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Introdução 

O final do século XX é marcado por profundas transformações interdependentes 

ocorridas internamente aos territórios nacionais e nas relações internacionais. É o momento 

em que se consolidam as novas condições advindas da política neoliberal, que reformulam 

as relações entre Estado e Sociedade e entre políticas públicas e privadas. 

Internacionalmente, se consolidam os processos resultantes da globalização econômica, 

entendida como uma nova fase da dinâmica capitalista. O conjunto dessas transformações 

inevitavelmente faz com que antigos conceitos já consolidados tenham que ser revistos, ao 

risco de não ser mais possível compreender os principais processos responsáveis por 

reordenar hoje o espaço. 

É muito provável que a palavra globalização tenha sido uma das mais usadas no 

final do século XX. No entanto, trata-se de uma palavra polissêmica, ou seja, ela comporta 

muitas acepções. As grandes escolas norte-americanas de administração de empresas 

empregaram, ainda nos anos 1980, o termo global, que foi sendo posteriormente 

popularizado em livros e artigos de consultores de estratégia e marketing. A mídia também 

ajudou a difundi-la, sendo rapidamente absorvida pelos adeptos do discurso neoliberal. 

Nos meios acadêmicos existe muita polêmica sobre o que é a globalização. De modo 

geral, assume-se que se trata de um fenômeno cuja origem está situada na expansão do 

comércio internacional e dos fluxos de capitais promovidos pelo excepcional avanço 

tecnológico logrado nos últimos decênios, especialmente após o advento da telemática2. 

Não são poucos os desafios colocados por este fenômeno, destacando-se, dentre eles, a 

redefinição do papel do Estado diante da emergência das empresas transnacionais. 

Neste texto, serão abordadas algumas problemáticas referentes às transformações 

espaciais pelas quais o território brasileiro vem sendo preparado para sua inserção na 

economia internacional. O recorte empírico desta análise se dará pelo estado de São Paulo, 

ente da federação brasileira que pratica, não exclusivamente mas intensamente, políticas de 

                                                 
1 Aluno do programa de Mestrado do DGEO/IG/UNICAMP – bolsista FAPESP. DGEO/Instituto de 
Geociências/UNICAMP, clayton.silva@ige.unicamp.br. 
2 A telemática marca a associação das telecomunicações com a informática, tendo nas tecnologias dos 
computadores seu principal suporte. 
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atração de investimentos, principalmente externos, como forma de promover seu 

desenvolvimento. 

Globalização Econômica e Guerra dos Lugares 

Fala-se hoje muito em guerra fiscal, na medida em que 

a disputa de Estados e municípios pela presença de 

empresas e a busca pelas empresas de lugares para se 

instalar lucrativamente é vista sobretudo nos seus 

aspectos fiscais. A realidade é que, do ponto de vista 

das empresas, o mais importante mesmo é a guerra 

que elas empreendem para fazer com que os lugares, 

isto é, os pontos onde desejam instalar-se ou 

permanecer, apresentem um conjunto de circunstâncias 

vantajosas do seu ponto de vista. Trata-se, na verdade, 

de uma busca de lugares “produtivos”. (SANTOS, 

2001:296) 

No contexto da globalização econômica, vem ocorrendo a reestruturação na 

indústria, com a crescente participação dos Investimentos Diretos Estrangeiros (IDE). 

Segundo LACERDA (2004:14), os IDE´s são motivados em grande parte pelas fusões e 

aquisições, pela privatização3, assim como o aumento do coeficiente de comércio externo 

no produto. “Nessa nova fase da acumulação capitalista, ocorre a multiplicação das 

empresas globais, que definem suas estratégias de investimentos, administração da 

produção, aspectos logísticos, não mais a partir de fronteiras nacionais, mas com base em 

análise da competitividade das várias filiais, espalhadas pelos países nos quais atuam. Esse 

processo tende a levar a uma concentração da concorrência internacional em um número 

cada vez menor de ‘empresas globais’” (LACERDA, 2004:15). 

Diante disso, cabe analisar como os investimentos privados repercutem na política 

pública. Para isso serão analisados os mecanismos que têm historicamente dado forma e 

conteúdo à chamada guerra fiscal. Durante a década de 1990, ressurgiu na mídia em geral 

notícias que polemizaram sobre os incentivos fiscais oferecidos pelo poder público como 

forma de atrair investimentos, principalmente estrangeiros. Destacavam-se as isenções 

fiscais praticadas pelos estados brasileiros, que resultaram, de um lado, da autonomia 

apregoada pela constituição de 1988 e, de outro, das reformas do Estado brasileiro, como 

manifestação na prática das políticas descentralizantes e de abertura ao comércio 

internacional. 
                                                 
3 Data de do início da década de 1990 o Plano Nacional de Desestatização (PND), Lei nº8.301 de 
1204/1990. 
 

 14352 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

Isenções fiscais, o que são? 

