem diferenças técnicas, funcionais e de interesses particulares a cada período histórico” (SOUZA, 2019, p. 

327). 
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Florianópolis, Porto Alegre, Montevidéu, Buenos Aires, Mendoza, Santiago do 

Chile e Valparaíso (SOUZA, 2019, p. 308).  

Por outro lado, embora o território argentino torne-se o ponto cêntrico da Dorsal 

Sul-americana, deve-se salientar que, a curto e médio prazo, foram as empresas 

transportadoras brasileiras as principais beneficiárias das melhores 

infraestruturas, visto que as mesmas praticamente dominam a atividade de 

transporte internacional na região, pois os países vizinhos ainda apresentam uma 

frota de caminhões reduzida e mais antiga (SOUZA, 2019, p. 308-9)186. 

 

Diante desse contexto, os fatos acarretam abalroamentos na organização territorial, 

ampliando, em certos espaços, as desigualdades regionais. As seletivas expansões geográficas do 

capital aferem também modernizações seletivas em porções do espaço. Isso implica numa 

expansão geográfica do capital só possível de ser viabilizada por meio dos sistemas de 

transportes e logística. Todavia, sem a forte presença do Estado, planejando adequadamente essa 

expansão, enfraquecido pelas políticas neoliberais, sobram territórios onde permeiam relações 

conservadoras de produção e trabalho. Territórios que não interessam de imediato aos grandes 

capitais e, por isso, permanecem mais desiguais que os demais. Até certo ponto, as políticas 

keynesiana adotadas em muitos países, considerados atualmente desenvolvidos, conseguiram 

planejar e equilibrar os efeitos do desenvolvimento em seus territórios. Algo que a China vem 

fazendo para suprir a necessidade de quase 1,4 bilhões de pessoas dispersas desigualmente por 

seu território. 

Antes da inserção mais competitiva do Brasil187 no comércio e nas relações 

internacionais e da ampliação do mercado interno, a partir de 2003, os sistemas de transportes, de 

armazenamento, de logísticas, de normas e de tributação eram desarticulados e insuficientes, 

importando numa fluidez e competitividade territoriais tacanhas e diversas. A desopressão desses 

sistemas, como reflexo da nova forma de acumulação capitalista, alongou a competitividade entre 

as corporações e, posteriormente, entre os territórios, interferindo na dinâmica territorial 

brasileira com o objetivo de afetar as correlações de forças entre os mesmos, criar novos 

                                                 
186 “No Brasil, o transporte de mercadorias para a região do Cone Sul é mais atraente aos transportadores devido às 

maiores tarifas praticadas para fretes com origem/destino internacionais, que são cerca de 15% maiores que às 

cobradas para operações realizadas em território nacional. Outra vantagem dos fretes internacionais para a região é 

geralmente a baixa ociosidade dos baús dos caminhões, que é de cerca de 5%, números inferiores aos encontrados 

em operações nacionais” (SOUZA, 2019, p. 309). 
187 Houve, por outro lado, uma perda considerável da competitividade internacional e da capacidade de suprir o 

mercado interno com produtos nacionais com valor agregado mais consideráveis, fruto da falta de uma política 

econômica mais desenvolvimentista, especialmente no setor industrial. 
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territórios competitivos e conduzir um reordenamento territorial canalizado aos negócios 

corporativos. 

Assim, tanto a logística de Estado, no provimento de sistemas de engenharia dos 

transportes, de normas e tributação, quanto a logística corporativa otimizam os transportes, o 

armazenamento e os serviços de logística (alfandegamento, consolidação de cargas, manuseio da 

mercadoria, embalagem, entre outros). Esses elementos estão presentes na recente reestruturação 

econômica no Brasil e potencializam as regiões mais competitivas no amparo das atuais 

premências dos mercados externo e interno. Uma amostra são as políticas públicas dos governos 

federal, estadual e municipal (infraestruturas, concessões, benefícios fiscais e outros) e, por 

consecutivo, o know-how em serviços de transportes, armazenamento e de logística, esta última 

cunhada corporativamente no complexo portuário e logístico de Itajaí/Navegantes, tornando-o 

proeminência nacional, culminando nova feição a uma região portuária que nos anos de 1990 era 

tipicamente deprimida. 

Nessa lógica de seletividade corporativa na busca por territórios providos de elementos 

que auferem menores custos, o litoral de Santa Catarina foi preparado pelo Estado (governo 

federal e estadual), por meio da implementação de infraestruturas de transportes e sistemas de 

normas e de tributação, para receber corporações internacionais nos serviços de transportes, 

logística e armazenamento que, por conseguinte, atraíram empresas de outros setores. Existem, 

na região, estruturas (conjunto de formas espaciais, jurídicas, políticas e funções) constituídas ao 

longo do processo histórico, que são usadas nesse novo impulso rumo ao desenvolvimento 

territorial, como condições naturais, terminais portuários, rodovias relativamente fluídas, sistema 

tributário, subsídios etc. No município de São Francisco do Sul, por exemplo, há dois projetos 

para construção de superportos, além dos cinco terminais que já existem no estado. 

Por outro lado, os sistemas de transportes, logística, normas e tributação podem 

cooperar, por meio de um planejamento nacional e territorial, para uma melhor reorganização do 

espaço, ou seja, uma logística de Estado que induza o desenvolvimento de forma que amenize as 

desigualdades regionais existentes. A logística de Estado e corporativa são destaques no 

reordenamento geoeconômico do território brasileiro, pois salientam uma fluidez e uma 

competitividade territorial que está vigente e que se agrava, especialmente, em tempos de 

diminuição do peso do Estado Nacional. 
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7. DESENVOLVIMENTO, IMPACTOS TERRITORIAIS E AVANÇO DA 

CIRCULAÇÃO NO BRASIL: MERCADO DE CONSUMO DE MASSA, 

RECURSOS NATURAIS E INFRAESTRUTURAS 

 Diferentemente de um modelo neoliberal que, por conseguinte, utiliza exorbitantemente 

os modelos de desenvolvimentos endógenos, há várias preposições que visam à utilização de 

modelos heterodoxos de desenvolvimento, perpassando por Marx, Keynes, Shumpeter, Prebisch 

e outros e, especialmente, no Brasil, por Ignácio Rangel. Ricardo Bielschowsky, inclusive 

utilizando Rangel, aborda, nessa linha, a necessidade de um projeto de desenvolvimento sólido, 

contínuo e voltado para a transformação nacional, obviamente com impactos regionais profundos, 

mas especialmente “controlados” pelo planejamento e pelas ações derivativas. É importante o 

aumento dos rendimentos de escala, o progresso técnico e consequentemente maior espaço para 

aumento dos salários mediante a utilização das três frentes de expansão (investimentos em 

infraestruturas, no aproveitamento dos recursos naturais e na produção de bens e serviços de 

consumo de massa) e seus turbinadores (processo de inovação e investimentos nos 

encadeamentos produtivos tradicionais, não dependentes de maiores inovações). Basicamente, a 

proposta é a utilização da nossa capacidade ociosa, como estudou Rangel (1985, p. 58): 

A superprodução, fato medular da crise, é, portanto, um fenômeno limitado a 

certa "área" da economia, que podemos batizar de "área" ou "polo" de 

ociosidade. Simultaneamente, noutra zona do sistema, manifesta-se o que os 

economistas denominam de "bottlenecks", "cuellos de botella" ou 

"estrangulamentos", isto é, atividades insuficientemente desenvolvidas, 

carecidas, portanto, de investimentos que as desenvolvam. Batizemos esta 

segunda zona de "área" ou "polo" dos estrangulamentos, ou de "antiociosidade", 

por oposição à primeira.  

Em definitivo, a crise deve ser superada pelo rompimento dos pontos de 

estrangulamento através do investimento do excedente econômico a ser obtido 

pela utilização da capacidade ociosa existente noutras áreas do sistema 

econômico. Note-se bem, não basta quebrar os pontos de estrangulamento, 

sendo mister que isso seja feito com recursos levantados no interior da economia 

nacional. 

Tenho proposto que estudemos o jogo desse mecanismo sob a denominação de 

"dialética da capacidade ociosa". 

  

As decisões de investir nas empresas sediadas no Brasil acontecem essencialmente em 

função do mercado interno e só de forma complementar visam o mercado internacional. Isso, por 

si só, já mostra a magnitude do mercado interno e das substituições de importações de setores 
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estratégicos para o desenvolvimento nacional. Ignácio Rangel188 trata bastante desse assunto ao 

falar da necessidade de se criar um aparelho de intermediação financeira189 capaz de dar 

condições necessárias para a geração de vultosa poupança nacional, seja pública e privada, 

propícias ao investimento produtivo. Tal medida implica política cambial, regime fiscal, 

instalação de crédito, política monetária, entre outros. Isso pode ser realizado, em grande medida, 

sem a necessidade de capitais e tecnologias externas. A ideologia dominante no mainstream 

econômico é valorizar a técnica estrangeira, como se as técnicas e os capitais nacionais não 

dessem conta de suprir as demandas básicas da nação (MAMIGONIAN, 1982). Vejamos que 

tudo isso remete a discussão, na qual trabalhamos: como podem as políticas de desenvolvimento 

territorial e local, embasadas num amplo processo de descentralização, sob os auspícios do 

neoliberalismo – numa economia como a do Brasil, posicionada estrategicamente na geopolítica 

global atual e sob o domínio do “império do capital” – dar certo? Ao passo que os territórios 

subnacionais passam a ser centros de decisões políticas, econômicas, sociais e ambientais, abre-se 

espaço para que as recentes “ideologias de mercado” impregnem os territórios regionais e locais 

que, no final das contas, fazem parte, de forma relativamente subalterna, da divisão internacional 

do trabalho, na qual as localidades inserem-se de forma periférica e com altos níveis de extração 

da mais-valia absoluta e relativa. 

Temos que levar em conta a importância, para esse modelo, da inovação tecnológica. 

Conforme Bielschowsky (2013, p. 8): 

Sua função essencial reside no fato de que, se o processo de inovação se 

expandir de modo adequado, poderá turbinar poderosamente as três engrenagens 

                                                 
188 Ainda sobre Ignácio Rangel, é bom destacar que ele observava o desenvolvimento brasileiro pela vertente prática, 

realista e possível, ou seja, buscar soluções onde elas eram possíveis de serem encontradas. Sobre suas formulações 

destacamos as palavras de Coutinho e Souza (2014, p. 15-6): “E, de forma pioneira, defende a privatização da 

prestação de serviços públicos, abrindo os setores de utilidade pública aos investimentos privados. Adianta a 

discussão de temas que somente serão incorporados à agenda pública na década de 1990. Vê que a economia está em 

crise, “porque o Estado, atual responsável pelas atividades a expandir (...), não se encontra em condições de 

mobilizar os excedentes que o setor privado é capaz de produzir”, e defende a concessão do serviço público a 

empresas privadas. Mais uma vez, rompe com a ortodoxia. No entanto, não rompe com o Estado, pois não conseguia 

ver desenvolvimento sem um Estado forte. Procurava reinventar as condições de inserção do Estado na produção, 

privatizando o que já estivesse maduro para dar condições de investir nos projetos estratégicos a serem 

desenvolvidos”. 
189 “Sirva isso de exemplo das mudanças institucionais tornadas indispensáveis quando a ‘crise’ se manifesta, isto é, 

quando a economia se ‘polariza’ entre uma área de ociosidade e outra de antiociosidade — a área dos 

estrangulamentos. A política cambial, o regime fiscal, as instalações de crédito, a política monetária - notadamente, 

como logo veremos, a política de indexação —, tudo isto interessa ao que aqui denominamos de aparelho de 

intermediação financeira. Cada etapa da nossa industrialização, marcada por uma sucessão de ciclos ou ‘crises’, 

exige a reestruturação desse aparelho”. (RANGEL, 1985, p. 59, grifo nosso). 
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do investimento. Permitirá transformar em núcleos estruturantes da economia 

nacional várias atividades produtivas ainda inexistentes, ou em fase incipiente – 

como, por exemplo, o pré-sal e a utilização sustentável da biodiversidade –, e 

inaugurar ou reforçar a existência de encadeamentos produtivos com alta 

densidade tecnológica. Isso significaria adensar as três frentes de expansão, 

ampliar seus efeitos multiplicadores de renda e emprego e reduzir a 

vulnerabilidade externa da economia brasileira. 

 

Mesmo que para isso a pesquisa e o desenvolvimento no país não estejam suficientemente 

inseridos nas estratégias de expansão das empresas. Se isso vier a ocorrer, a inovação poderá 

tornar-se um quarto motor do desenvolvimento, como faz a China nos dias que correm. Portanto, 

é necessário manter o foco no planejamento econômico, como desvela Bielschowsky (2013)190. 

Em contrapartida, é importante ir além e tratar das questões como educação, sustentabilidade 

ambiental, “integração e harmonia regional e territorial”, inserção internacional, reformas 

institucionais, distribuição de renda, pobreza, inclusão e demais políticas sociais. Porém, tudo 

isso tem que ser tratado na relação com um projeto econômico que tenha a finalidade de gerar 

crescimento e redistribuição de renda, produção e consumo de massa. Ignácio Rangel, ao aventar 

o tema desenvolvimento, afiançou que nossas mazelas, pensadas dialeticamente, são partes 

fundamentais da solução dos nossos problemas. A saída, portanto, está no problema, está nos 

“nós de estrangulamentos”, na resolução das demandas mais expressivas da nossa sociedade. 

Noutro lado, está o polo de ociosidade, está parte da solução, pelo menos, estão os recursos 

necessários. Basta, para isso, entender nosso modo dialético de desenvolvimento e utilizá-lo de 

forma planificada, na solução dos infortúnios pretéritos, presentes e futuros. Logo, o 

financiamento para o desenvolvimento está na macroeconomia. Qualquer iniciativa fora dessa 

grandeza de atuação, id est, a nacional, tende a falhar e/ou ter resultados pífios, concentrar e 

centralizar renda e aumentar os padrões de desigualdades socioespaciais. 

                                                 
190 “A proposição conceitual das frentes de expansão tem a virtude de, em princípio, permitir que se ponha o foco do 

planejamento do desenvolvimento econômico sobre o volume e a composição setorial e tecnológica dos 

investimentos, ou seja, são as variáveis que definem o crescimento e o aumento de produtividade em longo prazo. 

Trata-se de um enfoque ao mesmo tempo keynesiano, kaldoriano e estruturalista. Inspira-se em Keynes (1982) 

porque toma o investimento como resultado de estímulos de demanda efetiva; em Kaldor (1989), porque considera o 

progresso técnico e o learning by doing processos que acompanham o investimento gerado por expansão de demanda 

e ajudam a alimentar os rendimentos crescentes de escala que permitem o aumento de produtividade. É estruturalista 

porque, ao centrar a análise no investimento e nas transformações estruturais que suscita, orienta a discussão 

diretamente ao “estilo” de desenvolvimento desejado e historicamente viável (Pinto, 1976)” (BIELSCHOWSKY, 

2013, p. 9). 
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É na macroeconomia que se resolve problemas como o binômio juros elevados/taxas de 

câmbio apreciadas191. Dois elementos prejudiciais à competitividade, aos investimentos e à 

diversificação produtiva da economia brasileira. O enfraquecimento do balanço de pagamentos 

em conta corrente resultante desse binômio e o perigosos recurso do endividamento – a poupança 

externa – é uma receita que a história do país ensina a evitar a todo custo, por seus efeitos 

deletérios sobre a autonomia para crescer no médio e longo prazo (BIELSCHOWSKY, 2013). Se 

está na macroeconomia a escala basilar da competitividade, como é possível que outra escala – 

subnacional – possa resolver questões tão complexas, como taxas de juros, câmbio desfavorável, 

alto nível de endividamento e outros atributos que só podem ser resolvidos pelo Estado-

Nacional? Como uma escala subnacional pode ser competitiva num ambiente de incertezas, sem 

um macroprojeto nacional e planejamentos territoriais integrados entre si e com outras escalas 

(supranacional, nacional e local)? Como o livre mercado, por si só, pode disponibilizar subsídios 

para competitividade e desenvolvimento equilibrados socioespacialmente e diminuir a 

concentração e a centralização do capital? O equilíbrio, ocorrendo de forma “natural”, nunca 

adveio sob modelos liberais e neoliberais. Ele só sobrevém por intermédio de intervenção, e isto 

posto mostra-se falacioso.  

A dissolução para todos esses pontos/questões é: “não pode”, “não há”. Identicamente 

temos que deixar claro que nem mesmo as mais bem-sucedidas experiências de desenvolvimento 

(socialistas, keynesianas etc.), contidas na nossa história, foram capazes de amenizar, para um 

nível aceitável, as diferenças socioeconômicas advindas do elevado nível de divisão territorial do 

trabalho. Como trata Rangel, o desenvolvimento se expressa como conflito, como choques de 

interesses e dualidades (COUTINHO; SOUZA, 2014). Todavia, as experimentações socialistas e 

keynesiana são bem mais aceitáveis que os caóticos padrões de desenvolvimento praticados pelos 

modelos encrustados no neoliberalismo. A China, por exemplo, é uma mistura das abstrações e 

realidades da nossa história sobre desenvolvimento acelerado, formação de capital, planificação, 

                                                 
191 “No campo da macroeconomia, o que se requerem são políticas que combinem, sem descontinuidades, o objetivo 

da estabilidade de preços com o do crescimento e do investimento, ou seja: a) uma política fiscal que não conspire 

contra o investimento público; b) uma política cambial que, sem prejuízo da estabilidade de preços, busque combinar 

um aumento da competitividade da produção industrial nacional com a preservação dos ganhos salariais e de 

distribuição da renda – ou seja, evite os extremos da apreciação cambial e da desvalorização exagerada; e c) taxas 

básicas de juros que não estimulem aplicações financeiras em detrimento de investimento produtivo e taxas de juros 

de curto prazo que contenham spreads que não inviabilizem investimentos em expansão nas empresas cujos fluxos 

de caixa as colocam submetidas ao endividamento bancário (forçando-as a buscar capital de giro nos bancos)” 

(BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 37). 
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projetamento, inovações, divisão do trabalho, controle estatal da economia (câmbio etc.) e outros. 

Uma aventurança que, pela diferença dos tempos históricos, podemos dizer que é tão mais bem-

sucedida do que foi a da antiga União Soviética. 

Por outro lado, temos que ter em mente que, não basta resolver tudo através da economia. 

A superestrutura, as relações de produção também fazem parte dos problemas e das soluções e, 

por isso, é importante compreender o comportamento das elites, do ambiente institucional, das 

condicionantes políticas e outros. Algo que Ignácio Rangel tinha em perspectiva, pois ele 

compreendia, por meio das suas experiências, que a superestrutura, as questões ideológicas, 

culturais, institucionais precisavam ser entendidas conjuntamente com a economia. A economia é 

imperativa da política e vice-versa. 

A partir da década de 1980, por exemplo, no Brasil, a ideologia desenvolvimentista 

perdeu força. Isso refletiu num vazio de projetos e de políticas de investimento e de crescimento 

que passou a preconizar no país. As taxas de inversões caíram e ficaram muito aquém das 

observadas na década de 1970. Por outro lado, a tendência declinante do investimento foi 

revertida no período de 2004-2010, voltando a cair em 2011 e 2012, mas, mesmo assim, muito 

superiores as das décadas passadas192 (figura 02). É nesse contexto e período histórico, após a 

década de 1980, como já tratamos, que a corrente neoliberal e os ideais de descentralização 

política e fiscal angariaram energia. A Constituição de 1988 apresentou-se como um marco desse 

processo (constituição neoliberal) que, por conseguinte, foi amplamente incentivado pela mídia 

que, mais do que nunca, passou a atender os interesses do mundo das finanças193. 

                                                 
192 “A taxa cresceu de 15% do produto interno bruto (PIB), em 2003, a mais de 19%, em 2010 (com forte queda em 

2009, mas plena recuperação em 2010), e retrocedeu, em 2011 e 2012, a um patamar na faixa dos 18% a 19% do 

PIB. Há consenso de que se trata de nível bem inferior ao que permitiria a sustentação de taxas de crescimento 

econômico razoáveis” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 07). 
193 “As baixas taxas de investimento no Brasil vêm dando espaço a muitas especulações, em um debate, diga-se de 

passagem, fragmentado e pouco sistematizado. (...) Os de linhagem keynesiana apontam como fatores negativos o 

crescimento do PIB pouco estimulante, baixos investimentos do setor público, taxas de juros elevadas e, no caso das 

atividades manufatureiras, também taxas de câmbio apreciadas e a concorrência asiática. Os que preferem a 

abordagem das falhas de governo apontam para a existência de uma institucionalidade pouco encorajadora de 

investimentos privados (aí incluídos problemas no marco regulatório das atividades de infraestrutura) e má gestão 

dos investimentos do setor público. Em comum, passaram a assinalar, desde que se instalou a atual crise 

internacional, em 2008, que as perspectivas nada animadoras na economia mundial enfraqueceram a propensão a 

investir. 

Ao mesmo tempo, há os que apontam que, não obstante a existência de vários entraves ao investimento, existe um 

conjunto de elementos na economia brasileira que lhe é favorável. No plano macroeconômico, assinalam que a 

inflação está sob controle, que a dívida pública é moderada como proporção do PIB e que há razoável reserva de 

divisas. Isto, em conjunto com perspectivas favoráveis quanto à exportação de commodities, indicaria que a 
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Figura 02: Taxa de investimento agregada: FBCF total como proporção do PIB, em porcentagem, de 1971 

até 2012. 

 

Fonte: Bielschowsky; Squeff; Vasconcelos, 2015, p. 07. 

 

A “esquerda” brasileira, tendo como foco a liberdade política como sua principal 

bandeira, aceita mais facilmente a “liberdade econômica”. Uma estratégia que não foi muito bem 

calculada, pois a liberdade econômica, como norma geral, é uma falácia, e a liberdade política, 

com o tempo, arrefece, conforme organizam-se os oligopólios e os monopólios. Por fim, tanto a 

ideia de liberdade econômica quanto a política passam, pela atual conjuntura, a ser obstáculo ao 

“império do capital” e sua vertente ideológica, ou seja, o neoliberalismo. Sob o controle do 

neoliberalismo passamos a verificar o aditamento da repressão, a perda de direitos sociais e 

políticos, a escalada dos conflitos militares que, por uma série de meios, são tão significativos 

quanto nas ditaduras. É justamente nos vácuos das ideologias desenvolvimentistas que se 

germinam uma diversidade de planos focados no desenvolvimento endógeno subnacionais. Com 

                                                                                                                                                              
tradicional vulnerabilidade externa brasileira estaria passando por uma fase de menores ameaças à estabilidade 

macroeconômica, ainda que sinais preocupantes estejam sendo emitidos pela atual tendência ao aumento de déficit 

em conta corrente. 

Nessa mesma linha, os autores apontam para a existência de três frentes de expansão potencialmente vigorosas na 

economia brasileira, que tanto podem vingar como se esvair ao longo do tempo. Trata-se de uma oportunidade 

histórica, que surgiu a partir do relaxamento, nos anos 2000, do estrangulamento externo que asfixiou a economia 

brasileira por mais de duas décadas, permitindo a recuperação do dinamismo perdido e configurando um claro 

caminho de expansão, nada previsível antes de 2003-2004” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, 

p. 08-9). 
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isso, abriu-se a “caixa de pandora” para idealismos localistas tanto “bem” quanto “mal-

intencionados” e a diminuição da importância do Estado, especialmente, o nacional. Aliás, como 

se diz: “de boas intenções o inferno está cheio”. Com a menor presença do Estado, os “agentes 

sociais” tornaram-se protagonistas, procurando associar políticas locais ao novo formato 

econômico cominado pelo neoliberalismo194. Porém, isso não é tão simples. Milton Santos (1996, 

p. 197) aborda que:  

Os novos subespaços não são igualmente capazes de rentabilizar uma produção. 

Cada combinação tem sua própria lógica e autoriza formas de ação específicas a 

agentes econômicos e sociais específicos. Já vimos, por exemplo, que as ações 

hegemônicas se estabelecem e se realizam por intermédio de objetos 

hegemônicos, privilegiando certas áreas. Então, como num sistema de sistemas, 

o resto do espaço e o resto das ações são chamados a colaborar.  

 

Logo, os lugares, os territórios, repletos de objetos naturais e sociais e ações humanas, 

distinguem-se pelas suas capacidades de oferecer rentabilidade aos investimentos. Essa 

rentabilidade, segundo Santos (1996), possui forte relação com as condições locais – mas também 

regionais – de ordem técnica (equipamentos, infraestruturas, acessibilidade) e organizacional (leis 

locais, impostos, relações trabalhistas, tradição laboral). Há aí um elemento capital, ou melhor, a 

valorização do espaço. Uma valorização cada vez mais atribuída aos elementos técnicos no 

território, como as infraestruturas de transportes e logística capazes que permearem o território 

com maior fluidez. “Assim como se fala da produtividade de uma máquina, de uma plantação, de 

uma empresa, podemos também, falar produtividade espacial ou produtividade geográfica, noção 

que se aplica a um lugar, mas em função de uma determinada atividade ou conjunto de 

atividades” (SANTOS, 1996, p. 198). Essa categoria se refere a um espaço produtivo, um espaço 

fruto do trabalho, um trabalho que transforma incessantemente tanto a natureza quanto a natureza 

transformada. Por isso, Santos (1996, p. 198) afirma: “Sem minimizar a importância das 

condições naturais, são as condições artificialmente criadas que sobressaem, enquanto expressão 

dos processos técnicos e dos suportes geográficos da informação”.   

                                                 
194 Temos que deixar claro que não compartilhamos dos ideais que, de uma forma geral, apregoam que houve 

enfraquecimento generalizado do papel dos Estados (nas suas diversas escalas). Houve, sim, uma diversificação, uma 

concentração, uma mudança de prioridades e até mesmo uma mudança na escala de poder. Os Estados Nacionais do 

centro do sistema capitalista continuam atuantes, e os contra-hegemônicos se fortalecem cada vez mais. Por outro 

lado, países, como o Brasil, sucumbem ao domínio do imperialismo e perdem soberania. 
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A desigualdade, que mostra que esse tipo de desenvolvimento é tacanho, está no fato 

dessa produtividade não ser duradoura, pois outro território, outros lugares podem oferecer 

condições mais adequadas, ou seja, maiores vantagens comparativas de localização. Utilidades 

dadas pelo tipo e grau de especialização do espaço, por meio de seus objetos e das suas ações, 

como as infraestruturas e a especialização do trabalho. “Nesse sentido, é lícito admitir que 

vivemos em um mundo onde os lugares mostram uma tendência a um mais rápido 

envelhecimento (de um ponto de vista técnico e socioeconômico), com ritmos diversos e, mesmo, 

inesperados, segundo regiões e países” (SANTOS, 1996, p. 198). 

Os lugares se especializam, em função de suas virtualidades naturais, de sua 

realidade técnica, de suas vantagens de ordem social. Isso responde à exigência 

de maior segurança e rentabilidade para capitais obrigados a uma 

competitividade sempre crescente. Isso conduz a uma marcante heterogeneidade 

entre as unidades territoriais (Z. Mlinar, 1990, p. 58), com uma divisão do 

trabalho mais profunda e, também, uma vida de relações mais intensa 

(SANTOS, 1996, p. 198).  

 

 As empresas rastreiam melhores sítios para sua instalação. Os territórios, por conseguinte, 

buscam constantemente formar essas condições ideais. Porém, não é só isso, os territórios 

necessitam manter o ritmo de atração, bem como têm que nutrir as empresas que já conquistaram 

seu espaço. Isso leva a uma busca constante e acelerada para auferir vantagens competitivas 

ideais no território. Entrementes, nem sempre isso é possível, pois mudanças estruturais são 

comuns, por exemplo, a que vem ocorrendo na mais recente reestruturação produtiva. Com ela 

não foi mais possível, especialmente para certas cidades, manter o mesmo ritmo econômico sem 

efetivar mudanças mais profundas. Foi o que fez Joinville, principal cidade industrial de Santa 

Catarina, que ao observar seu setor produtivo passar por uma forte reestruturação – falências, 

fusões e aquisições, com destaque para o enfraquecimento das grandes empresas familiares 

originadas da pequena produção mercantil –, investiu pesadamente nas atividades de serviços 

(serviços para indústria, transportes e logística e turismo de negócios e lazer) e na atração de 

grandes empresas estrangeiras (BMW, Chevrolet e outras) para suas imediações (municípios 

circunvizinhos, como Araguari, São Francisco do Sul e Itapoá). Obviamente que essa ação para a 

região de Joinville contou com apoio contundente do governo do Estado de Santa Catarina. 