Em termos jurídicos, as isenções fiscais se referem às possibilidades, dadas em 

função das autonomias federativas, que um estado ou município detém de reduzir ou 

eliminar alíquotas de impostos. A federação brasileira confere distintas competências para 

cada ente federativo (QUADRO 1) e é utilizando esta possibilidade jurídica que os territórios 

procuram atrair investimentos, oferecendo uma série de estímulos à atividade industrial, 

bem como de outros setores. 

As isenções fiscais são praticadas entre municípios de um mesmo estado e entre 

estados. Para a esfera municipal, o ISS (Imposto sobre Serviços de qualquer Natureza) e o 

IPTU (Imposto sobre Propriedade Predial e Territorial Urbana) são os impostos mais usados 

para efeito de isenção. Na esfera estadual, a isenção se dá fundamentalmente via ICMS 

(Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços). No entanto, é comum casos em que 

os estados criaram mecanismos de financiamento para o pagamento dos impostos das 

empresas que aceitam investir em seus territórios. 

QUADRO 1 – Tipologia dos impostos para cada esfera de governo: 

 

MUNICÍPIOS estados UNIÃO 
Os Municípios têm 
competência para 
fixar: 
Imposto sobre 
Serviços de 
qualquer 
Natureza (ISS), 
que incide sobre 
profissionais 
autônomos e 
empresas 
prestadoras de 
serviços; 
Imposto sobre 
Propriedade 
Predial e 
Territorial Urbana 
(IPTU); 
Imposto sobre 
Transmissão 
inter vivos de 
Bens Imóveis 
((ITBI/SISA). 

É de competência 
dos Estados a fixação 
dos seguintes 
impostos: 
Imposto sobre 
Circulação de 
Mercadorias e 
Serviços (ICMS). É o 
principal imposto no 
âmbito estadual. 
Incide sobre as 
operações internas e 
interestaduais 
relativas à circulação 
de mercadorias em 
geral - nacionais ou 
importadas, e 
serviços de 
transporte 
interestadual e 
intermunicipal e de 
comunicação. Sua 
alíquota varia de 
Estado para Estado. 
Imposto sobre a 
Transmissão e 
Propriedade de 
Veículos 

Compete à União a fixação dos seguintes 
impostos: 
Imposto de Importação (II). É da competência 
da União a instituição do Imposto de Importação 
(II), que incide sobre os produtos estrangeiros. 
O Código Tributário Nacional define o fato 
gerador do tributo como sendo a entrada da 
mercadoria estrangeira no território nacional 
brasileiro. Para fins de cálculo, de acordo com o 
Regulamento Aduaneiro, considera-se ocorrido 
o fato gerador na data do registro, junto à 
Secretaria da Receita Federal, da Declaração de 
Importação da mercadoria despachada para 
consumo. 
Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) 
- O Código Tributário Nacional define como fato 
gerador desse tributo os seguintes casos: 
desembaraço aduaneiro de produtos 
industrializados de procedência estrangeira; 
saída de produtos industrializados do 
estabelecimento do importador, industrial, 
comerciante ou arrematante; a arrematação de 
produtos industrializados apreendidos ou 
abandonados, objeto de leilão. 
Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) - 
A Lei no 5143, de 1966, estabeleceu o Imposto 
sobre Operações Financeiras, a qual passou por 
várias alterações. A incidência do IOF sobre 
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Automotores (IPVA) 
- Trata-se de um 
imposto anual e sua 
base de cálculo (o 
valor do veículo) é 
fixado e revisto a 
cada período de 
incidência. 
Imposto Causa 
Mortis e Doação 
(ITD) 

operações de crédito e relativas a títulos e 
valores mobiliários é regulamentada pela Lei no 
8894, de 1994. 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) 
- A Lei no 9430, de 1996, regula a sistemática do 
Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Este 
tributo, cuja alíquota básica é de 15%, incide 
sobre o lucro real, presumido ou estimado das 
empresas. Estão sujeitos a este imposto, dentre 
outros: pessoas jurídicas domiciliadas no Brasil, 
qualquer que seja sua nacionalidade e sua 
atividade, desde que exerça atividade lucrativa; 
as filiais, sucursais e representações no país de 
pessoas jurídicas com sede no exterior; as 
empresas individuais, equiparadas pela lei às 
pessoas jurídicas, tais como as pessoas físicas 
que em nome individual explorem, habitual e 
profissionalmente, qualquer atividade econômica 
de natureza civil ou comercial com fim de lucro, 
mediante venda a terceiros de bens ou serviços.
Outros impostos e taxas federais - Imposto 
Único sobre Minerais (IUM), Imposto Territorial 
Rural (ITR), Contribuição para o Financiamento 
da Seguridade Social (COFINS), outros 
gravames que incidem sobre a Importação e 
Exportação. 

Fonte: Fiesp - Investindo no Brasil; sítio: www.fiesp.org.br
 

Para ALVEZ (2001:2) estas iniciativas de política pública têm uma longa história na 

economia brasileira, “...a guerra fiscal tem sido uma prática constante dos governos 

estaduais pelo menos desde os anos sessenta. Ela tem tido como lugar típico de 

manifestação os programas estaduais de desenvolvimento /.../ a utilização intensa do antigo 

ICM, atual ICMS, como instrumento preferencial tem sido uma marca constante destas 

políticas” 

Estudando as políticas de benefícios oferecidas às empresas automobilísticas 

ALVEZ (2001) divide sua análise em 4 períodos: 1º - Meados de 1960 até 1974; 2º - Criação 

do CONFAZ (1975) até início da década de 1990; 3º - Inicia-se em 1994 e vai até 

1996/1997; e 4º - Inicia-se em 1997/1998 indo aos dias atuais. 

O primeiro período, de meados de 1960 a 1974, é marcado pela Reforma Tributária 

de 1966. É o momento em que ocorre a substituição do antigo IVC (Imposto sobre Vendas e 

Consignações) pelo ICM, que passa a ser mantido sobre competência estadual. Houve uma 

redução da autonomia fiscal dos estados, com a proibição da criação de novos impostos, 

ficando atribuído ao senado o estabelecimento da alíquota interna do ICM. Foram criados 

ainda dispositivos contra a disputa por investimentos, como a lei nº 5.172 de 25 de outubro 

de 1966 (Código Tributário Nacional) e o ato complementar nº34 de 30 de janeiro de 1967. 

“Esta legislação previa a celebração de convênios regionais para o estabelecimento de 
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alíquotas uniformes do ICM e uma política de incentivos comuns aos estados de uma 

mesma região” (ALVEZ, 2001:7) (grifo no original). 

Comentando sobre os convênios regionais, ALVEZ (2001:8) escreve que houve 

recentemente propostas de retomá-los como forma de ordenamento da guerra fiscal, “...o 

que é virtualmente incompatível com o atual cenário federativo brasileiro. A formação desse 

arranjo, na década de 1960, pode ser explicada pela capacidade do governo central, em 

amalgamar os diversos interesses regionais, seja através dos ministérios e fundos públicos, 

ou através das empresas estatais e autarquias, o que não acontece atualmente, com a 

desmontagem desse aparato institucional” (ALVEZ, 2001:8). 

Assim, na década de 1970, o governo federal passa a intervir visando disciplinar os 

conflitos fiscais unificando e coordenando as reuniões dos secretários de Fazenda dos 

estados. O objetivo era “...uniformizar a política de incentivo estadual, só que não apenas 

em nível regional, mas nacional” (ALVEZ, 2001:9). 

No segundo período, que vai de 1975 ao início da década de 1990, o governo federal 

dá prosseguimento à interferência na coordenação das questões referentes ao ICM. Em 

1975 é criado o CONFAZ (Conselho Nacional de Política Fazendária), que existe até hoje, 

com a atribuição definida em seu artigo primeiro de: “promover ações necessárias à 

elaboração de políticas e harmonização de procedimentos e normas inerentes ao exercício 

da competência tributária dos Estados e do Distrito Federal” (apud ALVES, 2001:10). No 

mesmo ano sai a Lei Complementar nº24/75, que retira dos estados a possibilidade de 

utilizar o ICM como instrumento de fomento à industrialização, sem a prévia aprovação do 

CONFAZ. Frente a esta nova situação, os estados criaram novos programas para atração 

de investimento. 

Segundo ALVEZ (2001:12): “Em um momento inicial, a disciplina exercida pelo 

governo federal neste período pode ser considerada mais rígida do que no período anterior. 