Assim, segundo Santos (1996), extraído de Harvey (1993), a competição interlocal não é apenas 

pela atração da produção (que consome espaço e recursos naturais e humanos), mas também pela 

atração dos consumidores de cultura, de paisagens naturais e artificiais, em grande medida, 
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relacionadas ao turismo, moradia e outros. Isso induz, portanto a uma “guerra dos lugares”. A 

guerra dos lugares envolvendo as atividades turísticas, por exemplo, ficou muito evidente no 

verão de 2019-2020, por meio do aumento da disputa por turistas, especialmente pela alta do 

dólar e euro, pelo aumento dos preços das passagens aéreas, pelo vazamento de óleo no Nordeste, 

pela diminuição do poder de compra da população brasileira e outros. 

Vale notar que o processo de fragmentação espacial das atividades produtivas (cadeias 

produtivas) enfraqueceu essas atividades nos lugares, ou seja, especialmente nos territórios da 

periferia do sistema capitalista (mas também no centro do sistema capitalista, como nos grandes 

centros automotivos dos Estados Unidos, os têxteis da Inglaterra, o naval do Japão e outros). 

Todavia, esse processo de produção espacialmente disperso fortaleceu os serviços que, até então, 

não interessam (por tamanho, intensidade ou por definição) aos grandes conglomerados 

empresariais. Isso quer dizer que, por enquanto, muitas dessas atividades estão protegidas. 

Entretanto, para o capital, “tudo se dá ao seu devido tempo”.  

Há espraiamento das grandes corporações para essas atividades de serviços, especialmente 

quando elas se tornam lucrativas, como vem ocorrendo com certas atividades de transportes e de 

logística. Um exemplo é que, cada vez mais, temos grandes transportadoras atuando nos tipos de 

cargas e nas distâncias mais lucrativas e os pequenos transportadores e transportadores 

autônomos – em relações de trabalho altamente precarizados (uma forma de “uberização”). Isto é, 

tais transportadoras atuam nas pequenas pontas, ou seja, entre o produtor e o centro logístico à 

montante e entre o centro logístico à jusante e o consumidor – trechos curtos, geralmente dentro 

do próprio município, são vulgarmente empreendidos por trabalho informal (mas que 

independente disso são relações de precarização) e, por conseguinte, com veículos obsoletos. 

Na medida em que as possibilidades dos lugares são hoje mais facilmente 

conhecidas à escala do mundo, sua escolha para o exercício dessa ou daquela 

atividade torna-se mais precisa. Disso, aliás, depende o sucesso dos empresários. 

É desse modo que os lugares se tornam competitivos. O dogma da 

competitividade não se impõe apenas à economia, mas, também, à geografia 

(SANTOS, 1996, p. 199). 

 

 Apesar da crescente dominação da perspectiva neoliberal, a partir de 2000, houve um 

ligeiro arrefecimento dessa ideologia. Isso devido à perspectiva de maior estabilidade 

macroeconômica aberta pela guinada chinesa por importações de matérias-primas, cujo impacto 

favorável atingiu o balanço de pagamentos do país (BIELSCHOWSKY, 2013). As receitas do 
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comércio exterior ajudaram a sustentar os investimentos que, por outro lado, receberam pouco 

aporte da iniciativa privada. Isso foi especialmente a falta de uma política econômica que 

atingisse um dos pontos cruciais do desenvolvimento brasileiro e que foi muito bem trabalhado 

por Ignácio Rangel, ou seja, um “aparelho eficiente de intermediação financeira” que viabilize a 

transferência de recursos ociosos para áreas antiociosas (carentes de investimentos). Feito que 

reforça nossa perspectiva que, a partir de 2003, com o governo Lula da Silva e Dilma Rousseff, 

não houve um programa único e contínuo de desenvolvimento e, sim, “planejamentos” que pouco 

“conversavam entre si”, constituídos de forma fragmentada, como os PACs, a IIRSA/Cosiplan, o 

PMCMV, o PIL, o PNTL, o PNL, as PPPs e os modelos de concessão à iniciativa privada, os 

programas sociais e a política monetária e de juros. É possível que essa fragilidade seja um dos 

sustentáculos da crise que se abateu sobre o Brasil e que, por conseguinte, gestou o golpe de 

Estado de 2016195. Um golpe que traz de volta, numa velocidade assustadora, as ideologias 

neoliberais que, por consequência, estavam sendo “chocadas no ninho” do Estado, nos governos 

Lula e Dilma196. Um “ninho de serpente” que não foi sufocado em nome de uma efêmera 

liberdade que, por hora, não existe mais (ou nunca existiu plenamente). “Após o impeachment de 

Dilma, os processos neoliberalizantes se estendem e arraigam-se, em mais uma rodada de liberar 

o mercado para funcionar sem peias, em um momento de re-des-construção institucional e de 

ataques à democracia” (BRANDÃO, 2019, p. 261). 

  Uma política econômica, nos governos Lula e Dilma, que, apesar de grandes avanços, 

não impetrou carrear recursos suficientes para inversões de grande monta, de maneira especial, da 

iniciativa privada nacional, que mantivesse de forma contínua o crescimento econômico, o 

desenvolvimento tecnológico, a substituição de importações (produzir mais internamente o que 

somos capazes de produzir) e uma maior distribuição de renda para manter e qualificar a 

sensação de pleno emprego alcançado. O que observamos foi uma substituição crescente de 

                                                 
195 “Enquanto os países centrais armam e implementam estratégias tecnológicas e produtivas ousadas da chamada 

indústria 4.0, baseada em uma nova onda de digitalização e conectividade da Internet das coisas, os países 

periféricos, como o Brasil, regridem. Se, no passado, apenas situações extremas de crise lograram legitimar uma 

intervenção mais coerente e democrática por meio de políticas públicas regionais e urbanas, o que esperar do 

contexto atual?” (BRANDÃO, 2019, p. 277). 
196 Apesar das controvérsias, muito relacionadas a posicionamentos políticos e de ordem intelectual, como cepalinos, 

dependentistas e independentes, como apregoa Bielschowsky para Ignácio Rangel, Brandão (2019, p. 261), 

influenciado pelas duas primeiras vertentes, relata, com certa razão, que nos governos Lula e Dilma (2003-2015), 

houve uma série de “(...) reestruturações regulatórias de grande alcance foram implementadas em uma rodada de 

rollout, de re-regulação, reentrincheiramento, enfrentando modos de governança anteriores e criando refúgios de 

defesa que mesclaram conformação aos mercados com proteção de alguns direitos sociais”. 
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produtos nacionais por estrangeiros via fusões, aquisições e aumento das importações. O 

crescente consumo de massa, a utilização dos recursos naturais e os investimentos em 

infraestruturas (econômicas e sociais) não foram suficientes para um ritmo contínuo de 

crescimento, pelo menos, ao ponto de sustentar uma estrutura política embasada no tímido 

desenvolvimentismo brasileiro entre 2003 e 2016. 

Bielschowsky (2013) trata o modelo, embasado em um projeto nacional, como 

estimulador de uma integração virtuosa entre crescimento e melhoria distributiva da renda. Uma 

estratégia de desenvolvimento que é, ao mesmo tempo, social e nacional, como verificou-se no 

pós-guerra em vários países desenvolvidos. Por outro lado, esse modelo, para ser eficaz, pleiteia 

mais que um “simples” consumo de massa. Requer que parte da produção de bens finais e seus 

principais encadeamentos “para frente” e “para trás” sejam realizados no Brasil. Ainda é 

necessário aproveitar de forma inteligente o uso e a conservação dos recursos naturais. Os 

recursos naturais podem ser convertidos em desenvolvimento, desde que não sejam utilizados 

como meros enclaves de extração de matérias-primas sem deixar rastros de emprego, progresso 

técnico e bem-estar social (BIELSCHOWSKY, 2013)197. É lacônico que a inovação seja 

encadeada no mercado nacional, mesmo que seja a que já possuímos, sem muita sofisticação 

tecnológica, pelo menos no estágio inicial. Isso porque a realização da produção em massa – para 

consumo de massa, aproveitamento do nosso potencial natural e em infraestruturas – no país é 

que permite o aumento dos rendimentos de escala, progresso técnico e consequentemente maior 

espaço para aumento dos salários. 

Por isso, o consumo de massa deve ser de produtos produzidos no país ao invés de serem 

produzidos em massa na China ou em outros países. No entanto, e de modo geral, não erramos 

completamente. No setor alimentar houve avanços inovacionais significativos, só que também 

houve uma oligopolização e internacionalização crescente que, cada vez mais, se estende por 

todas as etapas das diversas cadeias produtivas de alimentos. Para que os ganhos potenciais 

gerados pela crescente demanda mundial pelas matérias-primas brasileiras sejam aproveitados, é 

necessário produzir no país parte considerável de máquinas, sementes e demais insumos 

                                                 
197 O Brasil tem abundância de recursos naturais, como terra, água, sol, energia. Recursos que podem ser convertidos 

em desenvolvimento, especialmente pelo aproveitamento da alta do consumo asiático. O progresso técnico precisa 

estar associado às novas fontes de energia elétrica (eólica, solar e hidroelétrica); à extração de petróleo em águas 

profundas e muito profundas; à produção de etanol e biodiesel e no desenvolvimento de motores movidos com esses 

tipos de combustíveis; ao domínio da produção agrícola, da indústria de máquinas e equipamentos agrícolas; e à 

extraordinária biodiversidade. 
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agrícolas. É preciso adicionar valor a toda a cadeia alimentar, de minerais, da biodiversidade, 

produção de energia e outros. Mas, só se pode fazer isso com soberania nacional, algo que está 

“em cheque” no Brasil, especialmente após o Golpe de 2016.  O uso dos recursos naturais é peça-

fundamental para gerir dividendos à sociedade, como educação, inovação e saúde pública, 

especialmente através dos royalties. Os royalties, por exemplo, do pré-sal para educação e saúde 

foram extintos mesmo antes de utilizados. 

As infraestruturas econômicas e sociais também são uma das peças-chave do 

desenvolvimento. Sua constituição demanda grandes investimentos que, por conseguinte, geram 

um número elevado de empregos, renda, consumo, poupança e assim por diante. Um efeito 

circular, como tratou John M. Keynes, contudo especificamente um efeito multiplicador, como 

demonstrou Ignácio M. Rangel, para o Brasil. Assim, as infraestruturas econômicas (como os 

diversos serviços públicos) e sociais movimentam uma quantidade gigantesca de recursos e 

empregos que geram externalidades ao setor privado e a economia como um todo. “Há inovações 

e encadeamentos demandados pelo investimento em infraestrutura que implicam processos 

relativamente simples do ponto de vista tecnológico” (BIELSCHOWSKY, 2013, p. 21), como 

também os que o país já domina, como na engenharia civil pesada (ferrovias, pontes, rodovias, 

hidroelétricas, aeroportos, hidrovias, dutos e outros), na aviação comercial, na extração e nos 

equipamentos de petróleo e gás. 

A partir da década de 1980, os investimentos em infraestruturas econômicas e sociais 

decaíram vertiginosamente. As inversões só voltaram a subir a partir de 2003, com o governo 

Lula da Silva, especialmente após a constituição do Programa de Aceleração do Crescimento 

(PAC), em 2007.  

A maior expansão do investimento no período 2000-2008 ocorreu em 

infraestrutura (7,8%), bem acima do modesto crescimento de seu VA (3,3%). A 

formação de capital no grupo contraiu-se no início da década, recuperou-se nos 

anos intermediários e passou por uma verdadeira “explosão” no período 2005-

2008 – sob o impacto, em 2007 e 2008, de uma política fiscal expansionista 

traduzida, na prática, pela execução de projetos do Programa de Aceleração do 

Crescimento (PAC) do governo federal (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; 

VASCONCELOS, 2015, p. 16-7).198 

                                                 
198 “(...) durante o período de expansão, os dois segmentos de maior peso em infraestrutura foram também os que 

tiveram maior expansão de 2000 a 2008: transporte, armazenagem e correio (12% a.a.) e administração pública 

(8,2% a.a.) – respectivamente 32,6% e 19,1% a.a. no triênio 2006 a 2008. A reversão nas políticas de restrição fiscal, 

a partir de 2006, e a implementação tardia, mas eficaz, do PAC, a partir de 2007, respondem por parcela significativa 
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Todavia, mesmo assim, ainda incapazes de manter um tipo de crescimento econômico 

necessário, inclusive, para uma maior estabilidade política. O grosso dos investimentos em 

infraestruturas de transportes, energia, saúde e educação foram públicos, o que demonstra que o 

governo não conseguiu tanto “identificar” plenamente o posicionamento dos recursos ociosos 

quanto não impetrou substancialmente o seu carreamento para os “cuellos de botellas”. O que 

implica dizer que o rentier foi mais atrativo que a propensão à rentabilidade das inversões 

produtivas199. A hipótese é que os capitais nacionais foram demasiadamente cautelosos quanto à 

expansão e à diversificação produtiva (com investimentos em instalações destinadas a ampliar a 

capacidade ou a diversificá-la – e mais ainda, a introduzir inovações não incrementais). Isso tudo 

foi combinado a um Estado-nação enfraquecido (apesar de todo avanço que houve no governo 

Lula da Silva para recuperar o desmonte do Estado na década de 1990), institucionalmente 

envolvido em conflitos ideológicos e incapaz de aportar, direcionar e converter recursos de 

grande monta para serviços públicos essenciais. As dificuldades para as inversões econômicas e 

sociais foram várias, como as exigências legais ambientais, jurídico-políticas (como o caso do 

TAV, como já relatamos) e a atração de capitais privados. 

Podemos falar também da falta de articulação com certos elementos da macroeconomia, 

como câmbio; a fuga e a dificuldade de repatriação de capitais nacionais; a atração de capitais 

produtivos e tecnologias internacionais por meio de joint-ventures; as taxas básicas de juros; o 

alto risco e incerteza política, econômica e de rentabilidade; as incertezas internacionais; o 

modelo adequado de concessões de serviços públicos à iniciativa privada – o Estado como poder 

                                                                                                                                                              
da FBCF (Formação Bruta de Capital Fixo) no período, impactando a atividade econômica como um todo na 

direção de forte expansão”. (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 16-7, adendo nosso). 
199 “Mas, não é só isso, ou seja, essa discussão não é tão simples. Vejamos: “A conclusão se alinha também à que 

chegaram Kupfer e Laplane (2010, p. 18), ao analisarem, os investimentos nos anos 2000: ‘A reticência na 

imobilização de capital em ativos de maior prazo de retorno é uma marca do sistema empresarial brasileiro, 

fortalecida durante os longos anos de instabilidade que sucederam as crises dos juros e da dívida na virada dos anos 

1980’. 

Ela confirma também o que Kupfer e Carvalho (2007) avaliam como característica central do comportamento da 

indústria brasileira, ou seja, sua ‘rigidez estrutural’. Esta rigidez significa que, para o bem e para o mal, o 

comportamento da indústria de transformação brasileira é de resistência a mudanças radicais. Para o bem, porque 

permite a preservação da capacidade produtiva previamente instalada. A indústria vem tendo participação 

decrescente no PIB, mas isso não tem implicado perda de setores. Para o mal, porque predominam ajustes 

incrementais, modernizadores das plantas e das práticas operacionais, evitando-se aumentar o tamanho dos 

empreendimentos, e evitando-se direcioná-los aos setores de maior densidade tecnológica – na contramão, portanto, 

da demanda nacional e mundial. Isto significa perder oportunidades, e insistir em uma estrutura produtiva que, 

tecnologicamente, vai se distanciando da vanguarda internacional. Como resultado não menor, a composição das 

exportações do país vai se “reprimarizando”, com queda na participação relativa da indústria de transformação 

nestas” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 31). 
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concedente e credor hipotecário, como tratou Ignácio Rangel; e a formação de poupança e de um 

robusto capital nacional (como ocorreu com as grandes construtoras no Brasil, especialmente a 

Odebrecht). Bielschowsky; Squeff; Vasconcelos (2015, p. 29-30) também apregoam que: 

(...) o mercado mundial, a partir de 2000, passa por uma “revolução” na queda 

dos preços (provocada pela engrenagem sino-asiática de produção que combina 

baixos salários, significativos aumentos de escala e forte introdução de 

progresso técnico, comandados por China, Japão e Coréia do Sul)200;  

(...) o nível e a estabilidade da taxa de câmbio são, como se sabe, decisivos na 

decisão de investimento201;  

(...) as elevadas taxas de juros são um terceiro componente que trava o 

investimento em expansão202; 

(...) nos últimos trinta anos, não foram raras as ocasiões em que a decisão de 

investir em expansão para o mercado doméstico foi posteriormente castigada por 

crises e instabilidade na evolução da demanda, frustrando expectativas de 

rentabilidade e, não raro, induzindo a prejuízo; para apagar a ‘memória do 

fracasso’, que por certo torna o acelerador do investimento ‘preguiçoso’, é 

necessário que por vários anos ocorra crescimento contínuo, viabilizador de uma 

nova sequência de êxitos, que contagiem os investidores203. 

 

                                                 
200 “É o mesmo processo que tem produzido relativa desindustrialização na Europa e nos Estados Unidos, e que tem 

feito com que as empresas multinacionais sediadas no Brasil deixem a expansão de capacidade por conta de suas 

filiais sediadas na Ásia, ou em seus países de origem, realizando investimentos principalmente para preservar a 

rentabilidade do capital já enraizado no país, ou seja, em modernização. Como o cálculo é o de que há oferta 

ilimitada de mão de obra a baixo custo na Ásia – depois do Sudeste Asiático deverá vir a Índia – e de que é nesta 

região que deverá ocorrer o grosso da expansão da oferta e da demanda nos próximos anos, a configuração parece 

não ser nada favorável à tomada de decisão por expansão e diversificação no país” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; 

VASCONCELOS, 2015, p. 29). 
201 “A insistência na apreciação da taxa de câmbio no Brasil para controlar a inflação – e beneficiar a melhoria 

distributiva –, bem como a expectativa generalizada de que as autoridades governamentais evitam alterar 

significativamente a tendência à apreciação observada desde 1994, como o fizeram pelo menos até recentemente, 

reforça a percepção empresarial de que a eventual rentabilidade sobre um estoque de capital totalmente novo – típico 

de expansão e diversificação – não justifica os riscos e as incertezas que a concorrência mundial e asiática trazem aos 

empresários sediados no país” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 29). 
202 “O faz no que se refere ao atrativo de aplicação financeira por parte das empresas, e também ao afugentar a 

tomada de empréstimos. A fuga ao endividamento para investir em expansão é relativamente suavizada graças à 

disponibilização do crédito de longo prazo pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 

mas não no que se refere ao capital de giro, envolvido na expansão de empreendimentos: mais trabalhadores, mais 

insumos etc. Torna-se muito pouco atraente este tipo de investimento nos casos, comuns, em que se prevê que os 

futuros fluxos de caixa não permitirão dispensar o crédito bancário” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; 

VASCONCELOS, 2015, p. 29). 
203 “Trata-se, aliás, de algo que parecia estar ocorrendo no final do período expansivo de 2003 a 2008, mas, 

infelizmente, a crise de 2008-2009 e, em seguida, a desaceleração de 2011-2012 parecem ter desfeito” 

(BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 29). 
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Uma coisa é certa, a partir de 2013, as dificuldades foram muitas204, inclusive a de 

reaparelhar o Estado, após seu desmonte nos governos Fernando Collor de Mello e Fernando 

Henrique Cardoso, com capacidade de planejamento e execução de obras. Por mais que o 

governo tenha tentado, ainda uma parte do projetamento ficou ao cargo das empresas 

acostumadas a realizar um plano “para inglês ver”, ou seja, um que costumeiramente não seria 

implementado, como era de costume, antes de 2003. Por isso, o plano não precisava ter qualidade 

(podemos citar diversos planos ferroviários no Brasil, mas especialmente em Santa Catarina205). 

Também a falta de fiscalização pública (pelos órgãos de controle e fiscalização) e privada 

(seguradoras e resseguradoras das obras) permitiu construções com baixa qualidade e repletas de 

complementações orçamentárias. Um sistema de “seguro privado” aumentaria a eficiência das 

construções infraestruturais, diminuindo as complementações orçamentárias, o tempo de 

execução da obra, a corrupção na execução (mantendo os gastos próximo ao orçamento) e, 

inclusive, segurando/garantindo os recursos públicos e privados investidos (em caso de 

problemas ambientais e de execução). 

O estímulo ao desenvolvimento econômico derivado da realização dos 

investimentos em infraestruturas não se encerra, porém, com a mera provisão 

dos serviços que a infraestrutura presta. Potencialmente, ao menos, vai muito 

além, estendendo-se pela economia como um todo por meio dos efeitos de 

encadeamento e inovação transmitidos aos demais setores da economia 

(BIELSCHOWSKY, 2013, p. 22). 

 

 No geral, Bielschowsky (2013) descreve dois “motores” que são os “turbinadores” de um 

tipo de desenvolvimento com alicerce nas potencialidades do Brasil, embasados em três frentes 

de expansão, como: o consumo de massa, o uso dos recursos naturais (acrescentamos como 

fundamentais também a conservação e a recuperação dos recursos naturais) e as infraestruturas 

econômicas e sociais. Ademais, destacamos uma série de políticas sociais e de distribuição de 

renda que são, em um curto espaço de tempo, as que mais contribuem para arrefecimento das 

desigualdades interpessoais e que, de modo geral, geram benefícios sociais e econômicos bem 

distribuídos espacialmente – saúde, educação, moradia, assistência social e outros, como o Bolsa 

                                                 
204 Para entender melhor a dinâmica dos setores econômicos do Brasil e os motivos deles não terem correspondido, 

em termos de crescimento e investimentos, sugiro a leitura do Texto para Discussão do IPEA de Bielschowsky; 

Squeff; Vasconcelos, 2015, páginas 30 e 31. 
205 Ver: SILVEIRA, Márcio R. Estradas de Ferro no Brasil: das primeiras construções às Parcerias Público-

Privadas. Rio de Janeiro: Interciência, 2007. 
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Família). Esses motores são o processo de inovação (novos processos e produtos, pela formação 

no país de encadeamentos produtivos em segmentos tecnologicamente nobres das três frentes de 

expansão) e os investimentos nos encadeamentos produtivos tradicionais, não dependentes de 

maiores inovações. As “(...) três frentes de expansão permitem uma nova onda de investimento 

centrada em expansão, diversificação e inovação” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; 

VASCONCELOS, 2015, p. 06)206. O que se apregoa é que o Brasil possui um enorme potencial 

de desenvolvimento endógeno que, por conseguinte, pode ser complementado com uma balança 

comercial positiva, exportações diversificadas e de valor adicionado mais elevado. Isso, pois, 

indica que a solução não está necessariamente na competição territorial e local embasadas em 

preceitos neoliberais e, sim, no fortalecimento do Estado nacional, na soberania e numa 

planificação central articuladas às escalas de atuação subnacionais – um programa nacional de 

desenvolvimento com “(...) capacidade de prospecção e de apreensão das especificidades sub-

regionais, sem ser localista, a partir de uma ação estatal consequente, participativa, que priorize o 

resgate do planejamento e leve em consideração a complexidade federativa brasileira” 

(BRANDÃO, 2019, p. 277). Portanto, o aumento do desempenho da economia brasileira deve 

focar-se especialmente no fortalecimento das cadeias produtivas internas e no processo de 

inovação, algo que o Brasil vem “abrindo mão”, cada vez mais, a partir do Golpe de 2016.  

A desenfreada busca por maior fluidez territorial, mediante uma série de determinantes da 

guerra dos lugares, possui um efeito mais localizado, centralizador e concentrador. Detém pouca 

relação com o encadeamento do desenvolvimento, especialmente numa escala mais ampla, ou 

seja, contribui menos com o arrefecimento das desigualdades territoriais. Fato que cria ilhas, 

muitas vezes de prosperidade, com poucas repercussões extrarregionais. Para criar externalidades 

e sinergias com alto grau de generalização é necessário que as infraestruturas de transportes 

sejam soluções que ultrapassem as localidades e, até mesmo, o ambiente regional. Em 

contrapartida, forma-se um complexo de transporte e logística, como o complexo portuário e 

                                                 
206 “É importante salientar que o mercado interno de consumo de massas será tão mais potente, como motor do 

investimento, quanto melhor for a distribuição da renda, e que as três frentes de expansão o serão tanto mais quanto 

melhor se puder realizar localmente a produção em larga escala correspondente, sem prejuízo de ampliar as 

exportações. Há que se assinalar também que cada frente de expansão é composta de atividades econômicas que, em 

sua operação no país, possuem variados graus de dinamismo e progresso técnico, efetivo e potencial. Não se pode, 

evidentemente, produzir tudo internamente, portanto, nem todas as atividades em cada frente de expansão são ou 

serão dinâmicas. O grau de dinamismo de cada frente dependerá de sua capacidade de impulsionar (‘arrastar’) 

domesticamente, em seu processo de expansão, os investimentos nos setores/atividades produtivas que lhe são 

inerentes” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 2015, p. 10). 
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logístico de Itajaí/SC – com investimentos local (Porto de Itajaí), estadual (isenções fiscais e 

rodovias estaduais) e federal (concessões, BR-101, dragagens e derrocagem) – no qual as 

sinergias são extrarregionais. Isso é uma característica das inversões em transportes que, mais do 

que qualquer outra atividade, estabelece relações econômicas escalarmente mais amplas e, com 

isso, atrai investimentos privados e aumenta os fluxos de insumo-produto. Essas infraestruturas 

tanto são o suporte como são impulsionadoras dos investimentos produtivos. Assim, as inversões 

realizadas ou orientadas pelo Estado em sistemas de engenharia de transportes e energia são 

essenciais para o desenvolvimento, como trata Brandão (2019, p. 274): 

Na qualidade de fruto e criador de externalidades e de gerador de sinergias com 

alto grau de generalização de uso, algo que, em certas vezes, acompanha e, em 

outras, empurra o investimento em atividades produtivas, o suporte 

infraestrutural é decisivo para o processo de desenvolvimento, inclusive como 

um dos fatores sistêmicos da competitividade. Alguns territórios são mais 

diretamente impactados por esses investimentos, cristalizando eixos de 

crescimento, expansão e integração, com grande inércia e fixidez espacial. O 

vultoso montante das inversões e imobilizações de capital fixo, a 

“irreversibilidade/indivisibilidade” dos investimentos, a questão das grandes 

escalas, as externalidades positivas altas, entre outros, são elementos que 

promovem marcas importantes no território. 

 

Entrementes, precisamos ter clareza que o processo de desenvolvimento, por meio de seus 

planos, não é uma fórmula perfeita. A planificação nunca foi, não é e nunca será perfeita, muito 

menos eloquente será sua realização, a não ser para uma vertente de pensamento idealista e 

desfocada da realidade objetiva. Nenhum plano fica isento de críticas; e muitos, pelo menos os 

elaborados com alguma qualidade, resolvem tanto total quanto parcialmente problemas, enquanto 

criam outros. Destacamos, nessa linha, o que ocorreu no Brasil no período de 2004-2014, 

momento, desde o fim do II Plano Nacional de Desenvolvimento (final da década de 1970) que o 

Brasil mais cresceu: 

No período analisado, as desigualdades interpessoais arrefeceram um pouco, 

mas as iniquidades inter-regionais brasileiras persistiram e ganharam outra 

natureza. A questão regional, uma problemática no seio do Estado, ainda não foi 

adequadamente apropriada ou legitimada politicamente para enfrentar a 

envergadura e a complexidade da tarefa de resolução da problemática regional 

brasileira. 

O certo é que persiste o grande desafio de instituir no Brasil um planejamento 

territorial que construa vetores estratégicos que permitam engendrar impulsos 

dinâmicos, de forma a gerar maior convergência de renda, alargamento de 

oportunidades e um processo de coesão (econômica, social, política) entre a 
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heterogeneidade das regiões. Tudo isso deve ser feito, ao mesmo tempo, com 

respeito e valorização da diversidade (BRANDÃO, 2019, p. 276). 