Pelo menos até o início da década de 80 a força centralizadora do período militar parece ter 

exercido alguma disciplina capaz de impedir o surgimento de programas mais agressivos, 

via ICMS” (grifo no original). Esta autora observa que embora o tema da guerra fiscal tenha 

desaparecido das discussões durante a década de 1980, os estados mantiveram programas 

estaduais descentralizados de atração de investimentos, “...verificou-se que este foi um 

período de intensa atividade e criatividade dos governos estatais na elaboração de 

programas de incentivo. Assim, a menor notoriedade da guerra fiscal pode ser explicada 

pelo baixo dinamismo da economia” (ALVEZ, 2001:13) (grifo no original). A ausência de 

grandes volumes de investimentos durante a década de 80 parece ter inibido o surgimento 

de grandes conflitos fiscais entre estados. 
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Iniciando a década de 90, existem vários programas estaduais formulados com a 

experiência adquirida nos anos precedentes. Um trabalho elaborado pela Confederação 

Nacional da Indústria (1995), tece as variadas modalidades de apoio concedidas às 

empresas (QUADRO 2). Esses apoios envolvem: benefícios fiscais, mediante isenção, 

redução de alíquotas e prorrogação de prazo para recolhimento de impostos, bem como 

utilização de mecanismo de recolhimento postergado; concessões financeiras diferenciadas, 

onde bancos estaduais operam linhas de financiamento para empresas com recursos de 

fundos públicos, geralmente envolvendo programas de desenvolvimento que se destinam à 

aquisição de ativos fixos, à formação ou recomposição de capital de giro, pagamento de 

ICMS e composição acionária e debêntures conversíveis; estímulos para infra-estrutura, 

companhias estaduais de desenvolvimento e outras instituições governamentais 

administram áreas, pólos e distritos industriais oferecendo venda de lotes e galpões a 

preços reduzidos, locação por prazo determinado, permuta de terrenos para recolocação da 

empresa, locação de máquinas e equipamentos e doação de áreas e lotes. 

 

QUADRO 2 - As formas de apoio estadual estão divididas em: 
• Benefícios fiscais, 

cujas principais 
concessões são: 

→ Isenção de ICMS 
para novas 
empresas, sem 
produtos similar no 
estado e durante 
determinado 
período; 

→ Isenção ou redução 
do ICMS para as 
micro e pequenas 
empresas; 

→ Redução de 
alíquotas de ICMS 
(para situações e 
produtos 
específicos); 

→ Prorrogação de 
prazos de 
recolhimento do 
ICMS; 

→ Utilização do 
mecanismo de 
“deferimento” 
(recolhimento 
postergado); 

→ Utilização do 
crédito presumido 
(por estimativa). 

• Concessões 
Financeiras 
Diferenciadas. 
Observa-se que, 
em geral, os 
bancos estaduais 
operam linhas de 
financiamento 
com recursos 
provenientes de 
fundos estaduais 
de investimentos 
ou programas de 
desenvolvimento 
destinados a: 

→ Aquisição de 
ativos fixos; 

→ Formação ou 
recomposição de 
capital de giro; 

→ Pagamento de 
ICMS; 

→ Composição 
acionária e 
debêntures 
conversíveis. 

• Estímulos para 
infra-estrutura. As 
companhias 
estaduais de 
desenvolvimento 
e outras 
instituições 
governamentais, 
em sua maioria, 
administram 
áreas, pólos e 
distritos 
industriais, 
oferecendo as 
seguintes opções 
de apoio: 

→ Venda de lotes e 
galpões industriais 
a preços 
reduzidos; 

→ Locação de lotes 
e galpões 
industriais, por 
prazo 
determinado; 

→ Permuta de 
terrenos para re-
localização de 
empresas; 

→ Locação de 
máquinas e 
equipamentos; 

• Outros 
Estímulos. 
Observa-se que 
alguns Estados 
têm adotado 
outros 
estímulos 
visando: 

→ Simplificação 
do processo de 
registro de 
empresas; 

→ Simplificação 
do processo de 
licitação, 
facilitando o 
acesso para 
pequenas 
empresas; 

→ Assistência 
técnica na 
elaboração de 
projetos; 

→ Programas de 
informação e 
capacitação de 
pessoal. 
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→ Doação de áreas 
e lotes industriais 
(dependendo da 
natureza e 
capacidade de 
absorção de mão-
de-obra). 

Fonte: Confederação Nacional da Indústria - CNI. Políticas Estaduais de Apoio à Indústria.
 

Ainda na década de 90, muitos conflitos puderam ser observados, alguns ganhando 

destaque na mídia, envolvendo vários estados. ALVEZ (2001:13) cita o deslocamento de 

plantas dos setores têxtil e de calçados do Sul/Sudeste para o Nordeste, em busca de mão-

de-obra mais barata e redução dos custos de transporte para atingir o mercado final externo. 

Estas empresas também foram receptoras de incentivos fiscais. 

O terceiro período, que se inicia em 1994 e vai até 1996/1997, é o momento em que 

o tema da guerra fiscal ganha grande notoriedade na imprensa nacional, devido 

principalmente aos investimentos da indústria automobilística, que destaca o grande volume 

de investimentos realizados, a elevada concentração de incentivos fiscais e extrafiscais 

oferecidos pelos governos às montadoras e a concentração temporal. Neste período ficam 

mais evidentes as novas condições oferecidas ao investidor externo: a estabilização 

monetária, a dimensão potencial do mercado consumidor, os baixos custos de mão-de-obra 

e melhorias em termos de infra-estrutura. Segundo ALVEZ (2001:15): “A maior autonomia 

financeira dos estados [pós-constituição de 1988], conjugada com a descentralização 

política, contribuiu sobremaneira para diminuir o poder coercitivo do CONFAZ”. A submissão 

às regras do CONFAZ só foi possível sob a vigilância de um Estado forte e centralizador, 

cuja inexistência hoje coloca em xeque a própria necessidade deste conselho. 

ALVEZ (2001:19), já dentro do quarto período, que vai de 1997/1998 aos dias atuais, 

descreve o que denomina de último fôlego dos grandes projetos da automobilística, a 

assinatura da empresa Ford com o governo gaúcho em 1998. Em suas palavras: “Os 

benefícios à ela oferecidos não fugiam dos tipicamente acordados no âmbito da guerra 

fiscal, constituindo-se, principalmente, de benefícios creditícios, de infra-estrutura e 

concessão de crédito de ICMS”. No que se refere às infra-estruturas, foram oferecidos pelo 

governo gaúcho à Ford: a terraplanagem e drenagem do terreno, a construção de acessos 

viários, ligação de água e esgoto, energia elétrica, telecomunicações e gás natural, 

construção de estações de tratamento de efluentes sanitários e industriais, além de colocar 

à disposição da empresa terminal marítimo e fluvial exclusivo e a construção de uma creche. 

No entanto, a nova gestão do governo estadual, iniciada em 1999, em função de um 

déficit operacional de R$ 1,2 bilhões, decidiu renegociar com a Ford o acordo firmado com o 

governo anterior. Segundo LOURENÇO (in ALVEZ, 2001: 19), entre os benefícios estavam 
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previstos no acordo original R$ 419 milhões de recursos orçamentários, divididos em R$ 234 

milhões em infra-estruturas e R$ 185 milhões em financiamento de capital de giro, e o novo 

governo propôs R$ 260 milhões, incluindo R$ 42 milhões que já haviam sido adiantados. A 

direção da Ford não aceitou a nova proposta, desistindo de implantar no Rio Grande do Sul 

sua nova unidade. No dia 28 de junho os dirigentes da Ford assinam com o governo da 

Bahia o protocolo de intenções para a sua instalação no estado. 

A especulação da empresa Ford é sintomática e ajuda a visualizar que a guerra 

fiscal, ou simplesmente a tributação, é parte da discussão sobre o conflito estabelecido entre 

os compartimentos territoriais. Os territórios estaduais são preparados para receber os 

investimentos, ou seja, junto à questão da tributação ocorre também a reorganização do 

território que é alvo do investimento empresarial, com seu aparelhamento, implicando o 

poder público, no caso os governos estaduais, em criar as infra-estruturas e demais 

estímulos capazes de dinamizar a atividade econômica das empresas. Parece mais correto 

afirmar que a guerra fiscal é parte de um problema mais amplo, onde as características 

próprias de cada compartimento político-territorial se impõem, gerando um conflito espacial 

mais profundo. 

Para LOPREATO (2002) a guerra fiscal coloca-se como destaque na década de 

1990, esclarecendo que embora esse fenômeno estivesse presente em outros momentos 

ele ressurge nos anos 90 em função da retomada dos investimentos, principalmente 

externos. No entanto, segundo ele, a guerra fiscal manifesta conflitos engendrados 

horizontalmente. Ocorreriam ainda embates nas relações entre estados e poder central 

(relação vertical), e enumera pelo menos três. “Coloca-se, no plano da relação vertical, em 

primeiro lugar o debate da distribuição da carga tributária. Essa questão /.../ ganhou impulso 

a partir da constituição de 1988, quando a União /.../ adotou procedimentos tributários com o 

objetivo de cortar gastos e ampliar a receia” (LOPREATO, 2002:251). Segundo este autor, a 

redução das despesas reforçou o processo de desestruturação dos mecanismos tradicionais 

das relações intergovernamentais e debilitou os serviços públicos que contavam com 

recursos de origem federal. O segundo ponto de conflito LOPREATO (2002) define nos 

seguintes termos: “A discussão deixou de centrar-se /.../ na definição dos parâmetros de 

endividamento, e da contratação de novos créditos, bem como na escolha da forma de 

apoio aos governos e bancos estaduais nos momentos em que a crise não era possível de 

ser resolvida no âmbito dos próprios Estados. O governo deixou de atender às 

reivindicações sem cobrar alterações de fundo das finanças estaduais. Se, de um lado, a 