 

 Por fim, cabe uma reflexão sobre os fortes impulsos e freios aos investimentos que, por 

conseguinte, influenciam no tipo desenvolvimento econômico, o qual incide fortemente sobre os 

territórios brasileiros. Para “o bem ou para o mal” eles interferem nos lugares a ponto de atuarem 

sobre as desigualdades socioespaciais. A tese é que os primeiros, os impulsos não tiveram tempo, 

nem condições de se sobreporem suficientemente aos últimos207. Quer dizer que não dá para 

explicar os baixos investimentos do setor privado somente por sua escolha ao rentismo. A escolha 

pelo rentier e pelo envio de capital para fora do país tem motivos bem mais complexos do que a 

rentabilidade. A confiança é uma das determinantes do investimento (propensão a investir) e ela 

estava em recuperação, todavia, foi perdida com o golpe de 2016 (gerando fuga de capitais, 

baixos investimentos públicos e privados e aumento do rentismo). De 2004 até 2014, ocorreram 

investimentos públicos e privados que se orientaram pelo padrão inercial-litorâneo nas regiões 

metropolitanas e capitais; por sua natureza pontual de enclaves; pela expansão da produção de 

                                                 
207 “Pelo lado dos impulsos: 1) existem as três promissoras frentes de expansão apontadas no texto; 2) o estado geral 

da macroeconomia é bastante razoável (inflação sob controle, baixa relação dívida pública/PIB e entre déficit externo 

e exportações etc.); e 3) há inédita capacidade de mobilizar recursos de longo prazo no mercado financeiro 

doméstico, público e privado: espaço fiscal ampliado, BNDES, Caixa Econômica Federal (CEF) e Banco do Brasil 

(BB) fortalecidos, fundos de pensão com estímulos à diversificação de suas aplicações (por efeito da queda dos juros 

no mercado interno) e evidências de grande expansão no espaço de emissão primária de ações e debêntures; e, por se 

verificar, possibilidades de expansão de crédito de longo prazo com os bancos comerciais, estatais e privados. Pelo 

lado dos freios: 1) As reformas neoliberais tiveram efeitos importantes sobre a lógica inversora: 1.1) a liberalização 

comercial reduziu a rentabilidade e aumentou os riscos e as incertezas para investimentos em expansão – ainda que 

não em modernização – nos setores de bens “transacionáveis” (e a apreciação cambial acirrou a queda da 

rentabilidade); 1.2) a privatização significou maiores exigências de rentabilidade e maior aversão a riscos e 

incertezas; e 1.3) a liberalização financeira e a volatilidade nos fluxos de capitais geraram grande instabilidade 

macroeconômica, que reduzem a confiança; 2) Os investimentos sob a responsabilidade do setor público enfrentam 

barreiras: 2.1) ortodoxia fiscal (até 2005, e de novo em 2011); 2.2) dificuldades institucionais: desaparelhamento do 

setor público, obstruções legais (licitações, ambientais etc.); e 2.3) dificuldades em remontar a capacidade de realizar 

o pré-investimento dos projetos de infraestrutura (projetos básicos e de detalhamento). Ao mesmo tempo, ao não se 

expandirem adequadamente, os investimentos públicos não estimulam suficientemente os investimentos privados 

(provocam menor crowding in); 3) Baixo “efeito acelerador” (seis causas): 3.1) crescimento apenas moderado e de 

duração relativamente curta (2004 a 2010 de 4,4% a.a., em média; e em 2011e 2012, 2% a.a., em média); 3.2) crise 

mundial: a recuperação do investimento parecia estar finalmente em curso nos anos 2005-2008 – a “queda de braços” 

parecia estar sendo ganha pelos impulsos favoráveis ao investimento, neutralizando os freios –, mas a confiança do 

investidor sofreu em 2008 um golpe severo; 3.3) memória: mais de vinte anos de baixo crescimento podem ter 

tornado “preguiçoso” o acelerador (os animal spirits tardam a operar); 3.4) altas taxas de juros (incentivo ao lucro 

financeiro em detrimento do investimento produtivo) desestimulam o tomador de crédito; ao mesmo tempo, no caso 

de investimentos que pressupõem maiores requisitos de capital de giro, os enormes spreads bancários tornam o 

investimento em expansão proibitivo; 3.5) taxas de câmbio que desestimulam o investimento em expansão e 

diversificação (ainda que estimulem o investimento em modernização); e 3.6) acirrada concorrência sino-asiática, 

com avassaladora queda de custos e preços de bens industriais” (BIELSCHOWSKY; SQUEFF; VASCONCELOS, 

2015, p. 35-6). 
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commodities; pelas infraestruturas; e pelos gastos sociais (BRANDÃO, 2019)208. “Confiança” 

que foi limitada pela crise internacional de 2008 e seus desdobramentos e pela crise política 

interna no Brasil. Não obstante, de uma forma geral, os investimentos públicos, privados ou 

públicos-privados tanto solucionaram problemas socioespaciais quanto criaram outros (de ordem 

ambiental, conflitos de terras, disputa de poder local e regional, reforçaram o poder de antigos 

caciques regionais associados com grandes capitais privados e com o governo central e outros), 

todavia, esse padrão de crescimento e de modernização, inclusive desmontando muitas estruturas 

conservadoras de poder, começou a ser interrompido em 2015, com o abandono da planificação 

do território. 

 Porém, a origem, pelo menos a mais imediata, do desmonte da planificação está na década 

de 1990, com o governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Foi nesse governo que 

começou o desmonte das agências e dos bancos de desenvolvimento regionais. Foi um governo 

que privilegiou a abertura comercial e financeira, o desmonte das capacidades estatais de 

intervenção (vide o caso da privatização da CVRD, uma empresa estatal que realizava planos 

regionais e locais e fazia investimentos para realização desses planos, apesar de gerar 

desigualdades), além da entrega do patrimônio público superinvestido e estratégico do ponto de 

vista nacional à iniciativa privada estrangeira e nacional e a internacionalização de parcela 

importante do parque produtivo nacional (desnacionalização por intermédio de falências, fusões e 

aquisições). Foi nessa esteira que, em 1999, institui-se, de forma consistente, o tripé 

macroeconômico que perdura até os dias atuais, ou seja: 1) meta de inflação, 2) taxa de câmbio 

flutuante e 3) metas de superávit fiscal primário. O tripé macroeconômico é o principal fator de 

uma política ortodoxa que impõe baixas taxas de crescimento ao país. “Esses fatores, entre 

outros, determinaram importantes transformações nas relações das e entre as regiões brasileiras. 

Assim, ao longo dos anos 1990, as mudanças na paisagem regional brasileira resultaram, em 

grande medida, de involuções e desconstruções, isto é, foram consequências mais dos impactos 

                                                 
208 Houve um certo padrão, em bases territoriais, do direcionamento dos investimentos. Uma atração que está alocada 

em bases históricas, seja  pelas formas espaciais dadas ou as jurídicos, políticas, sociais etc. Segundo Brandão (2019, 

p. 261), são esses os tipos de territórios: “Territórios Tipo I – impactados pela força inercial dos fatores de 

aglomeração e de urbanização (litoral, RMs e capitais) e das vantagens locacionais produtivas da rede urbana do Sul-

Sudeste”; Territórios Tipo II – impactados pela implantação de investimentos pontuais, com tendência a se 

constituírem em polos isolados ou enclaves com baixa indução do entorno e da hinterlândia; Territórios Tipo III – 

impactados pela demanda mundial de commodities; Territórios Tipo IV – impactados pelos investimentos realizados 

ou orientados pelo Estado em infraestrutura de transportes e energia etc.; Territórios Tipo V – impactados pelos 

impulsos das políticas sociais, melhorias das condições de vida e nos equipamentos sociais, ampliação do mercado 

interno de consumo” (BRANDÃO, 2019, p. 263). 

Fls. 652



 353 

regionalmente diferenciados da crise econômica e das opções conservadoras de políticas 

macroeconômicas do que de processos reestruturantes” (BRANDÃO, 2019, p. 263). 

Em suma, em toda a década de 1990, os processos de abertura comercial e 

financeira, de desmonte das capacidades estatais de sinalização e coordenação, 

de privatização do sistema produtivo e de infraestrutura, de internacionalização 

de elos fundamentais das cadeias do parque produtivo nacional, entre outros, 

determinaram importantes transformações nas relações entre as regiões 

brasileiras, com a reconcentração espacial da riqueza e da renda no período 

1985-2002 e o aumento das desigualdades inter e intrarregionais (BRANDÃO, 

2019, p. 264). 

 

 De outra parte, o crescimento da economia brasileira após 2003, nos governos Lula e 

Dilma, mas especialmente nos governos Lula da Silva (2003-2010), teve importantes 

rebatimentos territoriais. As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste apresentaram taxas bem 

mais elevadas de crescimento do PIB que as regiões Sul e Sudeste. Começamos a observar 

muitas desconcentrações produtivas, muitas voltadas para a guerra dos lugares (fiscais e por meio 

de uma maior exploração do trabalho), mas também pela renda diferencial II da terra e pelas 

possibilidades infraestruturais de produção de energia e exploração dos recursos naturais. Ainda, 

nesse contexto, insere-se os sistemas de engenharia de transportes e logísticas que permitiram 

maior fluidez territorial e aumentaram a competitividade desses espaços frente ao cenário 

competitivo global. A competitividade territorial que se abriu nessas novas frentes de expansão 

diferenciou-se das tradicionais existentes no Sul e Sudeste do Brasil. A diferenciação embasou-se 

no tipo de produto, na relação com a natureza (maior grau de utilização dos recursos naturais, 

especialmente pelo baixo adicionamento de valor, em certas atividades), no destino final do 

produto (fora do país), no grau tecnológico (capital e mão de obra intensivos), no nível de 

exploração do trabalho, entre outros. Por conseguinte, esses elementos impactam diferentemente 

o território e, contidas nesse objeto, está a vantagem do atraso e o desenvolvimento desigual e 

combinado. Também ocorreu, como retrata Brandão (2019, p. 265), disputas territoriais e locais e 

outros atributos que interferiram nas dinâmicas regionais: 

A partir de 2003, com o aumento da renda rural ou urbana interiorizada, o maior 

adensamento das redes urbano-regionais articuladas às cidades médias e a maior 

sofisticação e diferenciação do consumo, o grupo de bens não duráveis de 

consumo conseguiu expandir-se, nos casos em que tinha capacidade competitiva 

frente ao ingresso dos produtos importados. Houve, dessa forma, a abertura de 

novas frentes de localização, com a criação de plantas de alguns ramos wage 

goods, geralmente com a implantação de compartimentos industriais pouco 
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sofisticados tecnologicamente, leves e com baixa geração de linkages. Esses 

segmentos produtivos lograram desconcentrar-se, em função de não exigirem 

ambiente mais complexo de externalidades. Assim, foram atraídos para vários 

polos periféricos de porte, sobretudo para espaços metropolitanos ou cidades 

intermediárias, com características de capitais regionais. Isso se deu, em geral, 

por meio de guerras fiscais, com ampla concessão de subsídios e outros favores, 

custos salariais menores, maior flexibilidade trabalhista e ambiental e, em alguns 

casos, fácil acesso a fontes de recursos naturais abundantes e baratos. 

 

 Ainda foi permissivo grandes investimentos privados apoiados pelo Estado, em especial o 

BNDES, que ocorreram nos setores agroindustriais, na indústria extrativa mineral, na indústria 

automobilística e de infraestruturas. De fato, gigantescos investimentos estavam em andamento 

em plantas automobilísticas, siderúrgicas, de petróleo, naval, nas refinarias, de extração mineral e 

outras. Sob outra perspectiva, foi o investimento público que atraiu e diferenciou o investimento 

privado, especialmente, nas infraestruturas ligadas a petróleo e gás, produção e distribuição de 

energia209, naval (privada e militar, como o estaleiro de submarinos nucleares)210, transportes 

(rodovias, dutos, ferrovias, aeroportos, hidrovias, portos) e outros. Muitos investimentos estavam 

voltados para as integrações regionais, supranacionais (Mercosul, por exemplo) e internacionais 

(corredores de exportação), por meio do Programa de Investimentos em Logística (PIL) e da 

IIRSA/COSIPLAN. 

 

 

8. INSERÇÃO INTERNACIONAL, PERMANÊNCIAS E DIVERSIDADES 

NA REORGANIZAÇÃO TERRITORIAL NO BRASIL 

Para que a circulação do capital ocorra é trivial haver planejamento, gestão de 

transportes e armazenamento, estocagem e movimento das mercadorias (de um lugar de produção 

para um de consumo). Por outro lado, os bens imóveis são mercadorias que não necessitam se 

mover no espaço para integrarem o movimento circulatório do capital. Para a ampliação da 

                                                 
209 “Quanto ao setor elétrico, no início do governo Lula, a lei 10.847/2004 autorizou a criação da Empresa de 

Pesquisa Energética (EPE); e a lei 10.848/2004 mudou o modo de comercialização de energia elétrica no Brasil, 

abrindo espaço para um boom de investimentos no setor” (...).  

“Além dos investimentos hidrelétricos, encontram-se as perspectivas dos complexos eólicos, com previsões de 

investimentos de R$ 35 bilhões; já para a energia solar são previstos R$ 6,6 bilhões” (BRANDÃO, 2019, p. 267). 
210 “Consideradas somente as encomendas destinadas à indústria naval brasileira, o montante estimado chegava a 

US$ 100 bilhões” (BRANDÃO, 2019, p. 266). 
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circulação do capital deve haver certas condições proporcionadas por reestruturações econômicas 

que são comuns no capitalismo. As reestruturações econômicas potencializam a circulação de 

mercadorias, capitais, informações e pessoas pelo espaço geográfico. Entre os principais agentes 

capazes de criarem as condições materiais para o aumento da circulação há o Estado e a iniciativa 

privada que, em conjunto ou separados, são responsáveis pelas infraestruturas de transportes; 

pelo desenvolvimento e pela utilização das tecnologias de transportes (tecnologias da informação 

e progresso técnico nos meios e vias de transportes); pelas normas e tributações para os 

transportes; pelo armazenamento; e pelos sistemas de logística.  

As atividades de armazenamento das mercadorias e sua logística, por exemplo, também 

são fundamentais para o movimento circulatório do capital, pois permitem a manutenção e a 

valorização da mercadoria, além de serem cruciais para o planejamento, a gestão, o manuseio, a 

conservação e para as transferências entre os modais de transportes das mercadorias. Ambas 

permitem também a guarda para comercialização do produto nos períodos de entressafras, de 

preços mais elevados e, especialmente, no capitalismo, possuem a função de alavancar a 

especulação. 

Arquitetam-se e reestruturam-se com esses instrumentos “novos” territórios, que 

atendem os imperativos da expansão capitalista, a modernização avança sobre os territórios cada 

vez mais integrada à lógica de expansão geográfica do capital e à divisão territorial do trabalho. 

Portanto, fragmentos do que Milton Santos (1996) chama de meio técnico-científico-

informacional211 espalham-se pelo território de forma desigual (verticalidades sobre as 

horizontalidades). Na periferia do sistema capitalista é comum a concepção de um pacto político 

e econômico entre um poder político conservador regional e local e grandes capitais nacionais e 

internacionais que, por conseguinte, moderniza ao mesmo tempo que dá sobrevida aos grupos 

conservadores de poder. Vide o caso dos espaços que combinaram o poder regional e local dos 

grandes especuladores fundiários com grandes projetos de infraestruturas no Brasil, que são, na 

sua maioria, substanciados pelo Estado (ao mesmo tempo que se revigora antigas “oligarquias”, 

também se moderniza incompletamente o território), por meio do planejamento e de 

                                                 
211 “Quanto ao meio técnico-científico-informacional é o meio geográfico do período atual, onde os objetos mais 

proeminentes são elaborados a partir dos mandamentos da ciência e se se servem de uma técnica informacional da 

qual lhes vem o alto coeficiente de intencionalidade com que servem às diversas modalidades e às diversas etapas da 

produção” (SANTOS, 1996, p. 187). 

Fls. 655



 356 

investimentos, como os territórios onde foram construídas algumas novas hidrelétricas, em que se 

realizou a transposição do Rio São Francisco, terminais portuários, rodovias, ferrovias e outras.  

As novas territorialidades, com novas ou conservadoras estruturas políticas e novas 

estruturas econômicas, conforme Ignácio Rangel (1981), vão se moldando a uma lógica que 

articulam e fragmentam, que diversificam e especializam os territórios. Um exemplo é a vasta 

expansão do agronegócio para variadas porções do território, como no Centro-Oeste, no Nordeste 

e no Norte do Brasil, que impõe a esses espaços uma “logística de Estado e corporativa” como 

aporte necessário a um processo de modernização conectado às demandas por produtos 

alimentares tanto internacional quanto no mercado interno. Nesses casos, observamos que os 

investimentos tanto do capital privado quanto do Estado são tão elevados que destroçam, quase 

completamente, as estruturas baseadas em modos e relações de produção pretéritas 

(horizontalidades). 

O processo de especialização, criando áreas separadas onde a produção de certos 

produtos é mais vantajosa, aumenta a necessidade de intercâmbio, que agora se 

vai dar em espaços mais vastos, fenômeno a que o Marx intitulou “ampliação da 

área”. 

Como se produzem, cada vez mais, valores de troca, a especialização não tarda a 

ser seguida pela necessidade de mais circulação. O papel desta, na 

transformação da produção e do espaço, torna-se fundamental. Uma de suas 

consequências é, exatamente, o aprofundamento das especializações produtivas, 

tendentes a convocar, outra vez, mais circulação. Esse círculo vicioso – ou 

virtuoso? – depende da fluidez das redes e da flexibilidade dos regulamentos 

(SANTOS, 1996, p. 192). 

 

Os custos de transportes incidem sobre o preço final do produto, já que são custos de 

produção efetivos em toda a cadeia de circulação – fornecimento, produção e distribuição 

(MARX, 2011a). Os transportes, o armazenamento e a logística adicionam valor à mercadoria, 

conforme seus níveis de competência (segurança, velocidade, desperdício e outros), à medida que 

permitem sua realização. O arrefecimento dos custos de circulação, via inovações tecnológicas e 

organizacionais, é efeito do aumento da produtividade do trabalho, pois ao realizar a atividade 

desempenhada pelo trabalhador com mais eficácia, rapidez e precisão, a máquina (caminhão mais 

eficiente ou uma empilhadeira substituindo um estivador ou “chapa”) acresce a quantidade de 

horas não pagas ao trabalhador e, consequentemente, o produto transladado é depreciado. Além 

de aumentar a conservação do produto por meio de um acondicionamento adequado, um 
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caminhão, um vagão, entre outros meios de transporte, que possuam elevada tecnologia e 

logística, também encurtam o tempo de entrega da mercadoria e, assim, ampliam o tempo de 

exposição do produto para venda, principalmente, os de prazo curto de validade. Enfim, são 

fatores que aumentam ou conservam o valor da mercadoria e, por isso, permitem a realização do 

lucro e tornam o capitalista, que “lança mão” dessas tecnologias, mais competitivo.  

Amplia-se, dessa maneira, a concorrência intercapitalista em que há um ambiente 

competitivo ou define-se oligopólios tanto regionais como globais. O território, portanto, que for 

munido de sistemas técnicos adequados de fluidez, permitindo maior circulação, é mais 

competitivo na atração de investimentos e, por isso, estará melhor ranqueado no mercado global.  

A concorrência gera, portanto, centralização do controle (fusões e aquisições) e uma nova 

distribuição espacial da produção (internacionalização das cadeias de geração de valor). A 

centralização do controle e a descentralização da produção afetou a natureza e a direção dos 

investimentos diretos em novas capacidades, reconfigurou a divisão do trabalho entre produtores 

de peças e componentes e os montadores de bens finais e alterou a participação dos países nos 

fluxos de comércio (BELLUZZO, 2013). “O propósito da competição entre os grandes blocos de 

capital é o de assegurar simultaneamente a diversificação espacial adequada da base produtiva da 

grande empresa e o ‘livre’ acesso aos mercados” (BELLUZZO, 2013, p. 132). 

Além das inovações em processos (organizacionais) e produtos (técnicas) serem 

fundamentais para o desenvolvimento das forças produtivas e da acumulação de capital em larga 

escala, elas criam condições concretas para a superação das barreiras espaciais, ensejando 

expansões geográficas do capital. Todavia, as revoluções nos transportes e na logística, apesar de 

todos os novos elementos que se difundem na atual revolução logística (SILVEIRA, 2007), são 

baseadas, em grande medida, nas invenções já realizadas nas revoluções industriais passadas 

(MAMIGONIAN, 1999). Assim, a fase recessiva iniciada na década de 1970, na qual as taxas de 

lucros são baixas, permeia uma forte expansão geográfica e extensiva do capital (expansão 

defensiva economicamente e ofensiva militarmente), como na expansão imperialista inglesa ou 

das multinacionais americanas (MAMIGONIAN, 1999). 

A extensão temporal da fase recessiva, para além das fases anteriores (25 a 30 anos), tem 

relação com a expansão do comércio internacional (com destaque para as economias na disputa 

por hegemonia), associada às políticas neoliberais, com forte oligopolização da economia (via 
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aceleração das fusões e aquisições) e finaceirização mundial (ESPÍNDOLA, 2014). Há também, 

como destaque, os novos e crescentes IEDs (greenfield projects) que se somam ao retardamento 

do processo de “destruição criadora” (SCHUMPETER, 2017), abrindo vagas inovacionais 

significativas que impelem o agrupamento espacial e temporal e aplicação de inovações básicas 

que comportam uma nova fase expansiva da economia internacional. O que está, cada dia mais 

evidente, é uma mobilidade do capital que procura impor a liberalização do comércio, o controle 

da difusão do progresso técnico (leis de patentes etc.) e a precarização das relações de trabalho. 

“Assim, as ‘novas’ firmas de concorrência escondem, sob o diáfano véu da liberdade, o aumento 

brutal da centralização do capital, a concentração do poder sobre os mercados, a enorme 

capacidade de ocupar e abandonar territórios e de alterar as condições de vida das populações” 

(BELLUZZO, 2013, p. 133-4). 

As novas formas de transportes, armazenamento e logística são tidas atualmente como 

fundamentais para a diversificação e criação de novos espaços consumidores e produtores. Elas 

permitem, com maior facilidade, uma ampla interação. Mas, isso não ocorre democraticamente. É 

um processo seletivo e que está envolto aos ditames da globalização, ou seja, ao capitalismo da 

grande indústria, das finanças e da construção de um espaço “seletivamente global”. Novos 

espaços são exclusivamente incluídos como mercados consumidores, enquanto muitos produtores 

usuais são dinamizados. O Brasil experienciou isso em dois períodos recentes: primeiro com a 

abertura econômica da década de 1990, com os governos Fernando Collor de Mello e Fernando 

Henrique Cardoso mediante uma inserção altamente subordinada, e segundo com a ampliação do 

comércio internacional e aquecimento do mercado interno, após 2003, com o governo Luiz Inácio 

Lula da Silva. Após 2016, com o golpe de Estado, passados quase dois anos, ainda vivemos os 

efeitos do modelo de desenvolvimento forjado a partir de 2003.  

Entrementes, efeitos negativos na economia começam a aparecer e, por conseguinte, 

afetam contundentemente a circulação. Fatos demonstrados pelos baixos investimentos em 

infraestruturas, por exemplo, em 2002, os investimentos totais em infraestruturas de transportes 

foram de R$ 2.472,392 milhões; em 2014, foram de R$ 21.329,422 milhões; em 2018, foram de 

R$ 13.659,709 milhões; e em 2019, até o mês de julho, foram de R$ 5.297,165 milhões 

(BRASIL, 2019). Já o comércio internacional, que implica transportes internos e internacionais, 

em 2002 foi de US$ (FOB) 60.290.491.129 e 295.484.721.931 quilogramas líquidos 

transportados; em 2011, foi de US$ (FOB) 255.936.306.857 e 544.178.782.340 quilogramas 
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líquidos; em 2018, foi de US$ (FOB) 239.263.992.681 e 705.993.524.546 quilogramas líquidos; 

e em 2019, (dados até outubro) foi de US$ 185.535.571.342 e US$ 553.965.783.037 quilogramas 

líquido (BRASIL, 2019), como destacados na tabela 02. 

Tabela 02: Balança comercial (export/import) e Investimentos em Infraestruturas de Transportes no Brasil 

de 2002 até 2019. 

Ano 

Balança comercial Investimentos 

Valor FOB (US$) Quilograma Líquido Mil de R$ 

2019 185.535.571.342* 553.965.783.037* 5.297.164** 

2018 239.263.992.681 705.993.524.546    13.659.709 

2017 217.739.218.466 691.914.688.421 14.699.048 

2016 185.232.116.301 645.315.391.102 14.659.833 

2015 190.971.087.339 636.397.312.890 16.818.804 

2014 224.974.401.228 576.684.219.576 21.329.422 

2013 241.967.561.759 558.473.284.245 18.236.098 

2012 242.277.307.190 546.123.603.532 16.549.379 

2011 255.936.306.857 544.178.782.340 16.309.380 

2010 201.788.337.035 519.815.992.199 17.719.185 

2009 152.910.580.383 455.310.843.500 12.526.336 

2008 197.778.858.085 468.852.818.555 8.376.949 

2007 160.521.882.755 461.522.121.631 7.298.006 

2006 137.708.096.759 424.266.521.082 5.501.338 

2005 118.692.856.544 396.833.756.232 3.690.509 

2004 96.332.184.410 375.810.121.068 2.418.920 

2003 72.975.027.454 321.025.156.756 1.700.801 

2002 60.290.491.129 295.484.721.931 2.472.392 

*Janeiro-outubro. 

**Janeiro-julho. 

Fonte: Brasil, 2019. 

 

Custos de circulação são atenuados devido ao desenvolvimento das inovações 

tecnológicas (passadas) e organizacionais aplicadas aos meios de transportes e armazenamento, 

mas, sobretudo, em razão das inversões públicas em infraestruturas e da flexibilização do sistema 

tributário e normativo. Vale vislumbrar que os preços das matérias-primas e outras mercadorias 

são sensíveis aos passivos de transportes. Fato que afrouxa espacialmente as relações de troca e 

permitem maior ampliação geográfica do capital (SILVEIRA, 2014). Os custos de circulação são 

reduzidos pelo aperfeiçoamento dos transportes, pois esse impinge preços da mercadoria cada vez 

mais aceitáveis ao mercado, torna mais rápida a movimentação de mercadorias e, por isso, a 

circulação passa a ser mais eficiente. Temos que lembrar que especialmente as commodities, de 

valor mais baixo, alto peso, extraídas de regiões mais longínquas (do espaço de transformação 
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industrial) são as mercadorias mais sensíveis aos custos de transportes. Sua inserção no mercado 

global, além de outros fatores, possui relação direta com os custos de transportes e 

armazenamento. 

Ao mesmo tempo em que aumenta a importância dos capitais fixos (estradas, 

pontes, silos, terra arada, etc.) e dos capitais constantes (maquinário, veículos, 

sementes especializadas, fertilizantes, pesticidas, etc.) aumenta também a 

necessidade de movimento, crescendo o número e a importância dos fluxos, 

também financeiros, e dando um relevo especial à vida de relações (SANTOS, 

1996, p. 191-2). 

 

O barateamento de muitos elementos do capital constante, somado ao acréscimo da 

exploração do capital variável, induz a expansão do mercado geográfico. Desse modo, o cenário é 

de maior concorrência intercapitalista. Essa é uma paisagem em que a circulação está 

estreitamente relacionada ao desenvolvimento das forças produtivas. Nesse processo, há intensas 

mudanças socioespaciais encravadas no espaço, e as alterações sociais são decorrentes desse 

processo de interação entre espaço e sociedade. É por isso que a circulação, uma noção mais 

ampla do que propriamente a circulação do capital, é um fenômeno estritamente geográfico, que 

sob o capitalismo também está fortemente vinculado ao movimento circulatório do capital. 

A ideia de circulação diz respeito às formas necessárias que todo capital 

individual deve percorrer em seu movimento de valorização no conjunto do 

capital social. Marx vai então tratar do processo de circulação do capital como a 

forma capitalista de circulação de mercadorias. As mercadorias agora circulam 

como produtos do capital. Na circulação capitalista, a concorrência entre os 

capitais impõe a tendência à continuada redução dos tempos e custos de 

circulação, no período que vai da aquisição de força de trabalho e meios de 

produção até a realização do valor acrescentado pela extração da mais-valia 

(BELLUZZO, 2013, p. 78, grifo nosso). 

 

Com a produção baseando-se cada vez mais no valor de troca – com a ampliação das 

trocas e das escalas espaciais para sua realização –, as condições físicas das trocas são 

fundamentais para os custos de circulação. Conjunções físicas consentâneas para as trocas são 

criadas pelo capital. A suplantação das barreiras geográficas não depende só de simples 

reestruturações nas relações políticas, econômicas e produtivas, mas também de investimentos 

em transportes e telecomunicações, portanto, estão articuladas à evolução do planejamento e da 

gestão nos meios de comunicações, normatizações e tributações em variadas escalas, inclusive, as 
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supranacionais (vide o caso da IIRSA/COSIPLAN212). O tempo de circulação também é uma 

determinação importante cada vez mais considerada no capitalismo contemporâneo por meio do 

just in time, pelas redes entre produtores e fornecedores e pelo e-commerce (BELLUZZO, 2013). 

“A lógica interna da acumulação reclama, de fato, a ‘anulação’ do tempo de circulação, mas a 

materialidade da produção impõe obstáculos a essa pretensão” (BELLUZZO, 2013, p. 79). 

A busca no capitalismo pela redução dos dispêndios de circulação não é só para avultar 

as relações de trocas entre espaços econômicos e populacionais já consolidados, ela serve 

inclusive para conceber e gerenciar novos territórios para a acumulação. Evento só franqueado 

por meio da redução dos custos de comunicação, entre eles estão os transportes. Um exemplo 

ocorre no interior do Brasil, principalmente no Centro-Oeste; Oeste da Bahia; e Norte, onde 

cidades, como Dourados/MS, Sorriso/MT, Porto Nacional/TO, Santana do Araguaia/PA, Luiz 

Eduardo Magalhães/BA e Barreiras/BA, erguem-se para outorgar a expansão do agronegócio. 

Cidades que, além da produção, funcionam para assessorar a cadeia produtiva da soja e do gado, 

criando condições infraestruturais e superestruturais, por meio do provisionamento de moradia, 

assistência médica, escolar, segurança, entre outros e, principalmente, servem como nó logístico 

de uma rede de transportes nacional e internacional de escoamento de grãos e carnes. São espaços 

integrados às rotas de exportação. Os corredores de exportação, diferente dos corredores de 

importações de insumos, de certa forma, diferenciam-se. Esse último perpassa por áreas urbanas 

mais densas (regiões metropolitanas, aglomerados urbanos e algumas cidades de porte médio), na 

quais a maioria dos insumos importados vão ser utilizados. 

Tal fluidez passou por um processo de descentralização com a abertura de rodovias, 

estradas de ferro, hidrovias, portos fluviais e marítimos no interior do Brasil, formando 

corredores de exportação (regiões produtoras aos portos). Todavia, a concentração ainda 

permanece nos portos do Sudeste e Sul do Brasil (portos de Santos e Paranaguá, por exemplo) 

(FELIPE JUNIOR, 2014). Essa dinâmica no interior do Brasil seria impraticável sem as 

condições gerais de produção, sem inovações técnicas e organizacionais nos sistemas de 

transportes, armazenamento e nos serviços de logística. Além, é claro, dos fatores de produção 

(terra, trabalho, capital, incluindo tecnologia, todos esses aspectos ligados ao agronegócio). 

                                                 
212 Refere-se ao desenvolvimento de projetos de integração territorial, com interesse nas infraestruturas para 

melhorar a conexão entre os países. Esse objetivo ampliou-se com as obras planejadas por meio da Iniciativa para a 

Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA) e, por conseguinte, no Conselho Sul-Americano de 

Infraestrutura e Planejamento (COSIPLAN). 
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Todos esses elementos citados estão em interação para a ampliação da competitividade entre os 

territórios de diversos espaços do Centro-Oeste, Norte e Nordeste brasileiro. Os territórios que 

competem são, portanto, de diferentes matizes, são mais e menos diversificados, são produtores 

de commodities, de matérias-primas não-comoditizadas, são maquiladores, desenvolvedores e/ou 

prestadores de serviços (de alta tecnologia, turismo de eventos, turismo de lazer e outros), são 

comerciais (economias de aglomeração, por exemplo) e assim por diante. Houve um momento 

que o próprio Estado brasileiro, através da Embratur (comandada por João Dória, atual 

governador de São Paulo), promovia no exterior um tipo de “marketing territorial”, que 

recentemente foi interpretado como promoção ao “turismo sexual”. 

Por outro lado, um território tem dificuldade de competir com outro, se os meios 

necessários para isso não são postos em prática. A lógica, da qual o Brasil se inseriu fortemente, a 

partir da Constituição de 1988 (constituição neoliberal213), é de competição entre os territórios, na 

busca pelo desenvolvimento regional e local. Não obstante, ela só pode ser explorada, 

especialmente no intento de transformar a natureza pelo trabalho, se certas áreas do território 

brasileiro forem incrementadas com condições gerais de produção, ou seja, sistemas de 

engenharia adequados para a prática da produção e da fluidez. Igualmente, as infraestruturas; a 

logística; os sistemas de normas e de tributação; o custo dos insumos e de mão de obra; a 

produtividade do trabalho; entre outros elementos são peremptórios para a competitividade.  

Logo, em condições desiguais, os meios de transportes tornam-se mais baratos ou caros, 

sendo elementos importantes da competitividade. Nada obstante, essas condições desiguais, ainda 

muito comuns, referem-se a uma gama de fatores que envolvem os transportes, a logística e o 

armazenamento. Em outras palavras, isso significa que trafegar com um caminhão numa rodovia 

em péssimo estado de conservação pode ser vantajoso, se o transportador autônomo ou uma 

grande transportadora tiver uma logística que aponte para a proscrição de filas, pedágios e a 

maior relativização da distância, enfim, que torne esse trajeto mais eficiente, mais competitivo 

que outro. A distância com sua característica marcante de relatividade só é possível graças a um 

fator essencial, id est, “o tempo”. E este último, no que se refere a um aprazado percurso, é 

condicionado, como relatado pelas inovações tecnológicas e organizacionais, pelos 

                                                 
213 “Por sua vez, o ano de 1988 pode ser considerado, paradoxalmente, como um marco tanto da Constituição cidadã, 

que estabeleceu importantes direitos sociais, quanto da consagração da hegemonia das práticas, das narrativas e da 

remontagem de instrumentos e dispositivos neoliberais” BRANDÃO, 2019, p. 263). 
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investimentos, pelas normas, pelas tarifas, pelas infraestruturas, pela logística corporativa e pelos 

demais coeficientes coadunados à circulação (SILVEIRA, 2018). 

Do mesmo modo, a necessidade de ampliar o processo de acumulação, mediante a 

diminuição dos custos de circulação (via tempo de giro), promove a aglomeração da produção em 

alguns centros metropolitanos/urbanos, e da mesma forma, estimula constantes reestruturações 

econômicas via desconcentrações e reconcentrações produtivas e de consumo. O nível de 

complexidade para se chegar ao ótimo da localização econômica (industrial, comercial e de 

serviços) aumenta, consecutivamente, superando, em certos aspectos, os fatores tradicionais de 

localização – proximidade das fontes de matéria-prima, dos mercados consumidores e dos custos 

de transportes. O território é afetado, reconfigurado, e novas territorialidades surgem como 

produto da mobilidade geográfica do capital abalizada nas demandas corporativas globais. O 

ordenamento do território é redirecionado para ampliar a fluidez territorial. 

Desse modo, o Estado, em muitas circunstâncias, procede, por meio de uma logística de 

Estado, para uma logística territorial voltada às corpulentas corporações, via autoestradas, 

pedagiamentos, corredores ferroviários de exportação, entre outros. Episódio habitual na 

Macrometrópole Paulista (EMPLASA, 2015) durante décadas (forte incremento das autoestradas 

pedagiadas), mas a partir do governo Lula da Silva, as inversões mais desconcentradas (e um 

pouco descentralizadas) auferiram a outros territórios um certo grau de competitividade e, por 

conseguinte, houve desconcentrações produtivas e de consumo para áreas até então consideradas 

econômica e socialmente deprimidas. Desconcentrações que também ocorreram devido ao 

aumento do poder de consumo do interior do Brasil (SILVEIRA, 2014), dos grandes projetos de 

investimentos e da expansão da fronteira agropecuária e de exploração mineral.  

Áreas produtoras que, muitas vezes, são bolsões econômicos e populacionais afastados 

dos grandes centros e que, de alguma forma, estão conectados por sistemas de engenharia de 

transportes (o que permite o preenchimento populacional e econômico ao longo das 

infraestruturas, como vem ocorrendo significativamente com a rodovia Belém-Brasília – conjunto 

de onze rodovias federais que ligam Brasília à cidade de Belém). As desconcentrações, apesar de 

até certa medida serem concentradas – devido às fortes interações espaciais com os grandes 

centros urbanos –, também foram frequentes a partir da abertura da economia, e o fator-chave foi 

diminuir os custos de produção via mão de obra mais barata e incentivos fiscais no interior. A 
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desconcentração produtiva e de consumo não é uma determinante inquestionável, pois muitos 

espaços reafirmaram seu caráter concentrador, como a região Sul do Brasil, especialmente o 

litoral de Santa Catarina, apesar de muitas porções do interior, como o Oeste do estado, 

continuarem desenvolvendo-se. 

Esse processo de mobilidade geográfica do capital ocorre com mais veemência a partir 

do final da década de 1970, no centro do sistema capitalista e, no final da década de 1980, na 

periferia do sistema. No Brasil, esse processo foi mais intenso a partir da década de 1990. Os 

processos de mundialização do capital (CHESNAIS, 1996) e/ou de império do capital (WOOD, 

2014), com as inovações (mais incrementais e de processo do que básicas e de produto) nos 

sistemas de transportes e logística, com a diminuição das barreiras alfandegárias e com a 

desregulamentação do sistema financeiro, oportunizaram aos capitais a liberação das fontes locais 

de poder. Isso, ao mesmo tempo, tornou o território extremamente importante e, em alguns 

aspectos, menos necessário, especialmente, para muitas corporações (especialmente as com alto 

nível de capital intensivo) que passaram a ser mais flexíveis em relação aos tradicionais fatores 

de localização. 

O tempo presente, expresso pelo meio técnico-científico-informacional (SANTOS; 

SILVEIRA, 2001), coloca toda a sociedade diante de um púbere modelo produtivo de consumo e 

geopolítico. Foram necessárias reestruturações e o estabelecimento de um novel arquétipo de 

circulação para extrair o máximo de valor dos sistemas de transportes e, notadamente, da 

logística corporativa e de Estado. Por isso, que o jovem instrumento que se soma à revolução 

técnico-científica é a comunicação, no seu sentido mais amplo, pelo fato de agregar todo amplo 

complexo informacional presente na mais recente revolução logística. 

É, nessa orientação, que se observam transformações destacáveis nos sistemas de 

movimento e seus impactos nos territórios, como:  

1) reestruturações nas relações cidade-porto (MONIÉ; SILVA, 2003);  

2) amplitude dos fluxos aéreos e, proeminentemente, nas cidades médias e de porte médio, 

formando novos hubs aeroportuários, reorientando a lógica que privilegiava a centralidade 

de determinados espaços da rede urbana brasileira (QUINTILHANO, 2019);   

3) e formação de eixos de circulação nas rodovias com altivo tráfego de veículos, compondo, 

em muitos casos, “eixos de desenvolvimento” com grande fluxo econômico, com atração 
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de atividades econômicas e população, além de um sistema paralelo de infovias, 

margeando os grandes eixos rodoviários (SPOSITO, 2015). 

  

As devidas alterações são críveis, porque abrangem infraestruturas, meios e sistemas 

organizacionais facilitadores da fluidez territorial. Elas podem ser reais em razão das novas 

configurações do avanço das forças produtivas que exigem, no Brasil, mudanças normativas e 

tributárias densas, ou seja, tais transformações impelem as relações de produção ao máximo e 

obrigam sua readequação. As remotas lógicas espaciais são substituídas por novas, mais 

dinâmicas e capazes de transformações territoriais profundas, maiormente quando o Estado 

nacional possui uma estrutura de poder cingida. Aqui estão presentes novas dinâmicas para a 

expansão geográfica do capital que, entre tantos atributos, está a escolha da localização das 

atividades de exploração econômica que, para tal, necessita de condições gerais de produção, 

como os sistemas de engenharia de transportes especializados. 

 

 

9. LOGÍSTICA DE ESTADO E CORPORATIVA, INVESTIMENTOS, 

ALGUMAS CARACTERÍSTICAS DAS NORMAS E DA TRIBUTAÇÃO NO 

BRASIL 

Somente o uso de tecnologias de transportes e estratégias logísticas não são suficientes 

para ampliar os fluxos econômicos pelo território e dinamizar as novas exigências da recente 

reestruturação econômica com o fito de criar cadeias produtivas mais extensas (terceirizações 

produtivas e de serviços e mercados espacialmente mais dinâmicos e distantes). Um sistema de 

normas e de tributação – incidindo nas relações de produção – é fundamental para legitimar tanto 

a circulação quanto a fluidez territorial que ela necessita. O Estado é o elemento principal tanto 

em relação à realização de estratégias, do planejamento e da gestão quanto à transformação do 

território. No Brasil, essa logística de Estado – inclusive, com investimentos massivos em 

infraestruturas de transportes e armazenamento – expressa-se desigualmente nos territórios 

mediante a atuação do governo federal, das unidades federativas e dos municípios.  
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Na Macrometrópole Paulista (EMPLASA, 2015), por exemplo, há uma série de 

construções, ampliações, duplicações e concessões de autoestradas com o objetivo de atender às 

demandas empresariais por fluidez. São espaços subsidiados, com valor do solo baixo e com fácil 

acessibilidade – ao longo das autoestradas para formação de distritos industriais, condomínios 

industriais, business parks, centros logísticos e outros –, além de um conjunto de outras 

infraestruturas (as infovias, com fibras ópticas, gasodutos, telefonia celular ao longo de 

importantes autoestradas) e isenções fiscais de diferentes níveis e escalas administrativas.  

Na microrregião de Itajaí, instalou-se um complexo portuário e logístico, fruto das 

condições naturais favoráveis, dos investimentos públicos, dos subsídios (ICMS, ISS e outros) e 

da presença do capital privado com know-how em serviços de transportes, alfandegamento, 

armazenamento e diversos tipos de serviços de logística (sistema complexo de objetos e ações). 

Ainda, podemos destacar o esforço do Estado para suprir a Zona Franca de Manaus e alguns 

territórios produtores de grãos do Centro-Oeste, Nordeste e Norte do país com infraestruturas de 

formato intermodal (aéreo, ferroviário, rodoviário e hidroviário fluvial e marítimo) com o 

objetivo de diminuir os custos de transportes. 

O pedágio, produto da logística de Estado em associação com grupos empresariais, é 

uma sobretaxa que atinge diversos interesses. Nesse sentido, ele é um exemplo da atuação estatal 

via concessão à iniciativa privada, melhorando as infraestruturas e as normas, com o intento de 

ampliar a circulação, especialmente de produtos com valor agregado mais elevado, ao mesmo 

tempo que aumentam os custos de circulação para certos tipos de produtos menos especializados 

e de baixo valor. Podemos também dizer, com base em Santos (1996), que um sistema moderno 

de comunicação e transportes, especialmente as autoestradas pedagiadas (que impõem barreiras a 

muitas formas de interações espaciais), fazem parte de um aparelho institucional criado para 

controle do território. Com isso, as desigualdades espaciais são patentes, sobretudo porque o 

sistema de pedagiamento é espacialmente tão heterogêneo quanto é a circulação pelo território. 

As taxas e os impostos de circulação (tributações) também são desiguais espacialmente, bem 

como o ICMS (Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 

Prestações de Serviços de Transporte Interestadual, Intermunicipal e de Comunicação) e o ISS 

(Imposto Sobre Serviços), além de outros subsídios das esferas públicas.  
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Uma outra discussão, iniciada mais fortemente em 2019, com repercussões que se 

estenderão por 2020 e que passou a fazer parte da “famigerada” guerra dos “lugares” e dos 

“territórios” está relacionado com isenções fiscais, especialmente o ICMS, ou seja, é a redução do 

ICMS sobre querosene de aviação. Esse debate tem relação intrínseca com a nova forma de 

concessões dos aeroportos no Brasil. Isso implica dizer que os maiores aeroportos brasileiros, 

agora concessões privadas, sob a administração de diversos grupos, inclusive estrangeiros, 

passam a competir fortemente entre si – algo menos comum no tempo da administração pública 

da Infraero. Estabelece-se uma competitividade que tanto agarra-se ao território quanto o arrasta 

para uma disputa territorial e entre localidades.  

O Estado de Santa Catarina passa a realizar essa discussão (por meio das PLs nos 81, 170 

e 174), especificamente após o seu maior aeroporto, em Florianópolis, ser concedido a uma 

empresa de capital privado-público da cidade de Zurique, na Suíça (Zurich Airport). A forma da 

empresa ampliar sua lucratividade é através da exploração de serviços e, para isso, ela atua, por 

meio de lobby na Prefeitura, no governo do Estado e na Assembleia Legislativa, para criar 

condições e situações que permitam à atração de voos (mais tarifas aeroportuárias), de maior 

permanência das aeronaves no solo (durante abastecimento e pernoites), além do aluguel de 

espaços para comércio e serviços (terceirização). Ainda relacionado a isso, ela explora hotéis, 

postos de gasolina, atividades de lazer, aluguéis de veículos e outras atividades no aeroporto-

shopping (em um novo estilo de aeroporto que funciona como um shopping que, por assim dizer, 

tende a criar uma subcentralidade) e na sua hinterlândia imediata (em uma aérea de restinga 

concedida juntamente com o aeroporto).  

Assim, a empresa necessita de licenças ambientais, infraestruturas de transportes e 

outras obras públicas, isenções fiscais e outros atributos para ela e para seus parceiros comerciais, 

como, por exemplo, a diminuição da alíquota de ICMS para combustível de aviação. A finalidade 

dos Projetos de Lei, apresentados por parlamentares catarinenses, é a ampliação de voos, algo que 

beneficiaria, entre outros, as companhias aéreas e a Floripa Airport.  

Para as empresas aéreas que operam nos chamados grandes aeroportos do 

Estado (Florianópolis, Chapecó, Correia Pinto, Jaguaruna, Joinville, Lages e 

Navegantes), o texto da nova lei fixa índice de ICMS entre 12% e 7%, 

escalonado conforme o número de locais em que a companhia opere voos 

regulares (de quatro a cinco), decolagens diárias (25 a 38) e embarques e 

destinos, no Estado e internacionais (de um a dois). 
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Já nos aeroportos de médio porte (Blumenau, Caçador, Concórdia, Forquilhinha, 

Joaçaba, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê) as empresas passam a pagar 

2% de imposto no combustível no primeiro ano de operação, caso realizem ao 

menos cinco decolagens semanais. No segundo e terceiro ano de funcionamento 

– mantendo o mesmo número de decolagens – o percentual do imposto cobrado 

aumenta, respectivamente, para 3%, e 4% (ALESC, 2019, p. 01). 

 

Acrescenta-se que os investimentos públicos e o modelo normativo e tributário 

instalado, favoráveis à iniciativa privada, não dão conta de atender completamente as 

necessidades das forças de produção instaladas e auferir ao território a fluidez desejada 

(SILVEIRA, 2018). Caso contundente que justifica essa assertiva é a discussão sobre a reforma 

tributária, com destaque para o ICMS, ISS, IPI, CIDE, COFINS, PIS, entre outros. O ICMS, por 

ter base de cálculo diferente por produto e estado federativo, atua diferentemente no sistema de 

circulação. Por outro lado, os arquétipos de concessões, necessários para a ampliação da fluidez, 

foram desprovidos e contribuíram somente para uma parcela de empresas avançarem na 

movimentação de cargas e capitais. Vale salientar o aumento da fluidez para as mercancias de 

alto valor agregado, pois essas circulam prontamente pelas grandes autoestradas pedagiadas, 

devido ao ignóbil acréscimo dos pedágios nos custos de transportes e, por conseguinte, nos de 

produção. 

Desse modo, a melhoria das infraestruturas compensa os custos de pedágio, devido à 

diminuição de outros custos de transportes (rapidez, segurança, manutenção dos veículos e 

outros) na cadeia de fornecimento, produção e distribuição. Logicamente que isso não vale para 

toda a cadeia de insumo-produto, pois muitas, de menor valor agregado e certos tipos de 

mobilidade do trabalho, têm seus custos aumentados (especialmente os de insumos e produtos 

com baixo valor agregado). No caso dos custos do trabalho, uma boa parte dele é pago pelo 

trabalhador. Ainda frisamos que uma boa parcela das estradas pedagiadas no Brasil possuem 

tarifas elevadas de pedágio e sua infraestrutura não é necessariamente melhor que as 

administradas pelo Estado. Muitos pedágios são verdadeiras barreiras econômicas e sociais que 

dificultam todo tipo de mobilidade e, por isso, interferem no desenvolvimento local e regional, 

inibindo certos tipos de interações espaciais. 

Tal fato é explicado, porque as demandas corporativas especulativas e produtivas, em 

pleno andamento do “império do capital” (WOOD, 2014) e do “regime de acumulação flexível”, 
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intervêm nos sistemas de normas e de tributações para operarem mais eficazmente, além de 

demandarem fixos de transportes, de armazenagem e de comunicações do poder público. Como 

essas corporações são seletivas espacialmente, a pouca presença do Estado em provir o território 

com logística de Estado mais “justa” coopera para ampliar as desigualdades territoriais, tornando-

se mais um elemento do desenvolvimento desigual. As estratégias organizacionais das 

corporações em logística (corporativa), por outro lado, permitiram o acréscimo dos fluxos, já com 

a logística de Estado sendo influenciada em parte pelas corporações. Elas conduziram a fluidez 

territorial a uma melhor circulação do capital em espaços selecionados. 

Entrementes, esses espaços não são “crus”, desprovidos de estruturas, formas e funções 

construídas ao longo dos processos históricos. Isso quer dizer que mesmo as imposições externas 

e as dinâmicas internas (no âmbito da geopolítica e das corporações) passam pelos filtros das 

formações socioespaciais, ou seja, conflitam-se com as infraestruturas e superestruturas 

preexistentes e, só assim, tornam-se parte de uma nova, mas não tão nova estrutura. Isso por que 

ela é somente uma sucessão de estruturas que trazem elementos da antiga, especialmente as 

formas espaciais, sociais, jurídicas e políticas. Portanto, os filtros atuam mais ou menos conforme 

as condições e intensidades das estruturas preexistentes e das formas técnico-científicas (estrutura 

global) que passam/escapam aos filtros. Assim, será sua capacidade de reorganizar a estrutura. 

 

Quando uma área é incorporada às formas técnico-científicas de (re)organização 

espacial e assim destinada a abrigar frações de capital que exigem uma 

rentabilidade maior e, por conseguinte, uma circulação mais rápida dos 

produtos, ela é obrigatoriamente dotada de meios de transportes e comunicações 

que a ligam aos centros nervosos do país. De tal forma, os efeitos das 

determinações da estrutura global se fazem sentir com menor defasagem. 

Os processos de toda ordem (econômicos, institucionais, culturais), que incidem 

sobre a área em questão, são, dessa maneira, oriundos de todos os níveis de 

decisão. Da mesma forma, as funções exercidas pela área correspondem 

igualmente a esses diversos níveis. Se um subespaço, apesar de inserido no 

contexto global da nação, podia escapar de alguma forma ao peso da totalidade 

das determinações mais gerais e valorizar as determinações de natureza local ou 

regional, a partir da organização técnico-científica do espaço ela passa a ser o 

teatro de uma multiplicidade de ações, cuja a origem e cujo o nível é diverso. 

Isso leva, também, a que as formas locais, isto é, os objetos criados para permitir 

a produção econômica, formas geradas para tornar possível a vida institucional e 

cultural, tornem-se extremamente precárias, subordinadas as mudanças rápidas e 

profundas. Isso tanto se dá com a organização da rede de transportes, que deve 

rapidamente se readaptar, quanto com o plano urbano, que deve ser rapidamente 

modificado para atender ao novo tipo demanda representado por uma estrutura 
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profissional nova ou por exigências de ordem cultural, sem falar no contágio 

social, criador de novas formas de convivência. Da mesma forma, a própria 

administração pública tem que se reorientar. Poderíamos ajuntar um grande 

número de outros exemplos, desde a frequência das viagens até a estrutura do 

consumo (SANTOS, 2008, p. 66). 

 

Um sistema adequado de normatização e de tributação da circulação – apesar de ser 

adequado aos padrões internacionais emanados do centro do sistema capitalista, conforme os 

níveis de modernização incorporados e readequados/redefinidos pelos filtros da formação 

socioespacial –, tende a dinamizar os fluxos econômicos e a reorganizar o território que, em 

grande parte, é voltado para os interesses corporativos. O aumento da fluidez territorial, 

proporcionada em grande medida pelo Estado – maior agente produtor do espaço urbano, em 

parceria com a iniciativa privada, por meio de concessões e parcerias público-privadas – não seria 

problema, se não fosse utilizado para, em muitos casos, especialmente na periferia do sistema 

capitalista, onde as instituições públicas são reféns dos interesses corporativos, ocasionar perdas 

regionais e locais, fruto da seleção espacial do capital.  

Vale a pena lembrar que sem crescimento econômico na escala nacional, as políticas de 

desenvolvimento territorial e local causam um “efeito mais aparente regional e localmente” do 

que um efeito concreto na economia nacional. A soma tende a ficar próximo de zero ou até 

mesmo é negativa, especificamente pelo fato que muitas dessas políticas de desenvolvimento 

absorvem demasiadamente os recursos estatais que, por conseguinte, poderiam ser investidos em 

saúde, educação, geração de emprego e renda, como em obras de infraestruturas sociais (grandes 

demandantes de trabalho braçal – menos capital intensivo e mais mão de obra intensiva). O que 

observamos é a criação de ilhas locais de prosperidade em detrimento do equilíbrio regional e das 

contas nacionais. Florianópolis/SC, por arquétipo, é uma cidade que, apesar de aplicar diversas 

políticas de desenvolvimento local, com grandes e diversificados incentivos públicos (da União, 

do estado e do município), foca mais essas políticas no setor empresarial, como o de tecnologia 

intermediária (estamos fazendo essa diferenciação, pois não verificamos um mote de tecnologia 

de ponta). Florianópolis e os municípios vizinhos possuem um dos maiores problemas de 

mobilidade do país (transporte público coletivo, ciclovias, acessibilidade e outros), diferenças de 

renda expressivas e, por isso, grandes desigualdades socioespaciais, violência elevada e outras 

condicionantes que coloca a cidade longe de um padrão internacional aceitável de “cidade 

inteligente” e outras determinações atribuídas pelo marketing territorial. O marketing territorial, 
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como regra de todo marketing e difundido regionalmente, é diferente da realidade concreta. “Nos 

prolegômenos para uma ontologia do ser social, George Lukács cuida de explicar que Marx 

concebe de saída o mundo que nos é dado (seja a natureza ou a Sociedade) como a síntese real de 

processos e não como ‘imediatidade’ cujas determinações se constroem primeiro no pensamento” 

(BELLUZZO, 2013, p. 45). 

Ao invés disso, os padrões de seletividade, intermediado pelo poder público, poderiam 

ser levados a outro nível, ou seja, um que diminuísse as desigualdades regionais e gerasse um 

efeito multiplicador na economia nacional, com emprego e renda – por isso, a importância dos 

planos de desenvolvimento regional atrelados a um plano de desenvolvimento nacional. Situação 

que ocorre na China, por exemplo, onde Zonas Econômicas Especiais (ZEEs) são instaladas para 

fins do desenvolvimento regional e geopolítico (sucção econômica de espaços pertencentes ao 

território chinês, como Hong Kong, Taiwan e Macau que “clamam” por independência). Não 

obstante, quando os filtros da formação socioespacial não dão conta de atenuar os padrões mais 

agressivos do “império do capital”, há o prevalecimento do uso da logística de Estado na busca 

por maiores lucros mediante a concorrência intercapitalista oligopolista e a exploração do 

trabalho. “No seu processo de valorização, o capital é obrigado a submeter simultaneamente 

massas crescentes de trabalho e, no processo de concorrência, superar seus sócios-competidores e 

desvalorizar continuamente o valor da força de trabalho, tornar o trabalho redundante” 

(BELLUZZO, 2013, p. 66). Uma exploração do trabalho e uma concorrência intercapitalista que, 

cada vez mais, se incorpora ao espaço geográfico, diferenciando-o para além das paisagens 

naturais e sociais pretéritas. Cada vez mais, há a dinamização de acurados espaços em prejuízos 

de outros, solidificando ou ampliando as diferenciações regionais. O Brasil, “mais do que nunca”, 

vive isso atualmente, id est, por meio do processo de desenvolvimento, todo problema 

solucionado gera outro problema de outra natureza e intensidade. Cabe à planificação criar 

mecanismos que, ao serem implementados, amenizem os efeitos negativos e realcem os positivos. 
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10. IMPACTOS TERRITORIAIS DA FLUIDEZ E COMPETITIVIDADE 

NO BRASIL 

O Brasil possui vantagens comparativas na produção de grãos, alimentos e alguns 

produtos industriais. Sua competitividade internacional é dificultada por vários fatores externos, 

como subsídios, dumping, antidumping, barreiras fitossanitárias e internos, como os custos de 

logística, transportes e armazenamento. Portanto, a competitividade, em parte, é dificultada pela 

deficiência de uma logística de Estado mais operativa, ou seja, que crie estratégias, que planeje e 

que geste a circulação pelo território, além de criar as condições para a conservação e a 

implementação de infraestruturas de transportes e de armazenamento. Isso não quer dizer que o 

país não tenha feito um plano nacional de transportes e logística que focalize a fluidez territorial. 