União não podia deixar de renegociar a dívida estadual diante do risco de inadimplência 

generalizada, de outro, o novo quadro político e econômico deu a ela condições de impor a 

reforma patrimonial e exigir o comprometimento de elevado percentual da receita líquida 

como parte dos acordos da dívida. A liberdade de renegociação da dívida pública e de 
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restrição ao endividamento, cujo objetivo foi ampliar o controle sobre as finanças estaduais e 

evitar a prática usual de alavancagem dos gastos via articulação do Tesouro, empresas e 

bancos estaduais” (LOPREATO, 2002:252). É nestas condições que emergem as chamadas 

crises financeiras dos estados. 

A terceira fonte de conflitos é conseqüência do processo de descentralização fiscal. 

“Ele gerou a transferência de encargos às esferas subnacionais de governo sem a 

correspondente transferência de recursos e colocou a questão de como conciliar a 

participação federal no valor da receita tributária disponível e nos gastos públicos com a 

governança macroeconômica” (LOPREATO, 2002:253). 

Assim, segundo LOPREATO (2002), tendo como pano de fundo os acima 

mencionados conflitos verticais é que ganham corpo e são encampados os conflitos 

horizontais, como o da chamada guerra fiscal. Neste contexto, diante da redução de 

despesas, da crise financeira dos estados e da transferência de encargos às esferas sub-

nacionais, que estados e municípios, de características heterogêneas duelam na tentativa 

de atrair novos investimentos e de ampliarem sua participação na receita tributária. Os entes 

federativos, num momento em que o processo político-institucional de regulação não 

consegue mais harmonizar os conflitos entre interesses políticos e econômicos divergentes, 

deixam de cumprir as regras vigentes e burlam os acordos, gerando descrédito da própria 

prática político-institucional (LOPREATO, 2002:255-6). Este autor lembra ainda a 

proliferação de novos municípios, que amplia a heterogeneidade e constitui fator de 

desagregação. 

Como destacado mais acima, a guerra fiscal envolve algo mais que as isenções de 

tributos, sendo um fenômeno um pouco mais complexo, incluindo, geralmente dentro de um 

programa de desenvolvimento anunciado pelo poder público, além dos incentivos fiscais a 

criação de infra-estruturas (terraplanagem, iluminação, coleta de esgoto, abastecimento de 

água, pavimentação de vias, modernização de estradas, etc.), a doação ou cessão de 

terrenos e a criação de legislações específicas, como os protocolos de intenções. Estas 

políticas implementadas pelo poder público demonstram que além dos incentivos fiscais 

ocorrem os incentivos territoriais (SILVA, 2002). 

Assim, a “igualdade jurídica” de cada compartimento territorial, municipal por 

exemplo, não é suficiente para que se logre trazer para si um investimento. Afinal, os 

territórios têm diferentes conteúdos materiais e imateriais, oferecendo assim também 

distintas possibilidades de ação e uso. Não se pode esquecer que agentes distintos 

produzem espaços coerentes a partir projetos diferenciados. Assim, a grande firma 

capitalista, a principal responsável por especular com os diferentes compartimentos 
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territoriais, se interessa por aqueles espaços onde há maior possibilidade de garantir 

também maiores lucros. 

Aprofundando essa problemática dos incentivos às empresas, realiza-se uma analise 

da ação empresarial no estado de São Paulo, principalmente ao longo da década de 1990. 

Procura-se demonstrar como repercute na organização do território paulista a ação dos 

agentes hegemônicos, ou seja, sua implicação sócio-espacial. 

Guerra dos Lugares: os Municípios do Estado de São Paulo 

O governo do estado de São Paulo, numa atitude não muito distinta das tomadas por 

outros governos estaduais, tem adotado políticas de atração empresarial, inclusive criando e 

disponibilizando, para investidores em potencial4, bancos de dados com informações 

detalhadas de cada município paulista. 

Analisando a configuração territorial da federação brasileira pode-se facilmente 

observar que o estado de São Paulo é o ente, dentro de sua esfera de poder, que mais 

apresenta condições de incentivo à implantação de empresas. Nele está presente a maior 

densidade de sistemas de movimento modernos (rodovias, hidrovias, ferrovias, aeroportos) 

– muitos dos quais já inseridos, via privatização e concessão, na lógica produtiva do 

mercado – o maior mercado consumidor e a maior concentração de cidades médias. A esse 

dinamismo acrescente-se que a receita do estado de São Paulo é mais de duas vezes maior 

que a do estado segundo colocado, revelando assim também seu poder de investimento 

(MAPA 1). 