Nos últimos tempos, temos o Plano Nacional de Logística e Transportes (PNLT) e o Plano 

Nacional de Logística (PNL).   

Uma maior fluidez, em pontos estratégicos do território nacional, possibilita a ampliação 

do superávit comercial, mas também atrai IEDs, aumenta a produtividade nacional e pode 

amenizar as desigualdades regionais. Soma-se a isso tudo a necessidade de uma logística 

corporativa mais inovativa, tanto organizacional quanto de tecnologias, com mais capital 

intensivo. Isso posto, vale analisar os índices de competitividade global. Entre alguns elementos 

desse índice está a logística e a infraestrutura de transportes. Segundo o Fórum Econômico 

Mundial (WEF), entre 2017 e 2018, o Brasil ocupou a 65º posição, entre 137 países pesquisados, 

em qualidade de infraestrutura de transportes, segundo o Índice de Competitividade Global 

(biênio 2017-2018). Por outro lado, os indicativos para 2019 são ainda mais negativos, 

especialmente quanto à estabilidade do governo, à violência, ao desemprego, entre outros, 

colocando o Brasil na 71a posição mundial e 8a na América Latina e Região do Caribe. Em 2019, 

esse índice caiu para 65a posição. A China é de longe o melhor desempenho entre os BRICS, está 

quinze lugares à frente da Federação Russa, trinta e dois lugares à frente da África do Sul e cerca 

de quarenta lugares à frente da Índia (68) e do Brasil (71) (WEFORUM, 2019). Vale lembrar que 

na metodologia de classificação as infraestruturas são o pilar número dois de um total de doze 

pilares.  
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Figura 03: Índice Global de Competitividade (2017-2018). 

 

Fonte: PNL, 2018. 

 

Além disso, também no ambiente da logística de Estado, os sistemas de normas e 

tributação adequados podem possibilitar uma maior articulação intermodal e multimodal e, por 

consecutivo, uma fluidez territorial mais elevada. O denominado “custo Brasil de transportes”, 

que possui ampla variação regional, é um dos mais elevados do mundo e é bem mais elevado que 

os “custos de transportes dos Estados Unidos”. Todavia, a mão de obra brasileira no setor de 

transportes (como também nos serviços de logística e armazenamento) é baixa, se comparada aos 

países mais desenvolvidos, assim como também é o lucro dos transportadores, especialmente os 

autônomos. Esses elementos são consequências da alta mais-valia, ofertas de serviços, juros para 

aquisição dos meios de transportes e manutenção (pelo elevado tempo útil de uso do veículo, 

pelas condições das infraestruturas de transportes, pela qualidade dos combustíveis e outros). 

Verificamos que o Brasil, em 2016, possuía um elevado número de caminhoneiros autônomos, 

além de uma grande frota de caminhões, com 1.883.867 unidades e idade média de 10 anos e 3 

meses (BRASIL, 2017). Nos Estados Unidos, por outro lado, há uma maior regulação na oferta 

de transportes que mantém os preços dos fretes e os salários mais equilibrados. 

Nesse contexto, a oferta de transportes, especialmente com autônomos e cooperados, 

obra inclusive de um processo de financiamento facilitado (por meio do FINAME), 

designadamente no governo Lula da Silva, somado aos custos de manutenção e circulação (peças, 

pneus, combustíveis, pedágios, sinistros, seguros e outros), abranda o lucro dos transportadores. 
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Um cenário, portanto, que mantém os custos elevados de transportes e altos índices de 

inadimplência nos financiamentos públicos (uma estratégia utilizada pelas grandes 

transportadoras é os subsídios governamentais e os refinanciamentos, algo mais limitado aos 

autônomos). Com isso, temos autônomos com baixo lucro e caminhoneiros com baixos salários. 

Temos grandes transportadores com lucro intermediário, mas que ampliam seus rendimentos por 

meio das relações com o Estado (financiamentos, refinanciamentos, perdão de dívidas, isenções 

fiscais e subsídios de diversas naturezas).  

Algo agravado pela nossa matriz de transportes estar amplamente atrelada ao 

rodoviarismo que, consequentemente, aumenta o poder dos transportadores rodoviários e, com 

isso, permite que eles exerçam um papel relevante na política nacional, como foi no golpe de 

Estado de 2016. Uma questão capaz de avultar essa discussão é que, devido à alta concentração 

de cargas no modal rodoviário, há um desequilíbrio político que amplifica a capacidade de poder 

político dos transportadores (empresários do setor de transportes). Destaca-se recentemente a 

atuação desses agentes no golpe de Estado de 2016 e nas pressões que realizaram sobre a Lei no 

11.442/2007 (Lei que regulamentou o transporte de cargas rodoviárias) e a Lei no 12.619/2012 

(conhecida como Lei do descanso). Também, avulta-se a pressão sobre o governo de Michel 

Temer quanto aos preços dos combustíveis e ao papel na eleição de Jair Bolsonaro para 

Presidente em 2018. O que ficou claro foi o uso político-partidário dos donos de grandes 

transportadoras e sindicatos patronais em detrimento de pautas verdadeiramente consistentes para 

melhoria do lucro na atividade de transporte, dos salários e, de uma forma ampla, a valorização 

do setor. 

Para um desenvolvimento mais compensado, há a necessidade de indústrias e serviços 

coligados ao setor de transportes, como o setor produtivo de equipamentos de transportes. Nesse 

quesito, o Brasil não está na vanguarda tecnológica, mas possui tecnologia e capacidade ociosa 

suficientes para atender a ampliação e a diversificação da matriz de transportes do país. Isso 

indica que nosso problema não é criação de tecnologia, e sim, a incorporação e aplicação das 

tecnologias existentes no mercado brasileiro e internacional. A indústria ferroviária brasileira 

chegou a produzir mais de três mil vagões por ano na década de 1970. Contudo, perante o 

sucateamento do setor, nos governos Fernando Collor e Fernando Henrique Cardoso, tanto a 

malha ferroviária diminuiu de tamanho quanto as indústrias ferroviárias estagnaram e foram 
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desestatizadas e desnacionalizadas, como a MAFERSA que foi contraída pela francesa ALSTOM 

(SILVEIRA, 2018). 

A matriz de transportes é baseada nas rodovias e elas são responsáveis por movimentar 

aproximadamente 65% do total de toneladas-quilômetros de mercadorias e por 96% dos 

passageiros-quilômetros (PNL, 2018). Sem o minério de ferro e grãos transladados pelas 

ferrovias, o modal rodoviário alcança a movimentação de aproximadamente 90%. As ferrovias no 

Brasil, por exemplo, são pouco diversificadas e isso redunda que 90% da sua carga transportada 

pertence a um universo de apenas cinco produtos: minério de ferro, siderúrgicos, cimento, granéis 

agrícolas e carvão (BRASIL, 2017).  

A chamada carga geral é transportada basicamente por caminhão. As ferrovias, pela sua 

história, não formam uma rede nacional, mas redes regionais pouco articuladas. Infelizmente, o 

transporte multimodal ainda é incipiente, e tão somente algumas empresas impetram 

precariamente a multimodalidade, valendo-se, em muitos casos, da intermodalidade. As ferrovias 

possuem um ritmo de modernização lento, e o modelo de concessão foi equivocado, pois criou 

um monopólio tanto no controle e na manutenção das linhas quanto na operação do transporte. A 

seguir, na Figura 04, podemos ter uma ideia sobre a distribuição de cargas transportadas por 

ferrovias, cabotagem e navegação interior. 

 

Figura 04: Distribuição de cargas transportadas no Brasil, em 2017, por cabotagem, navegação interior e 

ferrovias. 

 

FERROVIÁRIO 

 

CABOTAGEM 
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NAVEGAÇÃO INTERIOR 

Fonte: PNL, 2018 

 

Já as rodovias responderam melhor ao ritmo histórico de crescimento do capitalismo 

brasileiro que precisava congregar os dispersos territórios econômicos e populacionais de um país 

de proporções continentais. Os investimentos em transportes, na década de 1970, suplantaram 2% 

do PIB, já na década de 1990, essas inversões permaneceram longe da casa de um dígito, ou 

melhor, giraram em torno de 0,10% a 0,30% do PIB (BRASIL, 2013). Essa foi uma fase 

projetada de sucateamento das infraestruturas de transportes no atendimento dos interesses 

corporativos rentistas especialmente, porque grande parte das concessões foram adquiridas por 

grupos de investimentos especulativos nacionais e estrangeiros. 

A melhor forma era sucatear e abrandar a qualidade dos serviços públicos, provocar 

contrariedades quanto à eficácia da administração estatal e baratear os lances nos leilões de 

concessões dos serviços públicos à iniciativa privada (BIONDI, 2003). No entanto, essa 

estratégia corporativa não foi aplicada somente nos serviços públicos de transportes, mas 

igualmente nas telecomunicações, na produção e na distribuição de energia, entre outros.  

Assim, o modelo neoliberal, ao passar pelo filtro da formação socioespacial brasileira, 

foi praticado de maneira diferente ao da teoria e ao do planejado. Ou seja, grupos especulativos 

assumiram o controle do modelo e das concessões e, ao fazerem isso, implementaram uma gestão 

das infraestruturas de transportes conservadora com a finalidade de investir pouco e obter 

maiores lucros no mercado de ações, alterando pouco a matriz de transporte desequilibrada. 
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Podemos dizer que houve avanços nas infraestruturas, mas o maior responsável foi o Estado. A 

iniciativa privada foi mais eficiente na gestão e realizou investimentos mais pontuais (tecnologia 

da informação, pequenas obras) nas infraestruturas de transportes, com vistas a aumentar sua 

lucratividade e valorar seus ativos financeiros. O “nó górdio” do investimento das 

concessionárias foi em logística (corporativa), quer dizer, elas procuraram otimizar ao máximo as 

infraestruturas existentes, uma vez que investir em logística (que envolve também tecnologia da 

informação) é mais condizente com a atividade privada (de transporte, armazenamento e 

logística), de rápida realização e permite maior agilidade nas transações das ações das empresas 

concessionárias. Um bom exemplo disso pode ser observado nas concessionárias ferroviárias 

(SILVEIRA, 2007 e JULIO, 2018). 

Logo, a queda na qualidade dos serviços, devido às baixas inversões, a partir da década 

de 1980, levou ao avanço dos acidentes e do “Custo Brasil de Transportes”. Gargalos 

significativos apareceram especialmente pela falta de manutenção e ampliações de infraestruturas 

de transportes e armazenamento. O custo da energia também aumentou, e a falta generalizada de 

investimentos afetou toda a economia nacional. Com a economia não crescendo 

significativamente e, com isso, não havendo aumento expressivo da circulação, o que mais 

dificultou foi a deterioração das infraestruturas que passaram a gerar pontos de estrangulamentos 

que até então não havia. Outros pontos, como já destacados, são o enfraquecimento dos 

mecanismos de financiamento (BNDES, Banco Mundial, desvio de função de impostos 

designados para o setor etc.); o desmonte dos núcleos de inteligência e planejamento, como o 

GEIPOT; e a interrupção do processo de geração de estatísticas.  

Esses e outros componentes para o controle de serviços públicos estratégicos persistiram 

até o início do governo Lula da Silva. Após 2007, houve uma melhora considerável no 

planejamento e nos investimentos em infraestruturas, que somados a uma logística corporativa 

impediram um “apagão”, um estrangulamento mais expressivo na circulação de mercadorias, ou 

seja, asfixias em pontos do território brasileiro surgiam e muitas foram eliminadas através do 

planejamento e das consecutivas obras. A falta de uma planificação estratégica no âmbito 

nacional voltada ao desenvolvimento macroeconômico restringiu o avanço da economia 

brasileira por mais de duas décadas, e as concessões (e seu devido modelo) derivaram muito mais 

de uma imposição do mercado do que de uma demanda do conjunto da sociedade.  
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Destarte, as concessões foram, em parte, benévolas ao modelo de reestruturação 

econômica neoliberal, em especial, às grandes corporações internacionais e às exportadoras de 

commodities. Tal assertiva refere-se à seguinte afirmação: o modelo neoliberal foi um fracasso 

para as economias nacionais, com destaque para o Brasil. Quem mais se beneficiou foram os 

concessionários privados de serviços públicos, por meio da cobrança de tarifas, dos empréstimos 

subsidiados (e algumas dívidas perdoadas ou refinanciadas) e pelos negócios que realizam nos 

mercados de ações. Além do mais, captaram e se aproveitaram demasiadamente dos recursos e 

das renúncias fiscais dadas pelo Estado. Fator que é mais significativo do que os ganhos na 

cadeia de fornecimento, produção e distribuição (que uma melhor circulação de mercadorias 

propicia) gerados para as empresas que produzem e movimentam mercadorias e força de 

trabalho.  

Ademais, outros ganhos ao capital estão na geração de privilegiados espaços de 

localização/instalação nas margens das infovias pedagiadas, com autoestradas, fibras óticas e as 

isenções fiscais e os subsídios para aquisição de terras e construção de fábricas, como também 

ganham os agentes produtores do espaço urbano, como os fundiários e os imobiliários 

(especuladores imobiliários, incorporadores e o setor produtivo da construção civil). A maior 

parte do PIB brasileiro é produzido nas imediações das estradas pedagiadas e, do mesmo modo, 

circulam por elas, demandando mais interesses privados na sua concessão e, por conseguinte, as 

áreas com menor circulação (mais ou menos 70% das rodovias brasileiras) são mantidas pelo 

poder público (SILVEIRA, 2015)214. Isso não quer dizer que o poder público não subsidie, 

coloque dinheiro, financie etc. obras e melhorias nas rodovias, nas estradas de ferro, nos portos e 

nos aeroportos concedidos. 

Outros elementos que auxiliaram no crescimento do transporte e armazenamento foram 

as técnicas de granelização e de conteinerização para transferência e estocagem. Ambas 

revolucionaram os processos de movimentação e acondicionamento das cargas, mais um fato que 

corrobora com o emprego de tecnologia e uso da logística corporativa na otimização da 

infraestrutura de transporte existente (o uso de empilhadeiras, de esteiras, de diversos tipos de 

contêineres, de guindastes e outros – obviamente que essas tecnologias atingiram fortemente as 

                                                 
214 Ver: SILVEIRA, Márcio R. A circulação, os transportes e a logística na reestruturação econômica do estado de 

São Paulo. In.: SPOSITO, Eliseu S. (Org.) O novo mapa da indústria no início do século XXI: diferentes 

paradigmas para a leitura das dinâmicas territoriais do estado de São Paulo. São Paulo: Editora da Unesp, 2015, p. 

467-506. 
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relações de trabalho). Igualmente, as cadeias logísticas mais complexas alargaram a utilização do 

transporte aéreo – feições que interferiram até no modal aéreo, com contenedores para aviões – 

para mercadorias com elevado valor agregado por unidade de peso e/ou exigências de prazo, 

como produtos culturais, de alta tecnologia, do e-commerce e das indústrias farmacêuticas. Essas 

últimas importam dos Estados Unidos, da Europa e da Ásia matérias-primas pelo aeroporto de 

Viracopos, Guarulhos215 e Manaus.  

Atualmente, o e-commerce exerce um papel importante na circulação de mercadorias e o 

uso dos transportes e armazenamento. O “comércio eletrônico” só pode avançar com uma 

revolução logística que tem como elemento principal toda uma gama de tecnologias da 

informação e das comunicações, das normas e da tributação. Isso gera, portanto, impactos 

consideráveis na organização territorial a eliminação de lojas físicas e a diminuição do mix 

(oferta de produtos) das mesmas. 

Porém, uma parte dos procedimentos de alfandegamento de entrada no Brasil é feito 

tanto pela Infraero nos aeroportos quanto pelos CLIAs (Centros Logístico e Industrial 

Aduaneiro). Um exemplo são os CLIAs localizados em Santa Catarina (mais designadamente na 

microrregião de Itajaí) que, devido aos tributos diferenciados, recebem cargas de outros 

aeroportos para o processo de alfandegamento. Assim, os insumos saem de Campinas (Aeroporto 

de Viracopos) e Guarulhos (aeroporto de Guarulhos), chegam no estado de Santa Catarina para o 

alfandegamento (no Aeroporto de Navegantes ou nos CLIAs da região) e voltam para São Paulo 

para as indústrias farmacêuticas, isto é, a carga é importada e descarregada nos aeroportos de São 

Paulo e através de uma Declaração de Trânsito Aduaneiro (DTA) segue via modal rodoviário 

para ser nacionalizada no aeroporto de Navegantes, em Santa Catarina (QUINTILHANO, 2014, 

2019; MELLO, 2019). 

Ademais, o acréscimo da movimentação de passageiros, especialmente nos países 

emergentes, devido ao aumento das classes médias e do barateamento das passagens (low 

cost)216, também condicionou o desenvolvimento do transporte aéreo regional, tendo como novos 

                                                 
215 Como no Brasil não existem aeroportos industriais, especializados em cargas, são os demais aeroportos 

responsáveis pelo recebimento de aviões cargueiros, os principais são o de Guarulhos e Viracopos. Os aeroportos 

industriais poderiam agregar plantas industriais de alta tecnologia exportadoras e consumidoras de insumos 

importados, isto é, sendo um hub para o transporte de carga especializada no âmbito mundial. 
216 Atualmente, não podemos dizer que há uma política de preços baixos. Talvez haja baixo custo pelas companhias 

aéreas. A questão hoje é a elevada variação de preços das passagens aéreas (preços diferenciados por período do ano, 
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hubs aeroportuários as cidades grandes (Campinas) e médias (Ribeirão Preto, São José do Rio 

Preto, Londrina, Maringá, Uberlândia, Joinville, Chapecó, entre outras). Outros fatores que 

incitaram o setor aéreo e propiciaram seu aumento na matriz de transportes de cargas e 

passageiros relacionam-se:  

1) à ampliação do tamanho das aeronaves e sua maior capacidade unitária (wude-bodies);  

2) ao máximo rendimento dos motores (aumento do passageiro-quilômetro por litro de 

combustível);  

3) ao crescimento da produtividade da mão de obra pela informatização das tarefas;  

4) ao melhor desempenho empresarial das companhias aéreas (logística);   

5) e à dilatação das inovações na indústria aeronáutica e na infraestrutura aeroportuária. 

 

Fato é que as empresas estão trabalhando cada vez mais com estoques reduzidos pelo 

sistema just in time, com um giro mais rápido nos armazéns e, desse modo, necessitam de maior 

agilidade nos translados (otimizar é o conceito-chave). Essa ocorrência coloca os transportes 

como a novel fronteira para o arrefecimento dos custos de produção. É nesse sentido que a 

logística esboça contribuir com a redução do hiato entre o tempo de produção e o tempo de 

trabalho (MARX, 2011b). A investigação pelo aumento da eficiência operacional 

(compatibilizando tempo, custo e qualidade) via opção por modais com menor transit time e 

custos passa a ser essencial tanto na competição global quanto na regional217. Assim, os 

transportes, o armazenamento e a logística quanto mais eficientes são, mais valor adicionam à 

esfera da produção. Já nos sistemas de normas transcorreram variações expressivas, como:  

1) a criação do OTM (Operador de Transporte Multimodal);  

2) a multimodalidade;  

3) os terminais retroportuários alfandegados;  

                                                                                                                                                              
por dia e por hora do voo, por dia e hora da compra, por compra pública, corporativa, turística etc.). Não há qualquer 

controle dos preços das passagens aéreas. A mesma política de preços, de livre mercado, foi adotada pela Agência 

Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), por meio do Art. 75 da Resolução No 4.770/2015 que estabeleceu a 

liberdade tarifária a partir de 19 de junho de 2019, para o transporte rodoviário de passageiros interestadual e 

internacional (BAZANI, 2019). 
217 A degradação da malha rodoviária pode aumentar os custos operacionais (que podem chegar a 40%) nas despesas 

com combustíveis (até 60%) e nos tempos de viagem (até 100%) (BARAT, 2007). 
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4) o despacho aduaneiro (despacho aduaneiro simplificado);  

5) o Código Brasileiro da Aeronáutica (criando o agente de carga);  

6) a regulamentação das agências de cargas aéreas;  

7) a flexibilização da regulação do setor aéreo;  

8) as normas internacionais (International Air Transport Association – IATA);  

9) as convenções para o setor aéreo (como o de Varsóvia, em 1929, e o de Chicago, em 

1944) que dispõem sobre os direitos dos passageiros e da soberania do espaço aéreo;  

10) o registro e a nacionalidade das aeronaves e tripulação;   

11) e os serviços aeroportuários (BARAT, 2007)218. 

 

No Brasil, após a abertura econômica da década de 1990, ocorreram retrocessos 

expressivos, principalmente, na perda de patrimônio público, mas também se notam avanços 

normativos, tributários e de infraestruturas que se destacaram a partir de 2003, com o governo de 

Luiz Inácio Lula da Silva. Mesmo assim, as concessões e a sua legislação equivocada, realizada 

no governo Fernando Henrique Cardoso, imputaram ao país um prejuízo, até o momento, 

irrecuperável. As melhorias, por mais que sejam importantes, resumiram-se a algumas 

modificações normativas e tributárias mais condizentes com o estágio das forças produtivas, mas 

elas estão ainda distantes dos padrões competitivos internacionais de logística e transportes. Fato 

que não impede o Brasil de ser competitivo internacionalmente no setor agroindustrial e mineral, 

haja vista que outros custos, como capital e trabalho, compensam certos gastos de circulação – 

sobretudo o trabalho dos empregados de transportes e armazenamento por meio dos baixos 

                                                 
218 Destacamos alguns elementos da liberdade do ar (exercício da liberdade do ar) e que regem especificamente os 

acordos do Brasil (país A) com os demais países (B e C: 1) direito de sobrevoar o país B; 2) direito de realizar pouso 

técnico no país B (obs.: não embarcam/desembarcam passageiros, carga e mala postal no país B); 3) direito de 

desembarcar, no país B, passageiros, mala postal e carga embarcados no território do país de nacionalidade da 

aeronave, 4) direito de embarcar, no país B, passageiros, mala postal e carga destinados ao território do país de 

nacionalidade da aeronave; 5) direito de embarcar, no país B, passageiros, mala postal e carga destinados ao 

território de um outro país, bem como de desembarcar, no país B, passageiros, mala postal e carga procedentes de um 

outro país, em voos originados e/ou destinados ao país da empresa; 6) direito de a empresa brasileira designada 

transportar passageiros, mala postal e carga entre dois outros países, com pouso intermediário no Brasil; 7) direito de 

transportar tráfego de um estado para um terceiro sem passar pelo território do estado de bandeira da aeronave; 8) 

direito de transportar tráfego entre dois pontos do território de um estado diferente do da bandeira da aeronave; e 9) 

direito de transportar tráfego inteiramente dentro de um terceiro estado (ANAC, 2019). 
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salários, pois há elevada competição no mercado de trabalho, no oferecimento de fretes e ampla 

terceirização –, como transportes, armazenamento e logística (renda diferencial da terra). 

Por sua vez, as inovações em logística e transportes desataram a produção das fontes 

locais de poder político e sindical, dos custos mais elevados de mão de obra, dos impostos 

atribuídos à guerra fiscal, das deseconomias de aglomeração ou deseconomias externas nas 

grandes cidades e metrópoles. Essas inovações convêm para relativizar ainda mais a relação 

espaço e tempo (aumento da velocidade e relativização das distâncias), além de cunhar novos 

ensejos para a acumulação capitalista (SILVEIRA, 2014).  

Destarte, as aglomerações industriais perderam importância relativa quando passaram a 

ser afetadas pelas deseconomias de aglomeração. Muitos setores econômicos – confinados pela 

antiga divisão territorial do trabalho – foram desprendidos para realocações espaciais, em que se 

estabeleceram novas lógicas de “localização” (auferidas pelo livre comércio), mediante 

diversificadas barreiras comerciais, de novos padrões de consumo e outros tantos subsídios 

resultantes dos rearranjos das forças produtivas e das relações de produção. Uma forma 

encontrada, que remete à organização e à tecnologia para amenizar o impacto da circulação de 

mercadorias no espaço urbano, com elevados problemas de mobilidade e deseconomias de 

aglomeração significativa em cidades macroencefálicas, é o uso da “city logistics”. Isto é, a 

estratégia, o planejamento e a gestão na transferência de cargas de veículos maiores para veículos 

menores que mais facilmente conseguem circular nas áreas mais densas da cidade. Para isso, 

ainda podem ser necessários centros logísticos de transbordo (seu número aumentou 

significativamente nas franjas urbanas das grandes cidades e aglomerados urbanos) e uso de 

tecnologias (a venda de caminhões pequenos e vans cresceu exponencialmente, com destaque 

para as marcas sul-coreanas e chinesas, com novas tecnologias para transbordo de cargas, 

acondicionamento, gasto de combustíveis e poluição ambiental) acopladas a uma logística 

corporativa altamente informatizada (SILVEIRA, 2018). 

Nesse contexto, surge uma tensão entre concentração e desconcentração espacial da 

produção, centralização e descentralização da gestão e dos capitais e maior mobilidade e 

expansão geográfica do capital. A nova organização territorial do trabalho, sobretudo, a 

internacional só foi possível devido a mais recente revolução logística, com seus aspectos da 
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logística de Estado e corporativa, da tecnologia da informação e das novas normatizações e 

tributação no âmbito internacional para ampliação da circulação de insumos, produtos e capitais. 

A partir da década de 1980, as características principais da produção industrial foram 

transformadas na direção da integração horizontal das cadeias produtivas, logo, houve a 

fragmentação de diversas atividades tangíveis e intangíveis pelo espaço. Essas exigiram uma 

organização logística dos transportes e das comunicações mais competentes para atrelar pontos 

espacialmente longínquos. A dissociação entre o fabricante e o detentor da marca e/ou da 

tecnologia, via complexos processos de terceirizações (outsourcing), forçou relações comerciais 

geograficamente mais amplas, já que grandes empresas direcionaram a produção de seus bens e 

serviços para a China, como fez a Hering, a Sony, a Philips e a Nike (SILVEIRA, 2018).  

Como consequência, manou a mudança nos sistemas de transportes e logística para 

tornar mais eficiente a circulação das mercadorias no espaço. Os contêineres, o transporte 

intermodal e multimodal e os sistemas de estocagem just in time tributaram tanto para o 

arrefecimento das áreas de armazenamento a montante e a jusante do sistema produtivo, como 

ainda diminuíram as extensas linhas de produção (SILVEIRA, 2018). Ocorrências que mostram a 

otimização e as variadas utilizações do espaço para instâncias privadas e corporativas. 

A produção de bens e serviços ultrapassou as fronteiras regionais e nacionais e 

constituiu intricadas cadeias produtivas que necessitaram de complexas cadeias logísticas, de 

transportes, de armazenamento e de diversas formas de comunicações para movimentação de 

insumos e produtos (fluxos econômicos). O sistema de circulação necessitou de ampla 

modernização no que tange o acondicionamento, o manuseio, a estocagem, a transferência e a 

movimentação de mercancias para atender as novas lógicas da competição global – estratégias 

competitivas, empresas globais, estratégias e competitividade entre as nações (PORTER, 1986). 

Os novéis profissionais de operações de serviços de logística (Operadores de Serviços de 

Logística – OSLs) passaram a utilizar e planejar o uso mais eficiente dos sistemas para acrescer a 

produtividade nos transportes, como a intermodalidade (utilização conjunta de modais), o 

transporte combinado e o transporte multimodal. Por outro lado, a ferocidade do capital, 

incorporada por seus intelectuais orgânicos, quando a presença do Estado planejador é fraca, 

ocasionou graves desequilíbrios territoriais. 
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A logística, mediante o planejamento, cotizou para a remoção de obstáculos, de gargalos 

de natureza física, operacional e institucional, racionalizando regulamentos, controles 

governamentais, legislação e procedimentos burocráticos (simplificação de processos aduaneiros 

e de movimentação). Ela incrementou a performance dos veículos pela compatibilização das 

infraestruturas, o que induz os investimentos em infraestruturas de transportes, de estocagem e de 

terminais intermodais e aduaneiros e de tecnologias da informação, desenvolvendo técnicas de 

unitização. A logística também ajuda na demanda por desenvolvimento de tecnologias nos 

sistemas de transportes e no planejamento territorial. Portanto, ela coopera para todos esses 

aspectos, mas não faz parte de nenhum deles, pois sua particularidade é ser uma estratégia, um 

planejamento, uma forma de gestão que envolve/arrasta todos esses elementos.  