 
                                                 
4 O sitio www.investimentos.gov.sp.br traz informações detalhadas dos municípios paulistas, inclusive 
sobre incentivos de atração.  
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O estado paulista conta ainda com Universidades e centros de pesquisa de ponta, 

capazes de disponibilizar a mão-de-obra qualificada necessária à produção também de 

ponta. 

A Fundação SEADE vem a quase uma década publicando anualmente informações 

sobre os investimentos empresariais realizados no estado de São Paulo. Ela também 

disponibiliza informações sobre municípios que oferecem incentivos para atração 

empresarial. Assim, além dos mecanismos de atração estaduais ocorrem aqueles 

municipais, ou seja, os municípios também têm praticado a guerra fiscal. Os incentivos 

podem ser de variados tipos, alguns vendem áreas e lotes industriais a preço reduzido e/ou 

com pagamento parcelado. Muitos municípios do estado doam terrenos e prestam 

gratuitamente serviços de terraplanagem e outros de infra-estrutura. Outros também 

oferecem isenção de taxas e impostos municipais. Ocorre ainda cessão ou doação de 

terrenos e simplificação do procedimento para constituição e registro de empresas. 

Assim, também na esfera municipal se verifica a competição territorial, passando o 

poder público a realizar suas políticas adequando-as aos interesses empresariais. Para 

estes agentes não são poucos os estímulos. Mas, facilitando-lhes a ação, resta saber se o 

poder público não deixa de cumprir seu papel de gerir a sociedade em seu todo. Quer dizer, 

será que o poder público realizando políticas setoriais, de incentivo principalmente às 

indústrias, não acaba comprometendo-se parcialmente com a sociedade? Será que aí não 

está senão a origem mas o agravamento de muitos dos atuais problemas urbanos, sentidos 

principalmente pela população mais pobre? 

Não são poucas as modificações que ocorrem na esfera municipal em função do 

aprofundamento da inserção do território brasileiro nas relações internacionais. Alterações 

normativas, territoriais, políticas e econômicas são tornadas necessárias para que as 

empresas globais realizem sua ação. 

Cartografia dos Incentivos Públicos e dos Investimentos Privados 

Com os dados disponibilizados pela Fundação SEADE foram construídos mapas 

temáticos que procuram demonstrar, para o estado de São Paulo, quais municípios 

realizaram políticas de atração de investimentos, querendo assim melhor visualizar como se 

“espacializa” no estado paulista a guerra dos lugares. As variáveis cartografadas respondem 

por aqueles municípios que: contam com distritos industriais; que doam terrenos; que fazem 

cessão de terrenos; que dão isenção de taxas; que isentam parcialmente do pagamento do 

IPTU; que isentam totalmente do pagamento do IPTU e que dão isenção total de ISS 

(MAPAS 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8). 
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Observando estes mapas, uma primeira informação salta aos olhos: a quantidade de 

municípios que praticam políticas de incentivo é muito significativa. É clara a utilização de 

mecanismos de atração empresarial dentre os municípios que compõem o estado de São 

Paulo. Quanto à distribuição dos Pólos Industriais, chama a atenção o alinhamento quase 

“desenhado” pelas principais rodovias do estado. 

Sucintamente, pode-se dizer que os incentivos são o modo pelo qual o poder público 

se vale para atrair algum investimento. No entanto, as empresas não realizam seu 

investimento sob quaisquer condições, pelo contrário, procuram objetiva-lo naquelas 

porções do território mais bem preparadas para recebê-los. Por outro lado, isso não 

descarta a hipótese do poder público, principalmente das maiores cidades, realizar suas 

políticas de acordo com as demandas empresariais, criando os requisitos para que o 

investimento possa ser anunciado. 

Comumente, fala-se somente na renúncia fiscal praticada pelo poder público, seja na 

escala do município, do estado ou da União, dentro das respectivas competências 

tributárias. No entanto, há outras práticas de incentivo, pouco discutidas, mais também 

importantes para a compreensão da dinâmica espacial das empresas e de sua relação hoje 

com o Estado. É fundamentalmente sobre isso que aqui se busca chamar atenção. As obras 

de implantação de infra-estruturas (pontes, parques industriais, terraplanagens, etc.) mais as 

alterações normativas, têm servido muito mais ao apetite das grandes firmas. O poder 

público, privilegiando políticas setoriais, dentro de uma visão da sociedade claramente 

fragmentada, se adere ao interesse especulativo que guia as políticas de ação das 

empresas. Assim, os incentivos fiscais mais os incentivos territoriais resultam numa ação do 

poder público em nome das grandes empresas, eles visam facilitar a ação corporativa. 
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O encontro das políticas do poder público e das ações de interesses privados dá 

dimensão à guerra entre os territórios, cuja manifestação nos lugares lhes atribuem novos 

significados. Quer dizer, o poder público, na medida em que articula os interesses das 

grandes empresas, vem deixando aprofundar as desigualdades já existentes, quando não, 

criando novas. 