Outrossim, a logística otimiza e consente de maneira mais eficiente a circulação no 

espaço, além de colaborar nos ganhos econômicos das corporações por meio da diminuição de 

custos e do aumento da competitividade. A logística modifica substancialmente o espaço 

geográfico via ações corporativas, estatais e, até mesmo, individuais. Assim, faz-se a produção do 

espaço geográfico. Suas inovações estão no âmbito organizacional, porém, espalham, definem, 

influenciam os âmbitos tecnológicos, tributários, normativos, de gestão e outros, por isso, passam 

da infraestrutura à superestrutura e vice-versa. 
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ALGUMAS CONSIDERAÇÕES E PERSPECTIVAS 

 

 O que procuramos demonstrar, nesta parte da pesquisa, é que os sistemas de transportes e 

logística são utilizados, de uma forma muito especial, para atender às demandas corporativas, 

envoltas na diminuição dos custos de produção, especialmente por meio da redução do tempo de 

circulação e da exploração do trabalho – tanto o mais quanto o menos qualificado, com destaque 

para o mais capacitado devido aos avanços tecnológicos nos transportes e na logística. São 

demandas mais coligadas às lógicas impostas pela globalização, como a busca pelo “ótimo” da 

localização para as diversas atividades econômicas, destacadamente, as corporações e suas 

rápidas transformações organizacionais – constituição de empresas-rede, com a centralização das 

funções de decisões e de inovação e terceirização das operações comerciais, industriais e de 

serviços em geral, por meio das desverticalizações para frente e para trás. 

 Ao se tornarem, ainda mais, um dos elementos cruciais da circulação capitalista – devido 

à fragmentação acentuada da produção e suas espacializações mais distantes que “dispersas” –, os 

sistemas de transportes e logística receberam mais inversões, como as externas diretas. Isso 

dirigiu mais inovações para os sistemas de transportes (sistemas de engenharia de transportes e 

meios de transportes, especialmente para cargas, como grandes aviões cargueiros, navios de 

contêineres e muitos outros), de armazenamento (centros de distribuição informatizados, centros 

armazenamento e aduaneiros e outros) e de logística (estratégias, planejamento e gestão de 

transportes e armazenamento) que se somou às tecnologias da informação (rastreamento da carga 

e veículos via satélite, instantaneidade nos sistemas de compras e pagamento e muitos outros) e a 

modernização dos sistemas de normas e tributações (“padronização” – diferenciada – 

“globalizada” das normas, tributos e tarifações de intercâmbios comerciais e de tráfego). Uma 

lógica que expande o sistema de just in time para os padrões da globalização.  

A partir dessa lógica, diversos territórios passaram a suprir seus espaços com 

infraestruturas de transportes e sistemas de normas e tributação atrativos aos capitais. Instalaram 

nos seus territórios sistemas de objetos e de ações, permitindo maior fluidez que valoraram o seu 

território. Uma ideologia empresarial que impregna a administração pública e, com isso, os 

territórios passaram a ser geridos com características empresariais, quer dizer, ampliaram 
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vertiginosamente a competição, uns com os outros, utilizando as mais modernas estratégias 

empresariais.  

Entrementes, isso só foi possível num cenário de crescente neoliberalização das 

economias nacionais, com enfraquecimento de muitos Estados Nacionais (diminuição das 

barreiras alfandegárias e outros), ampliação das trocas comerciais, reformulações normativas 

supranacionais e outros. Especialmente, passou-se a observar uma maior associação do 

neoliberalismo com as ideologias de descentralização do poder político e econômico (arrecadação 

e formas de distribuição entre tributos das diversas esferas de governo) dos governos nacionais 

para as escalas subnacionais –, mas também para as escalas supranacionais, como é o caso da 

União Europeia. Isso, em muitas nações, reflete a existência de intensas fragmentações ao longo 

dos seus processos históricos.  

Criou-se, portanto, um cenário propício para as políticas de desenvolvimento territoriais e 

locais. Foi nesse contexto que a maioria dos territórios passaram a criar condições para a atração 

de investimentos, lançando mão de incentivos fiscais às custas de investimentos em saúde, 

educação e outros serviços públicos e infraestruturas sociais. A intensificação dessa lógica foi 

apelidada de “guerra dos lugares” (quando há o uso de todos os meios possíveis para atrair e 

manter investimentos), de “guerra fiscal” (quando, mais especificamente, há o uso das isenções 

fiscais para atrair e/ou não deixar fugir investimentos já consolidados). Uma coisa é certa: uma 

vez participante desse jogo, hoje, é muito difícil de se livrar dele. Desse modo, o território fica, 

cada vez mais, refém dos capitais, especialmente quando esses, vis-à-vis, possuem alta 

capacidade de mobilidade espacial. Um exemplo disso é que, em territórios turísticos, as agências 

de turismo, juntamente com a mídia e outros produtores do espaço, criam, desfazem e recriam 

“artificialmente” paraísos turísticos ao ponto de, em qualquer momento, conseguirem esvaziar 

esses territórios e, com isso, destroem sua economia. Isso mostra a fragilidade do território frente 

às grandes corporações. 

 Independente do modelo adotado pelos territórios – cidade inteligente; polo tecnológico; 

centro turísticos; centros de serviços; centros industriais, como as maquiladoras, inclusive ao 

estilo da Zona Franca de Manaus e outros –, todos eles precisaram mais ou pouco menos 

infraestruturas de transportes e de serviços de logística. Uns mais e outros menos, porque os 

centros de serviços altamente especializados e tecnológicos carecem mais de um amplo sistema 
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de fibras óticas do que de trens de cargas, portos e outros. Mas, com certeza carecem de um 

sistema competente de transporte aéreo de cargas e passageiros, de mobilidade e amenidades 

urbanas e de transportes de pequenas encomendas (tipo correios, UPS etc., com elevado traffic 

time).  

É certo, por exemplo, que uma fábrica que produz insumos (uma fração de um produto) 

ou uma montadora precisam mais de portos, rodovias, ferrovias e outros meios de transportes e 

armazenamento, além de uma logística eficiente, do que uma empresa de serviços superiores. O 

que temos que entender é que a circulação é fundamental, seja para produção de bens tangíveis, 

seja intangíveis. Ela demanda de infraestruturas de transportes tanto nas pontas (como as 

telecomunicações) como durante todo o percurso dos insumos, dos produtos e do trabalho, id est, 

ao longo de toda a cadeia produtiva – sejam elas mais, ou menos complexa.  

Essas empresas demandam mais que infraestruturas, demandam sistemas relativamente 

complexos de transportes e de logística para a execução e o gerenciamento de toda a cadeia de 

circulação. Para tal, implica que os territórios passaram, gradativamente mais, a competir, 

especializando-se e oferecendo o que for possível para atrair inversões e rendas (habitantes, como 

aposentados, empresários, artistas e outros com alto poder aquisitivo e turistas com alto padrão de 

consumo, como fazem Balneário Camboriú e Florianópolis, em Santa Catarina). É aí que entra 

outra questão: essa associação de descentralização, enfraquecimento do Estado, subsídios fiscais, 

provimento de infraestruturas etc. permitiram a geração de uma forma de desenvolvimento nos 

territórios mais homogêneos? Ou tudo redundou em um “jogo de soma negativa”, “de soma zero” 

o de “soma pouco eficaz”?  

Para responder a essas questões, chegamos à conclusão que os resultados têm sido pífios 

em relação aos momentos que os planos nacionais de desenvolvimento dominaram as políticas do 

Estado no passado (keynesiano no Ocidente e socialistas) e também no presente (em algumas 

nações, como Coreia do Sul, China e outros). Avultamos notadamente os articulados com planos 

regionais e locais de desenvolvimento, pois foram/são os mais eficazes na medida que distribuem 

espacialmente melhor os fatores do desenvolvimento. 

As políticas de desenvolvimento subnacionais que são “órfãs da nação” (são uma 

iniciativa isolada) gastam mais energia, sua eficiência energética é menor e, por isso, há perdas 

de recursos públicos, que poderiam ser preferivelmente aproveitados por um sistema articulado 
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de desarrollo com bases nacionais, desenvolvimentistas. Isso implica também na afirmação que, 

na maioria das vezes, essas aventuranças do desenvolvimento local possuem como principais 

financiadores a União, os estados federativos e os municípios. São recursos públicos que 

poderiam ser melhor aproveitados. São aventuranças que, na maioria dos casos, são apoiadas, 

incentivadas e, até mesmo, financiadas por agências e agendas internacionais, como o BID, o 

Banco Mundial e o FMI. Só que, na maioria dos casos, os financiamentos são avalizados pelos 

Estados escalarmente superiores, como a União, por exemplo. Ainda é visível que as tais 

agências impõem seus modelos de gestão, de direcionamento de investimentos e de 

responsabilidade fiscal – na busca pelo cumprimento de pagamento dos juros da dívida. É muito 

mais comum essas agências disponibilizarem financiamentos para ampliar a fluidez territorial do 

que para saneamento, saúde pública e educação. 

Entrementes, não queremos afirmar que há espaços em que esses modelos – de 

desenvolvimento endógeno – não estão dando certo. É obvio que há. No entanto, sobre muitos 

pesa uma forte polarização, uma centralização e uma concentração de recursos públicos, de 

capital, de renda mais elevada, de mão de obra mais qualificada, de sistemas de engenharia mais 

densos, de maior qualificação educacional e de centros de pesquisas e desenvolvimento, de 

serviços públicos urbanos mais eficientes etc. São, em muitas situações, ilhas de prosperidade 

cercadas por “mares de precarizações” e por hinterlândias dependentes – por mais que muitas 

atividades e investimentos se esparramem por suas periferias – e, em certas situações, muito 

enfraquecidas (subdesenvolvidas). Mostramos neste texto exemplos de Florianópolis/SC, 

Itajaí/SC, Joinville/SC, Campinas/SP e São Paulo/SP, apesar de haver muitas outros. São espaços 

que, devido a um forte marketing territorial, parecem “ilhas de prosperidades”, mas na realidade 

padecem com fortes mazelas. Isso já mostra que as ilhas de prosperidades são, na verdade, 

“mitológicas”. O isolamento existe, a segregação socioespacial e a auto-segregação isolam e 

protegem, as elites circulam por circuitos específicos e protegidos, e seus olhos condicionados 

não enxergam a miséria. Entrementes, isso não é para todos, e uma parcela grande da população, 

mesmo alienada, uma ora ou outra, terá que enfrentar a realidade que, seguidamente, também é 

sua, mesmo que indiretamente. 

Um fator também importante, no trato da competitividade territorial, é a natureza dos 

capitais no território. Isso tem relação com o que Gramsci tratou para a questão meridional 

italiana, especialmente ao abordar o papel dos capitais que não transformaram seus lucros em 
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novo capital. E que, destarte, são prejudiciais ao território ao transferirem seus capitais para 

outras localidades. Fato que tem relação com a origem dos capitais, ou seja, se são regionais ou 

extrarregionais, como é o caso dos capitais internacionais e a fácil mobilidade permitida a eles, 

com destaque às nações com soberanias abaladas e políticas macroeconômicas que não 

aproveitam adequadamente esses fluxos, como fez a China, rompendo os monopólios na atração 

de capitais produtivos de joint ventures diversas e de tecnologia, por meio de uma redefinição do 

seu evento revolucionário. “Econômica e politicamente toda a zona meridional e das ilhas 

funciona como um intenso campo diante da Itália do Norte, que funciona como uma imensa 

cidade (GRAMSCI, 1987, p. 27 apud SILVA, 2013, p. 27).219 

O que tratamos até agora mostra um pouco por que as empresas escolhem determinados 

territórios e não outros para instalarem-se e os impactos que elas causam na organização 

espacial/territorial. No entanto, também é bom deixar claro que há iniciativas endógenas, ou seja, 

a criação de um ambiente, fruto de múltiplas determinações, que é capaz gestar desenvolvimento, 

especificamente com investimentos em centros de pesquisa, universidades, parques tecnológicos 

e outros, como foi comum nas áreas nas quais a pequena produção mercantil ascendeu a condição 

de atividades capitalistas, como foi e, ainda é, comum no Sul do Brasil (MAMIGONIAN, 2011; 

BELTRÃO, 2016). Passagem de formas de relações pré-capitalistas para capitalistas – formando 

expressivos capitais familiares que, em grande medida, resistiram e impuseram forte concorrência 

aos capitais paulistas, como Sadia, Perdigão, Tupy, Hering, Altona, Ceval, Tigre, Teca, Sulfabril, 

Karsten, Renaux, Embraco, Consul, entre outras – que são fruto de uma multiplicidade de 

determinações e, entre elas, uma das mais importantes é a presença do Estado, nas suas mais 

diversas escalas, como financiador e organizador. Isso, por si só, já mostra a malfadada ideologia 

do empreendedor schumpeteriano que ainda está em voga, como modismo que é, entre 

empresários, administradores e alguns típicos intelectuais. Os fatores de gestação endógenos, por 

certo, estão contidos, por fluxos naturais (pouco planejados) ou não, em planos nacionais de 

desenvolvimento. Por fim, são altamente eficientes ao ajudarem, por exemplo, na geração de 

desenvolvimento de certos espaços no Brasil. Assim, tratamos, com um foco mais específico, os 

                                                 
219 Silva (2013) retrata que, em “A questão meridional, Gramsci (1987, p. 159-60) aborda “(...) à organização da 

economia nacional e do Estado, de tal forma que o nascimento de uma classe média de natureza econômica torna-se 

quase impossível. Qualquer acumulação de capitais e de poupanças na região é impossível em virtude dos sistemas 

fiscal e alfandegário e do fato de que os capitalistas proprietários de empresas, por não serem da região, não 

transformaram seus lucros em novo capital, transferindo-os para outras localidades”.  
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fatores de localização de investimentos e a geração de desenvolvimento. Isso inclui também os 

fatores de encadeamentos possíveis. 

Temos nessa direção uma série de elementos que determinam a capacidade competitiva de 

um território, como também o papel atribuído às diferentes escalas do Estado. O que determina, 

portanto, que essa força competitiva do território está coligada:  

1) à expansão do mercado consumidor, consubstanciada pelos ditames da globalização, 

enquanto aspecto ideário do neoliberalismo;  

2) aos incentivos e isenções fiscais crescentes auferidos por diversas escalas territoriais;  

3) às plataformas de transportes, armazenamento e logística que, articulando mais ou menos 

as tecnologias, estabelecem uma organização que interferem na diminuição dos custos de 

circulação do insumo-produto e de todos os elementos necessários para sua produção e 

circulação (capital e trabalho, por exemplo); 

4) à exploração do trabalho, especialmente de mão de obra barata, mas também com 

diferentes níveis de qualificação – dificilmente com alta qualificação e salário devido ao 

caráter menos inovacional dos insumos e dos produtos – lembrando que a P&D de ponta 

são realizadas mais intensamente em territórios específicos no centro do sistema 

capitalista; 

5) e à abundância de recursos naturais e de biodiversidade importantes para a produção de 

mercadorias tecnológicas e novos materiais, além do conhecimento tradicional, 

especialmente transformado em bens comercializáveis pelas indústrias farmacêuticas. 

 

Há obviamente outros pontos que podemos elencar e que são atualmente os que mais 

discutimos, ou seja, um sistema de engenharia e logística associados a uma série de 

circunstâncias institucionais internas e internacionais, como padrões diferenciados de 

normatizações, tributações e tecnologia da comunicação e informação nos territórios. Temos que 

deixar claro que não há um padrão, uma homogeneidade para esses elementos, como é apregoado 

pelos ideólogos do neoliberalismo. Quando há certo conjunto homogêneo e heterogêneo é por 

que há uma conformidade com os negócios do centro do sistema capitalista.  
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Esses fundamentos postos no território são mais ou menos intensos segundo é a 

participação desses espaços na divisão internacional do trabalho. Logo que vai sendo exigido 

deles, por meio das demandas por expansões geográficas, vai havendo implementações e 

complexificações de certos sistemas de objetos e ações nos territórios. É um processo que, na 

maioria das vezes, é realizado com pouca autonomia dos Estados Nacionais e, como já falamos, é 

intermediado por organizações, agências diversas e por governos. Somente os que rompem essas 

barreiras por meio da tomada da sua soberania é que possuem chances de inserir-se no mercado 

global de forma um pouco mais autônoma. Autarquia que, muitas vezes, precisa ser feita à força, 

como fez a União Soviética, ou aproveitando brechas, como fez a China até se tornar grande 

suficiente para ditar seu destino.      

Para entendermos como funciona os padrões de circulação é necessário refletir sobre 

todos esses elementos que tratamos até aqui. Há uns elementos que são mais genéricos e outros 

que são mais restritos à alçada dos transportes e da logística. Quando falamos, do ponto de vista 

da circulação, estamos procurando entender quais são os elementos que estão presentes no 

território que facilitam a circulação do capital e, por conseguinte, expandem a capacidade de 

fluxos econômicos. Isso permite dizer que as possibilidades de análises são ilimitadas, pois 

extrapolam os sistemas de transportes e armazenamento (fixos e fluxos) e logística (planejamento 

e organização do movimento pelos sistemas de transporte e armazenamento) e levam a uma 

análise mais totalizadora, como os sistemas legislativos (normas) e a tributação relacionados a 

isenções/incentivos fiscais, aos níveis da economia (macroeconomia, acordos comerciais, 

mercado consumidor e outros), aos sistemas de comunicações, à mão de obra (nos diversos níveis 

abundante e barata), às relações internacionais, ou seja, as determinantes da economia e da 

sociedade bem mais amplas do que somente uma plataforma (sistemas de engenharia) de 

transportes e inovações de gestões organizacionais em logística. Estamos arrazoando, assim, o 

sistema social, que é técnico, econômico e que também envolve várias superfícies da 

superestrutura.  

O que queremos deixar claro é que há uma “disputa” “constante” entre os territórios pela 

busca de maior fluidez e, para tal, precisam tecnificá-los com as especificidades apropriadas à sua 

especialização. Só que essa tecnificação não sai barata e isso leva, reiteradamente, na periferia do 

centro do sistema capitalista, a sua substituição por outras determinantes mais fáceis e rápidas, 

como os incentivos diversos e as isenções fiscais. Logo, há uma afirmação a fazer: muitas 
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empresas instalam-se em territórios que são desprovidos dos níveis de fluidez ideais para sua 

operação e essas perdas são suplantadas/compensadas por outros atributos da “guerra entre os 

territórios”, como as isenções fiscais, além de outras formas de incentivos. Quando isso ocorre, 

temos uma inserção ainda mais subordinada na divisão territorial do trabalho. Algo típico de 

nações e espaços subdesenvolvidos. Mesmo assim, a busca pela fluidez é constante. 

Por conseguinte, findamos que a fluidez territorial – com sistemas de engenharia 

priorizados para as grandes corporações, em acurados espaços, seletivos – é o fator-chave da 

concorrência intercapitalista. Ao atender os grandes oligopólios empresariais na busca por 

commodities, instalação de fábricas, movimentação de insumos, investimentos diversos (diretos e 

indiretos) e outros, o território torna-se amálgama das estruturas destinadas à competitividade e, 

por isso, passa a participar de uma “guerra entre os lugares, entre os territórios” nas escalas local, 

territorial/regional, nacional e internacional, inclusive, como fazem os blocos econômicos 

supranacionais. 

O nó górdio é que a ampliação e a facilitação da fluidez auferem a diminuição dos 

custos de circulação do capital. Admitem aos oligopólios um tráfego mais seguro na concorrência 

intercapitalista. A competitividade territorial é arcabouço do processo de oligopolização e 

monopolização, via diminuição dos custos para essas corporações, subtraindo recursos públicos 

para seu campo de atuação, por meio de isenções fiscais, de subsídios, da implementação de 

infraestruturas, das legislações e do sistema de tributos. 

A contemporânea reestruturação econômica – implicação da “mundialização do capital” 

e/ou do “império do capital” – que acomete a economia brasileira, tem um componente 

relativamente novo, mais articulado, id est, uma logística de Estado e uma logística corporativa 

cada vez mais orientadas, a partir da abertura abrupta da economia brasileira na década de 1990, 

voltadas para um planejamento territorial. Não vamos nos enganar com o discurso da inexistência 

de planificação, mesmo que no âmbito federal haja falta de um abrangente e articulado plano 

nacional de desenvolvimento, o estado de São Paulo, por arquétipo, possui um conjunto de 

autarquias e instituições de pesquisa, estatística e planificação, colocando em pauta que o que 

está aí, a realidade objetiva, possui níveis de projetamento – que atenda às demandas corporativas 

globais. Uma organização da circulação que torna presumível uma ampliação, apesar de seletiva 
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espacialmente, da fluidez e da competitividade territorial, aludindo em 

reconfigurações/reorganizações de certas parcelas do território nacional. 

Essas reorganizações de porções do território são repletas tanto de expansões 

geográficas como de intensificações espaciais do capital. Reconfigurações que, ao serem seletivas 

espacialmente, ocasionam graves processos de desigualdades espaciais. Há, nesse contexto, uma 

estreita relação de complementariedade e de dissensão entre a logística de Estado e a logística 

corporativa que, por consecutivo, influenciam exclusivamente no acréscimo da fluidez e da 

competitividade territorial em porções do Brasil, em destaque, as seletivas demandas capitalistas 

internacionais e nacionais associadas a estas. O poder público, em grande medida, opera mais 

propenso ao acolhimento das demandas corporativas por infraestruturas, legislações e benefícios 

fiscais. Já as empresas, mediante a logística corporativa, otimizam as infraestruturas existentes a 

ponto de suprirem a falta de infraestruturas de transportes e de armazenamento e, por imediato, os 

respectivos impactos que causam na organização territorial. 

Por todos esses motivos, há fortes impactos da logística de Estado e corporativa na 

reconfiguração do território brasileiro, sobressaindo-se a fluidez e a competitividade territorial. 

Vale ressaltar que o período de maior intensidade, quando esses elementos avançaram 

significativamente, foi após a abertura econômica da década de 1990 e, mais especificamente, 

depois da reinserção do Brasil, de forma mais competitiva, no comércio e nas relações 

internacionais e da pujança do mercado interno, com o governo Lula da Silva, a partir de 2003. 

A partir desse período, o território brasileiro passou a ter recortes espaciais mais fluidos 

e competitivos, passando por acelerados processos de modernização e inserindo-se de forma mais 

concorrencial na divisão internacional do trabalho. Uma modernização que, como lembrou 

Rangel, gera suas próprias contradições, como as disputas fundiárias no Brasil (reforma agrária, 

demarcações de terras indígenas, população atingidas por barragens etc.) e os problemas 

ambientais, entre outros. A expansão geográfica do capital para novas áreas do território 

brasileiro foi extensiva em algumas áreas e relativamente rápidas. E por isso tudo, nesses 

processos de continuidades e descontinuidades permaneceram relações de produção e trabalho 

arcaicas, rugosidades, ampliou-se a diferença entre os circuitos inferiores e superiores da 

economia urbana amplamente vistos nos conflitos sociais urbanos. 
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Entrementes, também houve aumento salarial, renda, consumo e melhoria em diversos 

indicadores econômicos e sociais. Acomodações e surgimento de conflitos que caracterizam a 

modernização no “interior” do Brasil. Assim, a expansão do capital é rápida, intensa e agressiva. 

Um fato que expede o pouco controle do Estado, devido à sua fraqueza institucional e econômica, 

na superação de estruturas arcaicas para as mais modernas (vide a História da Dualidade Básica 

da Economia Brasileira, de Ignácio Rangel, 1981). Fato que teve relação, portanto, com a 

tentativa do governo federal, a partir de 2003, de reaparelhamento e de fortalecimento das suas 

instituições do Estado. Em contrapartida, foi um reaparelhamento e fortalecimento das 

instituições, provavelmente realizada de forma conservadora, que acabou voltando-se contra o 

governo e, até certo ponto, em oposição ao robustecimento do próprio Estado. 

Assim sendo, os elementos da logística de Estado – no provimento de sistemas de 

engenharia dos transportes, de normas e tributação – e da logística corporativa, a fim de otimizar 

os transportes, o armazenamento e os serviços de logística (alfandegamento, consolidação de 

cargas, manuseio de mercancias, embalagem, entre outros), na contemporânea reestruturação 

econômica no Brasil, potencializaram as regiões mais competitivas/produtivas, com combinações 

geográficas mais favoráveis (físicas, biológicas e humanas, conforme André Cholley, 1964) para 

o acolhimento das novas necessidades dos mercados externo e interno associados. Houve 

elementos que envolveram: 

1) a abertura da economia brasileira, a maior inserção do país no comércio e nas relações 

internacionais e o alargamento do mercado interno (consumo de massa), nomeadamente 

as decorrências mais gerais, para a organização do território brasileiro. Nesse sentido, 

houve adequação das infraestruturas e das inovações corporativas no acrescentamento da 

circulação, dos transportes e dos serviços de logística; 

2) os basilares elementos empregados pelo poder público para adequar os territórios, 

escolhidos seletivamente, com os sistemas de engenharia de transportes, normas e 

tributação, com o desígnio de estender a fluidez territorial, id est, a gestão de uma 

logística de Estado, imprimindo aos territórios um maior grau de eficácia para a 

competitividade. Destaca-se, assim, a atuação estatal como produtora do espaço, 

ensejando infraestruturas, operando normativamente e tributariamente a fim de arraigar 

fluidez e competitividade a privilegiadas porções do território brasileiro. Por mais que a 

apreciação seja referente ao Estado brasileiro, há elementos e arquétipos que podem 
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incluir outras escalas, como as supranacionais e intranacionais, como no caso da 

IIRSA/COSIPLAN no patamar da América do Sul e do Mercosul, das unidades 

federativas e dos municípios; 

3) a evolução/modernização nos transportes, no armazenamento e nos serviços de logística 

pelas corporações agentes no território brasileiro (empresas nacionais e estrangeiras) a 

partir da abertura da década de 1990, e de maneira especial, a partir do governo Lula da 

Silva. Houve progressos da logística corporativa e sua articulação com a logística de 

Estado, ampliando a eficácia na movimentação de mercadorias nos fluxos econômicos e, 

por subsecutivo, das interações espaciais, frutando produções de espaços embasados na 

lógica centro-periferia, todavia, com ampliação do grau de autonomia advinda das 

relações exteriores do governo Lula da Silva e da nova geoeconomia mundial. Tem-se em 

vista que a logística corporativa, ao campear a otimização dos custos de transportes e 

armazenamento, também maximizou os sistemas de transportes, dando a eles elevada 

eficiência, maior movimentação pelas vias de transportes, sem muitas vezes o imperativo 

de ampliação das mesmas; 

4) determinados/seletivos territórios foram mais afetados pelo aumento da fluidez e pela 

competitividade territorial do que outros no Brasil, fruto da articulação mais elaborada 

entre a logística de Estado e a logística corporativa e obviamente dos filtros que impõem a 

nossa formação socioespacial. As novas estruturas (com suas típicas formas e funções) 

não desmontam por completo as velhas estruturas e nem mesmo substituem plenamente 

as antigas, pois a relação dialética é contínua. As novas formas espaciais, jurídicas e 

políticas, em constante processo de sucessão, possuem elementos das antigas, das novas e 

de uma terceira que se faz presente como resultado desse confronto (o novo). Algo tão 

complexo que essas múltiplas determinações processualmente organizam e reorganizam o 

espaço. 

   

Destacamos, por meio de alguns estudos de caso, as alterações nas organizações 

territoriais entusiasmadas pela busca de inserção competitiva dos espaços, como na 

Macrometrópole Paulista, as áreas de expansão do agronegócio no Centro-Oeste, Nordeste e 

Norte do Brasil e uma porção da fachada litorânea de Santa Catarina (entre Joinville e 

Florianópolis, estendendo-se com menor intensidade até o município de Criciúma) (SILVEIRA, 
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2016). Produto, sobretudo, dos subsídios dos sistemas de engenharia de transportes e 

armazenamento, da planificação e gestão das esferas de Estado, da logística corporativa, dos 

interesses produtivos e das demandas internacionais. O ponto capital foi que estudos de caso 

revelaram os impactos movidos pela atuação estatal e privada, em diversas escalas sobre 

determinados territórios, diminuindo ou expandindo suas desigualdades. 
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ASSUNTO: Parecer sobre relatório de pesquisa e atividades acadêmicas 

em estágio pós-doutoral realizado por Melina Fushimi 

 

DELIBERAÇÃO DGEO Nº 21/2020 

 

O Departamento de Geografia do Instituto de Geociências da 

Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na 101ª. reunião 
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aprovação do Relatório de Pesquisa e atividades acadêmicas 

desenvolvidas no período de realização do estágio pós-doutoral de Melina 

Fushimi, junto ao Departamento de Geografia e ao Programa de Pós-

Graduação em Geografia, do Instituto de Geociências da Universidade 

Estadual de Campinas, entre 01 de março de 2019 e 29 de fevereiro de 

2020. O parecer foi emitido pela Professora Doutora Regina Célia de 

Oliveira. 

 

 

Encaminhe-se à Congregação para as providências cabíveis. 
 
 

Cidade Universitária “Zeferino Vaz”, 
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Prof. Dr. Raul Reis Amorim 
Chefe do Depto de Geografia 
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INSTITUTO DE GEOCIENCIAS 
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PARECER SOBRE RELATÓRIO DE PESQUISA E ATIVIDADES 

ACADÊMICAS DESENVOLVIDAS EM ESTÁGIO PÓS-DOUTORAL, 

REALIZADO PELA PROFESSORA DOUTORA MELINA FUSHIMI, DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DO MARANHÃO, JUNTO AO 

DEPARTAMENTO DE GEOGRAFIA E AO PROGRAMA DE PÓS 

GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA, DO INSTITUTO DE GEOCIÊNCIAS DA 

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS, SOB SUPERVISÃO DA PROFA. 

DRA REGINA CÉLIA DE OLIVEIRA. AS ATIVIDADES SE 

DESENVOLVERAM NO PERÍODO DE ABRIL DE 2019 Á MARÇO DE 2020. 

 

A pesquisa intitulada “Fragilidades e vulnerabilidades ambientais aos processos 

erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) das Bacias hidrográficas do Rio 

Cachorros (São Luís/MA) e do córrego Timburi (Presidente Prudente/SP)”, se insere no 

Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia) que 

abriga o projeto “Uso do Território, modernizações, desigualdades sociais e questão 

ambiental no Maranhão”, aprovado pela Capes edital n. 21/2018, sob coordenação do 

Prof. Dr. Cláudio Eduardo de Castro, docente da Universidade Estadual do 

Maranhão/UEMA, e que envolve diversas ações de cooperação entre os programas de 

Pós-Graduação em Geografia da Universidade Estadual de Campinas/Unicamp, 

Universidade Estadual do Maranhão/UEMA e da Universidade Federal do Pará/UFPA. 

A pesquisa foi desenvolvida com financiamento Capes, recurso previsto no projeto de 

cooperação. 

 Inicialmente, o relatório em análise apresenta a relação entre o projeto principal 

do PROCAD com a pesquisa realizada pela Dra. Melina considerando os eixos temáticos 

que viabilizam a execução das atividades previstas, sendo que esta pesquisa se insere no 

eixo que trata sobre as implicações ambientais das modernizações no Maranhão. Busca a 

partir de justificativas ponderadas em analise bibliográfica, contextualizar a seleção das 

bacias hidrográficas em áreas distintas como critérios de ponderações metodológicas. 

A seguir são apresentadas as principais características das áreas de estudo com 

ênfase a dinâmica dos processos erosivos atuantes, principal tema de abordagem na 

pesquisa. O trabalho se baseia no uso de metodologias e procedimentos técnicos 

específicos e de reconhecida aplicação ao tema em análise, sendo considerando dentre os 

métodos atividades de campo e laboratoriais. Os resultados são descritos a partir da 

correlação entre os dados levantados em campo, análises laboratoriais, discussão 
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bibliográfica e produção cartográfica, sendo listadas as atividades e publicações 

resultantes nas páginas finais do documento apresentado.  

 Dentre os resultados, destacaria a produção dos seguintes artigos científicos 

submetidos a revisão em periódicos de reconhecida política editorial: “Dinâmicas 

ambientais na planície de maré da bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, Ilha do 

Maranhão (MA)” submetido à revista Ciência Geográfica, qualis B2, em um número 

especial sobre a Amazônia; o segundo manuscrito “Correlação entre propriedades físicas 

do solo e cobertura e uso da terra como subsídio à compreensão dos processos erosivos 

lineares na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, Amazônia Maranhense” foi 

submetido à revista Caminhos de Geografia, qualis A2, e encontra-se em análise; e o 

terceiro “Técnica do Processo Analítico Hierárquico (AHP) aplicada à vulnerabilidade 

ambiental à erosão linear: estudos de caso nas bacias hidrográficas do rio dos 

Cachorros (São Luís-MA) e do córrego Timburi (Presidente Prudente-SP)” está em fase 

de finalização e será enviado à revista Sociedade & Natureza, qualis A1. 

A seleção de áreas de estudo nas regiões do estado do Maranhão e também no 

Estado de São Paulo, permitiu a aproximação entre grupos de pesquisas de diferentes 

instituições de ensino como o GEOMAP: rede formada por docentes, pesquisadores e 

discentes da UEMA, UFMA e UNESP-Presidente Prudente; o Grupo de Estudos e 

Pesquisas em Geomorfologia, Pedologia e Dinâmicas Ambientais (GEPDA): rede 

formada por docentes, pesquisadores e discentes da UFU, UEMA, UFMT-Rondonópolis 

e UNESP-Presidente Prudente; o Grupo de Pesquisa Interações na Superfície Terrestre, 

Água e Atmosfera (GAIA): rede formada por docentes, pesquisadores e discentes da 

UNESP-Presidente Prudente, UEMA, UFU, UFMT-Rondonópolis, UEM e UFMS-Três 

Lagoas e o Grupo de Estudos Ambientais e Litorâneas/IG/Unicamp. 

A análise do relatório apresentado como resultado das atividades de pós 

doutoramento desenvolvidos pela Dra. Melina sob minha supervisão, atestam que a 

mesma cumpre os objetivos definidos no projeto inicial trazendo importante contribuição 

metodológica a análise dos processos erosivos nas áreas de estudo e contribuindo no 

encaminhamento das discussões no eixo temático do projeto principal PROCAD a que 

esta se vincula, permitindo a construção de novas correlações espaciais e aprimoramentos 

metodológicos sobre o tema dos processos erosivos lineares. 

Considerando o exposto, indico a aprovação do relatório de pós doutoramento 

apresentado pela Profa. Dra. Melina Fushimi. 

 

Campinas, 12 de maio de 2020 

 

______________________________ 

Profa. Dra. Regina Celia de Oliveira 
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APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO 

 

 A pesquisa de pós-doutorado insere-se no Programa Nacional de Cooperação 

Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia) intitulado “Uso do território, modernizações, 

desigualdades sociais e questão ambiental no Maranhão”, aprovado pela Capes e que envolve 

diversas ações de cooperação entre os Programas de Pós-Graduação em Geografia da UEMA, 

UNICAMP e UFPA. 

Nessas circunstâncias, o presente relatório discorreu no primeiro momento os aspectos 

gerais do PROCAD/Amazônia. Posteriormente, visto que a temática desdobra-se em seis 

grandes eixos analíticos, abordou-se o eixo “Implicações ambientais das modernizações no 

Maranhão”, no qual inclui-se o presente estudo. 

Em seguida, os principais resultados da pesquisa de pós-doutoramento foram 

discutidos no item “Fragilidades e vulnerabilidades ambientais aos processos erosivos lineares 

(sulcos, ravinas e voçorocas) das bacias hidrográficas do rio dos Cachorros (São Luís-MA) e 

do córrego Timburi (Presidente Prudente-SP)”, sendo o trabalho realizado em cooperação 

entre a UEMA e a UNICAMP, tal como o diálogo científico e acadêmico com a UNESP-

Presidente Prudente. 

Por fim, apresentou-se as atividades desenvolvidas durante o estágio com período de 

12 meses (abril de 2019 a março de 2020), como a participação no I Colóquio do 

PROCAD/Amazônia em São Luís-MA e produções bibliográficas, sobretudo artigos 

científicos.  
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Programa Nacional de Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia): 

aspectos gerais 

 

As modernizações sucessivas brasileiras têm sido, em geral, pontuais, seletivas, 

alheias às demandas da vida nos lugares e servis à racionalidade do centro do sistema 

capitalista, o que implica na produção e na reprodução de desigualdades sociais e ambientais 

e, como consequência, no esgarçamento do tecido social e no exaurimento dos recursos 

naturais.  

No Maranhão, a modernização é uma das mais relevantes forças reprodutoras de uma 

realidade que caracteriza-se pela pobreza aguda associada à uma estrutura oligárquica e 

patrimonialista, cuja problemática é relativamente pouco estudada pela Geografia brasileira, 

urgindo produzir análises e discussões a respeito das dinâmicas socioterritoriais e ambientais 

do estado.   

Nessa conjuntura, por meio do edital Capes nº 21/2018 - Programa Nacional de 

Cooperação Acadêmica na Amazônia (PROCAD/Amazônia), aprovou-se no ano de 2018 o 

projeto intitulado “Uso do território, modernizações, desigualdades sociais e questão 

ambiental no Maranhão”, ao abranger os Programas de Pós-Graduação em Geografia da 

Universidade Estadual do Maranhão (UEMA), Campus de São Luís, da Universidade 

Estadual de Campinas (UNICAMP), Campus de Campinas e da Universidade Federal do Pará 

(UFPA), Campus de Belém. 

Sob coordenação do Prof. Dr. Cláudio Eduardo de Castro e vice coordenação do Prof. 

Dr. Cristiano Nunes Alves, ambos docentes do Programa de Pós-Graduação em Geografia 

(PPGeo) da UEMA, o PROCAD/Amazônia objetiva analisar os usos do território 

contemporâneo, problematizando os nexos entre os processos de modernização, os quais são 

seletivos e contraditórios, os impulsos globais e a produção de desigualdades sociais e 

ambientais no Maranhão. 

Nesse viés, assume-se refletir acerca de um novo significado para o termo 

modernização que possibilite enfrentar os problemas urbanos, rurais, sociais e ambientais em 

busca de usos menos desiguais do território, comprometidos com a vida dos lugares e de seus 

sujeitos. 

Para alcançar os objetivos propostos, a temática desdobra-se em seis grandes eixos 

analíticos: 

1. Modernizações seletivas, globalização e dinâmica territorial no Maranhão; 
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2. O uso corporativo do território e a economia política da cidade: os dois circuitos da 

economia urbana ludovicense; 

3. Modernização agrícola, agronegócio, conflitos e resistências no campo maranhense; 

4. Circuitos culturais na Região Metropolitana de São Luís;  

5. Produção e circulação de informação na Região Metropolitana de São Luís;  

6. Implicações ambientais das modernizações no Maranhão. 

Para promover o diálogo e a parceria entre os participantes e o fortalecimento da 

formação dos pesquisadores, o projeto em andamento, com cronograma entre os anos de 2018 

a 2023, está viabilizando ações de cooperação entre os programas de pós-graduação 

envolvidos e em vários níveis acadêmicos (iniciação científica, mestrado, doutorado e pós-

doutorado), com missões de estudo, missões de pesquisa, missões de ensino, publicações 

conjuntas de livros e de artigos, organização de eventos científicos, estágio no exterior e 

estágio pós-doutoral no país. 

Nesse sentido, o presente relatório discorreu a pesquisa e as atividades desenvolvidas 

durante o estágio de pós-doutoramento no âmbito do PROCAD/Amazônia e do eixo 

“Implicações ambientais das modernizações no Maranhão” no período de abril de 2019 a 

março de 2020. 

 

Eixo “Implicações ambientais das modernizações no Maranhão” 

 

 Diante das diversas implicações ambientais relacionadas às modernizações no 

Maranhão, este eixo dividiu-se em temas para abordar alguns dos fenômenos ocorrentes, a 

saber: Unidades de Conservação (UC’s) e condicionantes de vulnerabilidades; riscos às 

enchentes, às inundações e aos alagamentos; e fragilidades e vulnerabilidades aos processos 

erosivos lineares. 

 No atual momento histórico, no qual o moderno vem se estabelecendo, mostra-se uma 

preocupação com a preservação-conservação dos ambientes regidos pelos tempos naturais em 

contrapartida às necessidades criadas pelos tempos surgidos com a apropriação do tempo-

espaço da informação, da tecnologia e do consumo como mediador das relações. 

 No Brasil, os espaços preservados encontram-se nas Unidades de Conservação de 

proteção integral e de uso sustentável, cuja administração pode ser federal, estadual, 

municipal ou particular. No Maranhão existem 12 Unidades de Conservação federais, 13 

Unidades de Conservação estaduais e 21 terras indígenas. Todavia, o estado possui alto índice 

de degradação principalmente por queimadas e por desmatamentos indiscriminados em 
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virtude de usos do território, como agricultura e pecuária. Dessa forma, destaca-se a 

necessidade de se analisar as condições ambientais que incidem em vulnerabilidades nas 

UC’s. 

 Na Região Metropolitana de São Luís, composta pelos municípios de São Luís, Paço 

do Lumiar, São José de Ribamar e Raposa, sua concentração e crescimento populacional 

aliados à falta ou escassez de infraestrutura urbana capaz de absorver os impactos do uso do 

território pela impermeabilização do solo sob construções residenciais, comerciais e 

industriais em ambientes inadequados geram implicações, dentre elas, áreas de risco às 

enchentes, às inundações e aos alagamentos. 

 O risco a estes processos, ao ser entendido como probabilidade de consequências 

prejudiciais ou danos esperados, isto é, morte, ferimento de pessoas, prejuízos econômicos, 

etc. (ISDR, 2009), proporciona a diminuição e/ou perda da qualidade de vida das populações 

e modificações dos ambientes, podendo ocorrer desastres. 

 Outro fenômeno recorrente e expressivo que manifesta-se na Região Metropolitana de 

São Luís, bem como no interior do Maranhão, como os municípios de Buriticupu, Bom Jesus 

das Selvas e Açailândia é a erosão acelerada linear. Os usos do território pelo desmatamento, 

impermeabilização do solo, obras de engenharia, especulação imobiliária e retirada de 

material (laterita, areia fina, silte e argila) para construção, ao desconsiderar as fragilidades do 

ambiente, promovem níveis de vulnerabilidade à dinâmica erosiva. 

 Assim, verificam-se sulcos, ravinas e voçorocas em larga escala e em variadas fases de 

evolução no estado. Na Região Metropolitana de São Luís, pesquisas acerca desta temática 

estão sendo desenvolvidas em diversas bacias hidrográficas, como dos rios Bacanga 

(BEZERRA, 2011; GUERRA et al., 2017), Anil (CASTRO FILHO et al., 2019; SOUSA et 

al., 2019), Tibiri (ANDRADE; BEZERRA, 2019; MATOS; BEZERRA, 2019) e, neste 

estudo, na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros. 
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Fragilidades e vulnerabilidades ambientais aos processos erosivos lineares (sulcos, 

ravinas e voçorocas) das bacias hidrográficas do rio dos Cachorros (São Luís-MA) e do 

córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 

 

Introdução 

 

Na ciência geográfica, ao partir da premissa de que é possível conceber uma história 

da natureza e uma história da sociedade, entretanto, que a formação da sociedade perpassa 

pela socialização da natureza, é papel deste campo do conhecimento interpretar as relações, as 

contradições e as apropriações existentes entre natureza e sociedade na perspectiva do tempo 

histórico (SUERTEGARAY; NUNES, 2001; SUERTEGARAY, 2018). 

Em meio aos temas abordados na Geografia, a questão ambiental ou a “Geografia 

Ambiental” (CASTREE et al., 2009; SOUZA, 2018) avança no sentido de discutir os 

fenômenos com base nas interações entre os aspectos físico-naturais e humano-sociais, 

reconhecendo a pertinência desta concepção nas reflexões teóricas articuladas às práticas. 

Sob esse contexto, destaca-se a erosão dos solos, um dos principais problemas 

ambientais em escala mundial (PIMENTEL, 2000). O solo pode ser considerado um sistema 

dinâmico e aberto e, por conseguinte, os diferentes usos e as práticas de manejo interferem de 

modo direto nas suas propriedades físicas e químicas (GUERRA; MENDONÇA, 2004; 

RANGEL; GUERRA, 2017). Em relação aos atributos físicos, como cor, textura, estrutura e 

porosidade, devido à atuação que exercem na movimentação da água que entra, que sai e 

dentro dos solos, influenciam e são influenciados consideravelmente pelos processos erosivos 

(BRADY; WEIL, 2013). 

A erosão que acontece naturalmente no decorrer do tempo geológico, sem a 

intervenção das atividades sociais, é denominada de erosão geológica ou natural e configura-

se como essencial para a formação do relevo da superfície terrestre, dos solos aluviais e das 

rochas sedimentares (WEILL; PIRES NETO, 2007; OLIVEIRA, 2014; BERTONI; 

LOMBARDI NETO; 2017). 

No entanto, durante o tempo histórico, os usos do território conduzidos pelo sistema 

capitalista, ao desconsiderar as fragilidades dos constituintes da natureza, como solos, relevo, 

declividade e cobertura vegetal, promovem a erosão acelerada, antrópica ou antropogenética 

(GUERRA; GUERRA, 2009) e relações de vulnerabilidade à erosão. 

Em consonância com Pedro Miyazaki (2014) e Fushimi (2012; 2016), a fragilidade 

ambiental procura avaliar o estado de equilíbrio dinâmico dos processos naturais e está 
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atrelada à vulnerabilidade ambiental, a qual diferencia-se pela incorporação da ação da 

sociedade, por intermédio dos usos que intervêm em detrimento dos seus interesses 

econômicos. De acordo com Folharini, Oliveira e Furtado (2017, p. 355), o uso e a cobertura 

modificam a paisagem e “[...] o homem torna-se um agente externo que interfere na 

estabilidade da paisagem e, consequentemente, na vulnerabilidade à perda de solo”. 

Nesse sentido, o objetivo do presente estudo foi analisar as fragilidades dos solos e as 

vulnerabilidades ambientais aos processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) das 

bacias hidrográficas do rio dos Cachorros (São Luís-MA) e do córrego Timburi (Presidente 

Prudente-SP). 

Embora apresentem dinâmicas naturais e de usos do território diferenciados, ambas as 

áreas de estudo e seus entornos possuem intensos quadros erosivos. Pesquisas em São Luís 

apontam feições erosivas lineares de até 16 metros de profundidade (SATHLER et al., 2009; 

BEZERRA, 2011; MORAIS, 2018; CATUNDA; DIAS, 2019) e em Presidente Prudente 

foram cadastradas 52 erosões, sendo o município e a região considerados de média a alta 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares (KERTZMAN et al., 1995; IPT, 

2012; FUSHIMI et al., 2013). 

A escolha dos recortes de pesquisa também considerou, além da rede de cooperação 

entre a UEMA e a UNICAMP, o diálogo científico e acadêmico com a Universidade Estadual 

Paulista (UNESP), Campus de Presidente Prudente. 

 

Áreas de estudo 

 

Para a realização do trabalho definiram-se duas áreas de estudo representativas: as bacias 

hidrográficas do rio dos Cachorros (São Luís-MA) e do córrego Timburi (Presidente Prudente-

SP) (Figura 1). 
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Figura 1 – Localização das áreas de estudo. 

 

 

Bacia hidrográfica do rio dos Cachorros (São Luís-MA) 

A bacia hidrográfica do rio dos Cachorros situa-se ao Sul da Região Metropolitana de 

São Luís e ao Norte do Maranhão. Possui área em torno de 65 km², onde localizam-se os 

povoados Anandiba, Areia Branca, Babilonia, Bacabalzinho, Cabral Miranda, California, 

Colier, Iguara, Itaperuçu, Juçaral, Livramento, Mangue Seco, Mata, Murtura, Olaria, 

Pedrinhas, Pindora, Rio Grande, Santa Cruz, Santo Antônio, Sítio Grande, Tahim e Usina 

(SÃO LUÍS, 1992). 
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No contexto geológico da Bacia Costeira de São Luís, as unidades estratigráficas 

predominantes são os sedimentos arenoargilosos da Formação Barreiras e a Formação Açuí, 

principalmente os depósitos aluvionares e coluvionares e os depósitos de mangues, segundo a 

classificação discorrida por Rodrigues et al. (1994). 

Em relação às formas de relevo, Silva (2012), ao elaborar o mapa geomorfológico da 

Ilha do Maranhão na escala 1:60.000 afirma que estão presentes como formas agradacionais 

as planícies de maré e as planícies fluviais e quanto às morfologias denudacionais prevalecem 

os tabuleiros com topos planos, as colinas esparsas e as vertentes côncavo-convexas. 

Em conformidade com o mapa de solos da Ilha do Maranhão na escala 1:180.000 

organizado por Silva (2012), baseado em Maranhão (1998), na Embrapa (2006) e em 

trabalhos de campo, ocorrem na área de interesse Argissolos Vermelho-Amarelos nos 

tabuleiros, nas colinas esparsas e nas vertentes côncavo-convexas, Gleissolos Háplicos nas 

planícies fluviais e Solos Indiscriminados de Mangue nas planícies de maré.  

O clima de São Luís é quente e úmido, com duas principais estações, verão (chuvoso) 

e inverno (seco) e índices pluviométricos elevados. O período chuvoso estende-se de janeiro a 

julho e o seco entre os meses de agosto a dezembro. A temperatura média anual é de 26,9°C e 

possui pouca variação ao longo do ano (UFMA, 2009; INMET, 2019). 

No que se refere aos usos do território, a década de 1980 representa um marco 

histórico, na medida que o capital industrial, reforçado por interesses nacionais e 

internacionais, articulou-se com o Estado ao nível das três esferas e instituíram a política 

territorial inerente ao Programa Grande Carajás. Nessas circunstâncias, estabeleceu-se em São 

Luís a mineradora Companhia Vale do Rio Doce (atual Vale) e a Alumar (Consórcio de 

Alumínio do Maranhão) que justificaram a implantação do distrito industrial no município 

que, por sua vez, está vinculado ao Complexo Portuário de São Luís, composto pelo porto do 

Itaqui, pelo terminal privado da Alumar e pelo terminal privado de Ponta da Madeira 

(FERREIRA, 2000). 

Na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, no corrente momento histórico, a 

atividade mineradora detém 72% das empresas de mineração, cujos empreendimentos 

encontram-se em expansão. As principais extrações são de areia e de laterita empregadas na 

construção civil para o mercado interno (CASTRO; PEREIRA, 2012; CASTRO; SANTOS, 

2012). 

 

 

 

Fls. 761



11 

 

Bacia hidrográfica do córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 

 A bacia hidrográfica do córrego Timburi encontra-se à Oeste do município de 

Presidente Prudente e no Extremo Oeste do estado de São Paulo. A área é de 

aproximadamente 10 Km² e inclui a comunidade de proprietários rurais do bairro Timburi 

(DONATON, 2013) 

Em concordância com a coluna litoestratigráfica da Bacia Sedimentar do Paraná 

proposta pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT, 1981), os arenitos flúviolacustres da 

Formação Adamantina pertencentes ao Grupo Bauru correspondem à litologia dominante na 

área de trabalho. 

Ao realizar o mapa geomorfológico do município de Presidente Prudente na escala 

1:25.000, Nunes e Fushimi (2010) identificaram três compartimentos de relevo que associam-

se às seguintes formações pedológicas: 1. Topos suavemente ondulados das colinas 

convexizadas, com ocorrência dos topos para as médias altas vertentes de solos desenvolvidos 

(associação Latossolos Vermelhos) e, em alguns setores, solos rasos a desenvolvidos 

(associação Argissolos Vermelhos) ou solos rasos (associação Neossolos Regolíticos); 2. 

Domínio das vertentes côncavas, convexas e retilíneas, com ocorrência de solos rasos a 

desenvolvidos (associação Argissolos Vermelhos) e solos rasos (associação Neossolos 

Regolíticos); e 3. Planícies aluviais e alvéolos, com o predomínio de solos hidromórficos 

(associação Planossolos e Gleissolos) e materiais sedimentares e manufaturados de origem 

tecnogênica.  

O clima de Presidente Prudente é do tipo tropical, caracterizado por uma estação 

quente e chuvosa (verão) entre outubro a março e um período frio e seco (inverno) de abril a 

setembro. As médias térmicas mensais atingem 26°C no verão e 20°C no inverno 

(MONTEIRO, 1973; SANT’ANNA NETO; TOMMASELLI, 2009). 

 No tocante aos usos do território, a área de pesquisa insere-se na Área de Proteção 

Ambiental do Timburi (APA do Timburi). Por meio da Lei complementar nº 235/2019 

(PRESIDENTE PRUDENTE, 2019), é a primeira APA criada no município de Presidente 

Prudente e surgiu após um longo e conflituoso debate diante do interesse particular para a 

instalação de um aterro sanitário próximo à comunidade do Timburi denominada Fazenda 

Santa Apolônia. 
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Materiais e Métodos 

 

Trabalhos de campo e análises laboratoriais 

 Nos trabalhos de campo levantaram-se pontos representativos de observação, em que 

os atributos naturais (solos, relevo, declividade e cobertura vegetal) e os usos do território 

foram analisados e inter-relacionados às vulnerabilidades ambientais à erosão linear. Para 

auxiliar o estudo, utilizaram-se imagens do Google Earth Pro®1, GPS (Global Positioning 

System) de navegação, registros fotográficos e imagens aéreas obtidas por Veículo Aéreo Não 

Tripulado (VANT) disponibilizado pelo grupo de pesquisa em Geomorfologia e Mapeamento 

(GEOMAP) da UEMA. 

Ao caracterizar as fragilidades dos solos aos processos erosivos lineares, nos trabalhos 

de campo também ocorreu a identificação dos horizontes pedológicos e 12 amostras de solo 

foram coletadas em seis pontos (A, B, C, D, E, F e G) em perfis de solo expostos por processo 

de ravinamento e, na sua ausência, manuseou-se o trado do tipo holandês (Figura 2 e Quadro 

1), conforme recomenda o manual de descrição e coleta de solo no campo de Lemos e Santos 

(1996), manual técnico de Pedologia (IBGE, 2015a) e manual técnico de Pedologia: guia 

prático de campo (IBGE, 2015b). 

 

Figura 2 – Coleta de amostras de solo em ravina (A) e com o trado holandês (B). 

 

Fotos: dos autores, trabalhos de campo, junho e novembro de 2019. 

 

 

 

 

                                                           
1 Google Earth Pro é marca registrada pela Google, Inc. 
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Quadro 1 – Informações dos pontos de coleta de solo (A, B, C, D, E, F e G). 

Ponto de  

coleta 

Localização 

(bacia hidrográfica) 
Coordenadas 

(UTM) 
Elevação 

(m) 
Coleta de 

solo 

A Rio dos Cachorros (São Luís-MA) 576181 E / 9707124 S 15 Trado 

B Rio dos Cachorros (São Luís-MA) 577696 E / 9705665 S 17 Ravina 

C Rio dos Cachorros (São Luís-MA) 578798 E / 9704857 S 43 Ravina 

D Rio dos Cachorros (São Luís-MA) 578830 E / 9704585 S 25 Ravina 

E Córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 460975 E / 7569746 S 442 Trado 

F Córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 461127 E / 7569806 S 447 Trado 

G Córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 461148 E / 7569620 S 432 Trado 

 

 

Adiante, no Laboratório de Geociências da UEMA e no Laboratório de 

Sedimentologia e Análise de Solos da UNESP-Presidente Prudente, as amostras de solo 

passaram pela análise textural (Figura 3), sendo o procedimento adaptado do manual de 

métodos de análise de solo da Embrapa (1997). A textura expressa a participação em g.kg-1 

das partículas constituintes do solo (argila, silte e areia), separadas por tamanho. Os resultados 

obtidos agruparam-se em classes texturais mediante o triângulo textural do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE, 2015a). 

 

Figura 3 – Análise textural (argila, silte e areia) de amostras de solo. 

 

Fotos: dos autores, julho de 2019. 

 

Mapeamentos 

 As variáveis solos, relevo, declividade, cobertura vegetal e usos do território, assim 

como a vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares espacializaram-se na escala 

1:50.000 em ambiente de Sistemas de Informação Geográfica (SIG) no software ArcGIS 

10.5®2. 

                                                           
2 ArcGIS é marca registrada pela ESRI Inc. 
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O esboço simplificado das principais classes de solos da bacia hidrográfica do rio dos 

Cachorros ocorreu mediante a correlação do Macrozoneamento do Golfão Maranhense na 

escala 1:100.000 (MARANHÃO, 1998), do mapa geomorfológico da Ilha do Maranhão na 

escala 1:60.000 (SILVA, 2012) e dos conhecimentos obtidos nos trabalhos de campo e nas 

análises laboratoriais. Acerca da bacia hidrográfica do córrego Timburi, utilizou-se o esboço 

simplificado das principais classes de solos do município de Presidente Prudente-SP na escala 

1:25.000 (FUSHIMI, 2012), em que foi feito o recorte da área de trabalho e complementou-se 

com informações de solos adquiridas nos trabalhos de campo e nas análises em laboratório. 

Em razão das alterações dos atributos pedológicos pelos usos do território, adaptaram-se as 

classes de solos propostas por Trentin (2011), Fushimi (2012) e pelo Sistema Brasileiro de 

Classificação de Solos (EMBRAPA, 2018) para as áreas estudadas, em consonância com o 

Quadro 2: 

 

Quadro 2 – Adaptação das classes de solos para as áreas de estudo. 

Classes de solos 

propostas por Trentin 

(2011) 

Classes de solos 

propostas por 

Fushimi (2012) 

Classes de solos adaptadas 

para a bacia hidrográfica 

do córrego Timburi 

Classes de solos adaptadas 

para a bacia hidrográfica 

do rio dos Cachorros 

Solos rasos a bem 

desenvolvidos em 

colinas arenosas 

Solos desenvolvidos – 

associação Latossolos 

 

Solos Desenvolvidos – 

associação Latossolos 

Solos Desenvolvidos – 

associação Latossolos 

 

Solos rasos a bem 

desenvolvidos em 

rochas areníticas 

Solos rasos a 

desenvolvidos – 

associação Argissolos 

Solos Rasos a 

Desenvolvidos – associação 

Argissolos 

Solos Rasos a 

Desenvolvidos – associação 

Argissolos 

Solos rasos de 

altitudes elevadas 

Solos rasos – 

associação Neossolos 

Regolíticos 

Solos Rasos – associação 

Neossolos Regolíticos 

Solos Rasos a 

Desenvolvidos – associação 

Neossolos Quartzarênicos 

Solos hidromórficos Solos hidromórficos – 

associação Planossolos 

e Gleissolos 

Solos Hidromórficos – 

associação Planossolos e 

Gleissolos 

Solos Hidromórficos – 

associação Gleissolos 

Háplicos 

Fonte: Trentin (2011), Fushimi (2012) e Embrapa (2018). 

 

A nomenclatura de Solos Indiscriminados de Mangue – associação Gleissolos 

Tiomórficos usou como referências Embrapa (2018) e IBGE (2015a) e a legenda de cores dos 

documentos cartográficos apoiaram-se no IBGE (2015a). 

No que se refere às formas de relevo, efetuou-se o recorte das áreas de pesquisa do 

mapa geomorfológico da Ilha do Maranhão na escala 1:60.000 (SILVA, 2012) e do mapa 

geomorfológico do município de Presidente Prudente-SP na escala 1:25.000 (NUNES; 

FUSHIMI, 2010). 

 Para a elaboração dos mapas clinográficos criou-se uma estrutura de grade triangular 

TIN (Triangular Irregular Networks) empregando-se as bases digitais planialtimétricas. Na 
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bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, as curvas de nível possuem equidistâncias de 5 

metros, escala 1:10.000 e disponibilizadas pela Diretoria de Serviço Geográfico (DSG), ao 

passo que na bacia hidrográfica do córrego Timburi, as curvas de nível, fornecidas pela 

Prefeitura Municipal de Presidente Prudente-SP, detêm equidistâncias de 10 metros e escala 

1:10.000. As classes de declividade definiram-se segundo Cunha (2001), com alterações para 

as características ambientais das áreas de interesse. 

Os mapas da cobertura e do uso do território da bacia hidrográfica do rio dos 

Cachorros e do córrego Timburi foram feitos com base nas imagens de satélite Sentinel-2, de 

domínio público, com resolução espacial de 10 m e datadas de 22 de outubro de 2017 e 29 de 

novembro de 2019, nessa ordem. A escolha das cenas considerou a baixa cobertura de nuvens. 

Primeiramente, aconteceu a classificação supervisionada e, a posteriori, a atualização das 

informações com imagens do Google Earth Pro® e trabalhos de campo. As classes da 

cobertura e do uso do território foram adaptadas do manual técnico de uso da terra (IBGE, 

2013), níveis I e II, bem como a convenção de cores. 

Os mapas de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares resultaram das 

correlações entre o esboço simplificado das principais classes de solos e os mapas 

geomorfológico, clinográfico e da cobertura e do uso do território, sendo estes incluídos nos 

Planos de Informação (PI). 

A princípio, aplicou-se a técnica AHP (Analytical Hierarchy Process ou Processo 

Analítico Hierárquico) proposta por Saaty (1992), cujo propósito é “[...] organizar e 

estabelecer um modelo racional de combinação de dados” (CÂMARA et al., 1996, não 

paginado). O Processo Analítico Hierárquico requer uma estruturação hierárquica, isto é, “A 

hierarquia como forma de estrutura de um sistema permite expressar um problema complexo 

através da decomposição de seus elementos e da identificação das diferentes classes que 

compreendem um sistema no seu todo” (MOREIRA, 2001, p. 66). Assim, os elementos são 

classificados pelo seu grau de relevância em relação ao objetivo do mapeamento (problema). 

Dessa maneira, por meio das ferramentas “Reclassify” e “Raster Calculator”, os pesos 

dos mapas temáticos foram atribuídos a partir das ponderações de Fushimi (2012; 2016), 

realizando-se adaptações para as particularidades das áreas estudadas. Para diminuir a 

quantidade de pixels isolados e refinar a espacialização selecionou-se a opção “Majority 

Filter”. Enfim, as classes de vulnerabilidade baixa, média e alta fundamentaram-se em Tricart 

(1977) e Fushimi (2012; 2016). 
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Resultados e Discussão 

 

Bacia hidrográfica do rio dos Cachorros (São Luís-MA) 

 Com a finalidade de caracterizar as fragilidades dos solos aos processos erosivos 

lineares realizou-se o esboço simplificado das principais classes de solos e o levantamento de 

quatro pontos de coleta e de análise textural do solo, denominados de Pontos A, B, C e D 

(Figura 4 e Tabela 1). 

 

Figura 4 – Esboço simplificado das principais classes de solos da bacia hidrográfica do rio 

dos Cachorros (MA) e pontos de coleta de solo (A, B, C e D). 

 

Fotos: dos autores, trabalhos de campo, outubro de 2018; maio e junho de 2019. 
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Tabela 1 – Resultados da análise textural do solo dos Pontos A, B, C e D. 

Ponto de 

coleta 

Horizonte Profundidade 

(cm) 
Argila Silte Areia Classe  

textural (g.Kg-1) 

A A 0-27+ 37 91 872 Areia franca 

 

B 

A 0-36 87,99 115,07 796,94 Areia franca 

AB 37-81 105,99 110,43 783,58 Francoarenosa 

B 82-150+ 87,33 85,39 827,28 Areia franca 

 

C 

A 0-28 103,33 79,05 817,62 Areia franca 

B1 29-69 101,34 87,82 810,84 Areia franca 

B2 70-150+ 99 109,72 791,28 Francoarenosa 

D C1 0-55 34,67 74,50 890,83 Areia 

C2 56-105 4 53,78 942,22 Areia 

 

 Em todos os horizontes dos Pontos A, B, C e D, a fração areia se sobressai e as classes 

texturais variam entre “Areia”, “Areia franca” e “Francoarenosa”. As partículas de areia, pelo 

seu tamanho relativamente grande em comparação à argila e ao silte, possuem baixa 

capacidade específica, pouca capacidade de reter água ou nutrientes e não aderem umas às 

outras em uma massa coerente. Como consequência, os solos são soltos, pouco férteis e 

naturalmente frágeis à ruptura dos agregados, a qual representa o início da dinâmica erosiva 

linear (BRADY; WEIL, 2013). 

 Nas proximidades do Ponto D, em decorrência do uso do território pela extração de 

areia a ser empregada na construção civil, observa-se vários pontos de remobilização dos 

solos. Sob esse contexto, o horizonte A do Ponto D foi removido e o horizonte C aflora na 

superfície. 

 O solo, sendo um dos constituintes da natureza, ao se inter-relacionar com os demais 

aspectos naturais, como relevo, declividade e cobertura vegetal, e com os usos do território, 

materializa-se em sulcos, ravinas e voçorocas em variadas fases de evolução. Dessa forma, a 

partir do cruzamento do esboço simplificado das principais classes de solos e dos mapas 

geomorfológico, clinográfico e da cobertura e do uso do território, elaborou-se o mapa de 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares (Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fls. 768



18 

 

Figura 5 – Mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares da bacia 

hidrográfica do rio dos Cachorros (MA). 

 

 

 A baixa vulnerabilidade (Figura 6A) localiza-se preferencialmente nas planícies de 

maré e nas planícies fluviais do rio dos Cachorros, com declividades inferiores a 5%, Solos 

Hidromórficos (associação Gleissolos Háplicos), Solos Indiscriminados de Mangue 

(associação Gleissolos Tiomórficos) e vegetação de mangue da espécie Rhizophora mangle 

(mangue vermelho). 

 A média vulnerabilidade (Figura 6B) está elencada, no geral, aos tabuleiros com topos 

planos e às colinas esparsas, com declives entre 5 a 15%, Solos Desenvolvidos (associação 

Latossolos), Solos Rasos a Desenvolvidos (associação Neossolos Quartzarênicos) e cobertura 
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vegetal secundária composta por vegetação de capoeira (MARANHÃO, 2010; CASTRO; 

PEREIRA, 2012), em especial, palmeiras, como anajá (Attalea maripa), macaúba (Acrocomia 

acuelata) e tucum (Astrocaryum vulgare), babaçu (Attalea speciosa) nos terrenos secos e 

degradados e juçara (Euterpe oleracea) e buriti (Mauritia flexuosa) nos setores úmidos 

(IBAMA; SEMATUR, 1991). 

 A alta vulnerabilidade (Figura 6C) encontra-se sobretudo nas áreas de declividade 

acentuada (de 15 a acima de 20% para a região) das vertentes com solos Rasos a 

Desenvolvidos (associação Argissolos). Destaque para os usos do território constituídos por 

áreas urbanizadas e industriais que desencadeiam e intensificam de modo significativo a 

dinâmica erosiva linear. 

 

Figura 6 – Áreas de baixa (A), média (B) e alta (C) vulnerabilidade ambiental aos processos 

erosivos lineares da bacia hidrográfica do rio dos Cachorros (MA). 

 

Fotos: dos autores, trabalhos de campo, outubro de 2018; maio e junho de 2019. 

 

Bacia hidrográfica do córrego Timburi (Presidente Prudente-SP) 

A partir do contexto das fragilidades dos solos aos processos erosivos lineares e com 

base no esboço simplificado das principais classes de solos realizou-se o levantamento dos 

Pontos E, F e G para coleta e análise textural do solo (Figura 7 e Tabela 2). 
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Figura 7 – Esboço simplificado das principais classes de solos da bacia hidrográfica do 

córrego Timburi (SP) e pontos de coleta de solo (E, F e G). 

 

Fotos: dos autores, trabalhos de campo, setembro, novembro e dezembro de 2019. 

 

Tabela 2 – Resultados da análise textural do solo dos Pontos E, F e G. 

Ponto de 

coleta 

Horizonte Profundidade 

(cm) 
Argila Silte Areia Classe  

textural (g.Kg-1) 

E A 0-27 128 118,08 753,92 Francoarenosa 

F A 0-27 114 101,55 784,45 Francoarenosa 

G A 0-27 184 207,55 608,45 Francoarenosa 

 

Os Pontos E e F situam-se a montante do Ponto G que está a jusante. À vista disso, 

embora a areia predomine em todos os horizontes superficiais A, com classe textural 

“Francoarenosa”, as quantidades de argila e de silte do Ponto G são superiores em relação aos 

Pontos E e F, pois ao possuírem tamanhos menores que a areia, são mais facilmente 

transportados e, portanto, a dispersão destas partículas tende a ser maior. 

O acúmulo de argila em superfície, devido ao seu formato de lâminas ou de placas 

finas e achatadas e os poros serem muito pequenos e tortuosos, torna o movimento da 
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infiltração lenta, com maior fragilidade do solo ao escoamento superficial, cujo fluxo pode vir 

a ser linear formando os sulcos, as ravinas e as voçorocas (BRADY; WEIL, 2013). 

Os atributos pedológicos, ao interagir com os aspectos naturais e sociais, 

materializam-se no ambiente sob diferentes maneiras, dentre elas, níveis de vulnerabilidade às 

manifestações erosivas. Assim, foram espacializados, além do esboço simplificado das 

principais classes de solos, os mapas geomorfológico, clinográfico e da cobertura e do uso do 

território, cujas inter-relações resultaram no mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos 

erosivos lineares (Figura 8). 

 

Figura 8 – Mapa de vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares da bacia 

hidrográfica do córrego Timburi (SP). 

 

 

 A baixa vulnerabilidade (Figura 9A) vincula-se, principalmente, às planícies aluviais e 

alvéolos do córrego Timburi, às inclinações suaves abaixo de 5%, aos Solos Hidromórficos 
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(associação Planossolos e Gleissolos) pelo contato com as águas fluviais e aos resquícios de 

mata ciliar remanescente (Floresta Estacional Semidecidual). 

 A média vulnerabilidade (Figura 9B) está, em especial, nos topos suavemente 

ondulados das colinas convexizadas que detêm declives de 5 a 15% em Solos Desenvolvidos 

(associação Latossolos) e vegetação de gramínea (braquiária) voltada à pecuária extensiva, 

em que o pisoteio do gado bovino acelera a compactação dos horizontes superficiais do solo, 

com consequente redução da infiltração e nos caminhos que percorre para dessedentação 

ocorre a remoção da cobertura vegetal e o incremento do escoamento superficial e do fluxo 

linear. Isto posto, sem a implantação de manejo ambiental adequado (terraceamento, por 

exemplo), os setores de gramínea e pastagem também relacionam-se à classe de alta 

vulnerabilidade. 

 A alta vulnerabilidade (Figura 9C) evidencia-se no domínio das vertentes côncavas, 

convexas e retilíneas, com declividades entre 15 e valores superiores a 20% (acentuadas para 

a região), Solos Rasos a Desenvolvidos (associação Argissolos), Solos Rasos (associação 

Neossolos Regolíticos), cobertura de gramínea e uso do território pela pastagem, bem como 

presença de solo exposto, o qual configura-se como cenário temporário para posterior plantio 

de cana de açúcar, conforme observou-se em trabalhos de campo e em imagens de satélite. 

 

Figura 9 – Áreas de baixa (A), média (B) e alta (C) vulnerabilidade ambiental aos processos 

erosivos lineares da bacia hidrográfica do córrego Timburi (SP). 

 

Fotos: dos autores, trabalhos de campo, setembro, novembro e dezembro de 2019. 

 

Desse modo, em ambas as áreas de estudo, o principal critério para classificar a baixa 

vulnerabilidade é a existência da cobertura vegetal que promove a dispersão das águas 

pluviais e a proteção direta contra a ação do splash ou “erosão por salpico”, ou seja, a fase 

Fls. 773



23 

 

inicial da dinâmica erosiva (GUERRA, 2014). De acordo com Weill e Pires Neto (2007), a 

vegetação também atua indiretamente, à medida que a incorporação de raízes no perfil 

pedológico e sua posterior decomposição contribuem para o acúmulo de matéria orgânica no 

solo, com efeito sobre a estrutura, agregação e fertilidade e a formação de macroporos de 

origem biológica, o que viabiliza a infiltração. 

A respeito da média vulnerabilidade, realce para a fragilidade moderada dos solos 

arenosos; em virtude do predomínio da fração areia, a coesão entre as partículas é baixa, por 

outro lado, são solos porosos, facilitando a infiltração e a redução do escoamento superficial. 

A formação vegetal, mesmo que secundária ou de menor porte, oferece resistência 

intermediária ao efeito splash.  

Na classe de alta vulnerabilidade, o fator em destaque são os usos do território que 

interferem na forma e na intensidade de atuação dos processos erosivos (WEILL; PIRES 

NETO, 2007). Em síntese, na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, as áreas urbanizadas 

realizam intensa impermeabilização do solo e as extrações minerais retiram material mediante 

a utilização de retroescavadeiras. Na bacia hidrográfica do córrego Timburi tem-se a 

pastagem sem práticas de controle à erosão, assim como solo exposto, cuja superfície, mesmo 

que momentânea para o desenvolvimento da atividade canavieira, encontra-se desprotegida da 

atuação do splash. Posteriormente, os sedimentos são transportados nas vertentes e 

depositam-se nos fundos de vale. 

 

Considerações Finais 

 

Diante das considerações realizadas, constatou-se que a fração areia e as classes 

texturais “Francoarenosa”, “Areia franca” e “Areia” predominam nos solos analisados, 

caracterizando-os como arenosos e naturalmente frágeis à erosão. Suas propriedades físicas 

influenciam e são influenciadas pelos demais aspectos ambientais, como relevo, declividade, 

cobertura e usos do território, cujas inter-relações resultam em níveis (baixo, médio e alto) de 

vulnerabilidade ambiental aos processos erosivos lineares. 

 Nesse sentido, um dos principais fatores que relacionam-se à classe de alta 

vulnerabilidade são os usos do território que, ao retirar a vegetação, alteram as dinâmicas 

naturais e aceleram as manifestações erosivas. Por outro lado, a presença da vegetação e suas 

diferentes fisionomias são de fundamental importância na proteção do solo e na estabilidade 

dos ambientes. 
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 Cabe mencionar que nos setores de alta vulnerabilidade da bacia hidrográfica do 

córrego Timburi estão sendo empregadas técnicas de bioengenharia por meio da implantação 

de barramentos de bambus e sacarias de juta (EMBRAPA, 2014), com a finalidade de 

estabilizar as erosões lineares, sendo um projeto em parceria entre a universidade e os 

proprietários rurais. Na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, o presente estudo ressalta a 

necessidade de manejo ambiental adequado, sobretudo nas áreas de extração mineral. 

Nas áreas de baixa e média vulnerabilidade recomenda-se a efetivação das políticas de 

planejamento ambiental e territorial pelos órgãos governamentais responsáveis que, em 

conjunto com as comunidades locais, implementem políticas públicas de fiscalização para 

evitar o desmatamento e consequentes impactos, os quais encontram-se cada vez mais 

expressivos tanto no Bioma Amazônia quanto no Bioma Mata Atlântica. 
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Atividades realizadas durante o estágio pós-doutoral 

 

A pesquisa desenvolvida no estágio pós-doutoral estruturou-se em três artigos 

científicos; o primeiro intitulado “Dinâmicas ambientais na planície de maré da bacia 

hidrográfica do rio dos Cachorros, Ilha do Maranhão (MA)” será publicado na revista Ciência 

Geográfica, qualis B2, em um número especial sobre a Amazônia; o segundo manuscrito 

“Correlação entre propriedades físicas do solo e cobertura e uso da terra como subsídio à 

compreensão dos processos erosivos lineares na bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, 

Amazônia Maranhense” foi submetido à revista Caminhos de Geografia, qualis A2, e 

encontra-se em análise; e o terceiro “Técnica do Processo Analítico Hierárquico (AHP) 

aplicada à vulnerabilidade ambiental à erosão linear: estudos de caso nas bacias hidrográficas 

do rio dos Cachorros (São Luís-MA) e do córrego Timburi (Presidente Prudente-SP)” está em 

fase de finalização e será enviado à revista Sociedade & Natureza, qualis A1. 

Nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de agosto de 2019 aconteceu o I Colóquio do PROCAD/ 

Amazônia em São Luís-MA, onde participaram professores e alunos da UEMA, UNICAMP e 

UFPA. No evento ocorreram diversas atividades, como discussão dos objetivos do projeto, 

das missões de cooperação, planejamento de publicações de artigos e de livros, assim como 

trabalhos de campo em áreas da Região Metropolitana de São Luís que abrangem os eixos 

estruturantes do programa (Figura 10).  

 

Figura 10 – Trabalhos de campo no I Colóquio do PROCAD/Amazônia. 

 

Fotos: dos autores, agosto de 2019. 
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No mais, realizaram-se as seguintes atividades durante o estágio de pós-doutoramento: 

 

Participação em grupos de pesquisa 

▪ Participação no GEOMAP: rede formada por docentes, pesquisadores e discentes da UEMA, 

UFMA e UNESP-Presidente Prudente 

▪ Participação no Grupo de Estudos e Pesquisas em Geomorfologia, Pedologia e Dinâmicas 

Ambientais (GEPDA): rede formada por docentes, pesquisadores e discentes da UFU, 

UEMA, UFMT-Rondonópolis e UNESP-Presidente Prudente 

▪ Participação no Grupo de Pesquisa Interações na Superfície Terrestre, Água e Atmosfera 

(GAIA): rede formada por docentes, pesquisadores e discentes da UNESP-Presidente 

Prudente, UEMA, UFU, UFMT-Rondonópolis, UEM e UFMS-Três Lagoas 

 

Participação em laboratórios de pesquisa 

▪ Participação no Laboratório de Geociências – UEMA 

▪ Participação no Laboratório de Sedimentologia e Análise de Solos – UNESP-Presidente 

Prudente 

 

Produção bibliográfica 

 

Artigos completos publicados em periódicos 

▪ FUSHIMI, M.; PEDRO MIYAZAKI, L. C. Processos geomorfológicos de degradação 

decorrentes das inter-relações entre uso e ocupação dos compartimentos de relevo e 

precipitação das áreas urbanas e rurais de Presidente Prudente, Estado de São Paulo. Élisée, 

Rev. Geo. UEG, Porangatu, v. 8, n. 1, p. 1-19, jan./jun. 2019 (qualis B3) 

▪ FUSHIMI, M.; NUNES, J. O. R. Fragilidade ambiental dos solos à erosão linear em setores 

de pastagem: estudo de caso em parte dos municípios de Presidente Prudente, Marabá Paulista 

e Presidente Epitácio, região do extremo Oeste do estado de São Paulo. Terra Livre, v. 1, n. 

52, p. 625-657, jan./jun. 2019 (qualis B1) 

 

Trabalho completo publicado em anais de congresso 

▪ VASCONCELOS, T. R.; FUSHIMI, M.; LIMA, H. L. R. Reflexões sobre problemas 

urbanos no município de Raposa/MA: a realidade das políticas ambientais. In: I Congresso 

Internacional de Desenvolvimento Regional - I CODER/PPDSR, 2019, São Luís. Anais [...]. 

São Luís: EDUEMA, 2019. p. 402-415 
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Resumos expandidos publicados em anais de congressos 

▪ FUSHIMI, M.; NUNES, J. O. R. Vulnerabilidade Ambiental aos processos erosivos lineares 

em setores de pastagem de Presidente Prudente-SP. In: III Simpósio Ibero-Afro-Americano de 

Riscos, 2019, Uberlândia. Anais [...]. Uberlândia: UFU/IG, 2019. p. 188-193 

▪ FERREIRA, B. S.; FUSHIMI, M. Caracterização dos solos da bacia hidrográfica do rio dos 

Cachorros, Ilha do Maranhão. In: XXXI Seminário de Iniciação Científica da UEMA, 2019, 

São Luís. Anais [...]. São Luís: EDUEMA, 2019. p. 752-754 

▪ SILVA, P. Z. F. da; FUSHIMI, M. Mapeamentos aplicados à Vulnerabilidade Ambiental 

aos processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) da bacia hidrográfica do rios dos 

Cachorros, Ilha do Maranhão. In: XXXI Seminário de Iniciação Científica da UEMA, 2019, 

São Luís. Anais [...]. São Luís: EDUEMA, 2019. p. 794-796 

 

Capítulo de livro aceito para publicação 

▪ SANTOS, L. F. dos; FUSHIMI, M.; SILVA, P. Z. F. da. Impactos ambientais nas nascentes 

da bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, Bairro Rio Grande, Ilha do Maranhão. In: 

Balbúrdia: natureza, produção, uso e apropriação do espaço no campo e na cidade. Ituiutaba: 

Barlavento, 2020 

 

Apresentação de trabalho 

▪ FUSHIMI, M.; NUNES, J. O. R. Risco e Vulnerabilidade Ambiental aos processos erosivos 

lineares em setores de pastagem de Presidente Prudente-SP. In: III Simpósio Ibero-Afro-

Americano de Riscos, Uberlândia, 2019 

 

Projetos de pesquisa 

▪ “Recuperação de áreas degradadas da Área de Proteção Ambiental de Uso Sustentável no 

Timburi, município de Presidente Prudente - SP". Coordenador: João Osvaldo Rodrigues 

Nunes. Auxílio financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP). Início: 2019 

▪ “Inter-relações dos elementos naturais e sociais que definem níveis de vulnerabilidade 

ambiental aos processos erosivos lineares (sulcos, ravinas e voçorocas) da Bacia Hidrográfica 

do Rio dos Cachorros, ilha do Maranhão”. Coordenadora: Melina Fushimi. Auxílio 

financeiro: Fundação de Amparo à Pesquisa e ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico 

do Maranhão (FAPEMA). Início: 2018 
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Ensino 

▪ Disciplina “Teoria da Geografia: métodos e objetos” (30h) – Programa de Pós-Graduação 

em Geografia da UEMA 

▪ Disciplina “Gestão Ambiental” (60h) – Graduação em Geografia (Licenciatura e 

Bacharelado) da UEMA 

▪ Minicurso “Gestão Ambiental” (8h) – Programa de Pós-Graduação em Geografia da 

UNICAMP 

 

Participação em bancas de trabalhos de conclusão 

 

Tese de doutorado 

▪ Participação em banca de Liriane Gonçalves Barbosa. Análise da variação da vegetação na 

paisagem baseada nos princípios de Geoecologia e na Cartografia da Paisagem: estudo de 

caso em Altos, Nazária e Teresina-PI. 2020. Tese (Doutorado em Geografia) – UNESP-

Presidente Prudente 

 

Mestrado 

▪ Participação em banca de Danyella Vale Barros França. Vulnerabilidade ambiental a 

alagamentos no alto curso da bacia hidrográfica do Santo Antônio, Ilha do Maranhão. 2019. 

Dissertação (Mestrado em Geografia, Natureza e Dinâmica do Espaço) – UEMA 

▪ Participação em banca de Fábio Reis Venceslau. Caracterização dos meios morfodinâmicos 

na bacia hidrográfica do córrego São José - Ituiutaba/MG. 2020. Dissertação (Mestrado em 

Geografia) – UFU 

 

Qualificação de Mestrado 

▪ Participação em banca de Fábio Reis Venceslau. Análise dos meios morfodinâmicos na 

bacia hidrográfica do córrego São José - Ituiutaba/MG a partir do estudo de vertentes. 2019. 

Exame de qualificação (Mestrando em Geografia) – UFU 

 

Trabalhos de conclusão de curso de graduação 

▪ Participação em banca de Rafaela Gomes dos Santos Carvalho. Mapa síntese de 

susceptibilidade à perda de solos por erosão do município de Brejo/MA. 2019. Trabalho de 

Conclusão de Curso (Graduação em Geografia Bacharelado) – UEMA 
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▪ Participação em banca de Cleiton de Aragão Santos. Estudo de áreas adequadas para 

expansão urbana no perímetro de Presidente Epitácio-SP. 2019. Trabalho de Conclusão de 

Curso (Graduação em Geografia Bacharelado) – UNESP-Presidente Prudente 

 

Participação em banca de comissão julgadora (concurso público) 

▪ Banca examinadora do Concurso Público para Professor de Educação Superior - edital nº 

10-2018, na área de Agronomia, Geoprocessamento. 2019 – UEMG 

 

Participação em eventos 

▪ Disciplina "Seminários" (GG013) - Mestrado e Doutorado do Programa de Pós-Graduação 

em Geografia do Instituto de Geociências – UNICAMP. Alteração do uso e cobertura da terra, 

2019. (Seminário) 

▪ I Encontro da Rede de Pesquisadores “Questões Ambientais Urbanas” – UNESP-Presidente 

Prudente, 2019. (Encontro) 

▪ Participação como ouvinte no III Simpósio Ibero-Afro-Americano de Riscos – UFU, 2019. 

(Simpósio) 

 

Revisor de periódicos 

▪ Revista do Departamento de Geografia, qualis A2 

▪ Boletim de Geografia (Online), qualis B1  

▪ Caderno Prudentino de Geografia, qualis B2 

▪ Geosaberes Revista de Estudos Geoeducacionais, qualis B2 

▪ Interespaço: Revista de Geografia e Interdisciplinaridade, qualis B4 

 

Trabalhos técnicos 

▪ Parecerista técnico-científico ad hoc do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica-PIBIC/CNPq/UNOESTE, 2019 

▪ Consultora ad hoc da FAPEMA, 2019 

▪ Comissão científica de pareceristas do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão-

ENEPE/UNOESTE, 2019 

▪ Parecerista técnico-científico ad hoc da Coordenadoria de Pesquisa, Desenvolvimento e 

Inovação (CPDI) da UNOESTE, 2019 e 2020 
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Prêmio 

▪ Trabalho "Caracterização dos solos da bacia hidrográfica do rio dos Cachorros, Ilha do 

Maranhão" recebeu Menção Honrosa no XXXI Seminário de Iniciação Científica – UEMA, 

2019 
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