Mesmo sendo grande o número de municípios que praticam medidas de estímulo, 

está longe de elas estarem presentes em todos os 645 territórios municipais do estado. Ou 

seja, muitos municípios não possuem políticas de incentivos. Assim, não são todos os 

municípios que entram na guerra dos lugares, principalmente por que os meios mais 

modernos, necessários à produção também moderna, não estão presentes no território 

paulista em sua totalidade. 

Vale a pena retomar a idéia de SANTOS (1996[1994]:118-119) sobre o meio 

geográfico: “Devemos, desse modo, levar em conta as tendências atuais de reorganização 

do território, no mundo inteiro e no Brasil de forma particular, o que obriga a levar em conta 

as características do que chamamos de meio técnico-científico, isto é, o meio geográfico tal 

como se dá, ou tende a ser, e em cuja elaboração a contribuição da ciência, da tecnologia e 

da informação é cada vez maior. /.../ Esse meio técnico-científico /.../ cria espaços 

inteligentes numa parte do Brasil, deixando que em outros permaneçam os espaços opacos. 

Uns e outros são subespaços com comportamentos diferentes, lógicas e racionalidades 

diferentes. Tais dinâmicas não são apenas dinâmicas territoriais, mas também dinâmicas 

políticas, demográficas, culturais e econômicas” (grifo no original). Segundo este autor o 

tamanho de uma cidade surte efeito na divisão interurbana e também na intra-urbana do 

trabalho, assim, quanto maiores e mais populosas, as cidades são também mais capazes de 

acolher um conjunto mais espesso de atividades e de conter uma lista maior de profissões, 

estabelecendo, desse modo, um tecido de relações mais eficaz do ponto de vista 

econômico. 

Na atualidade, a cidade de São Paulo continua a manter sua posição de comando 

dentro do estado. No entanto, a dissociação entre a produção e o comando5 tem permitido a 

“saída”6 de unidades de produção da região metropolitana paulistana. As boas condições 

em infra-estrutura mais o apoio de políticas estatais têm permitido às grandes firmas 

instalarem-se na periferia das grandes metrópoles, que passa a apresentar taxas de 

                                                 
5 “Sístole e diástole ao mesmo tempo. Podemos falar da tendência à dissociação da metrópole no 
território e de uma presença simultânea e instantânea em todos os lugares do país, enquanto se 
reforça sua capacidade de comando, sobretudo quanto à informação e ao sistema bancário” 
(SANTOS, 2001:141). 
6 No entanto, esta saída é relativa pois grande parte dos investimentos anunciados para o estado 
paulista ainda se concentra na região metropolitana paulistana, totalizando 42,79% do total investido 
(US$10.265,51 milhões), segundo a Fundação SEADE (dados para o ano de 1999). 
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crescimento econômico maior, dando significado a uma involução metropolitana (SANTOS, 

1996[1994]:123). “Essas novas relações dentro do território brasileiro estão a nos indicar 

que o processo de metropolização vai prosseguir paralelamente a um processo de 

desmetropolização. As maiores cidades continuarão a crescer, enquanto novas grandes 

cidades surgirão, com a coexistência de movimentos que só em aparência são 

contraditórios, porque obedientes a uma mesma lógica, socioeconômica e geográfica” 

(SANTOS, 1996[1994]: 122). Mas, excluindo a região metropolitana de São Paulo, é a 

cidade intermediária, aquela que apresenta dimensões bem maiores, que acolhe grande 

parte dos investimentos. 

O aumento no numero de cidades maiores é seguido da expansão e da 

diversificação do consumo, da elevação dos níveis de renda e da difusão dos transportes 

modernos, junto a uma divisão do trabalho mais acentuada, que fazem com que as funções 

de centro regional, típicas das cidades médias, passem a exigir maiores níveis de 

concentração demográfica e de atividades (SANTOS, 1996[1994]:73). 

As cidades médias contam cada vez mais como lócus do trabalho intelectual, como o 

lugar onde se obtêm informações necessárias à atividade econômica, assim se multiplicam 

as Universidades, principalmente particulares, a produzir a mão-de-obra “qualificada”7 para 

a expansão da produção. As grandes redes de escolas de idiomas e de informática também 

possuem mais unidades nestas cidades, oferecendo serviços necessários ao mundo 

competitivo onde saber uma língua (geralmente o inglês) ou ter conhecimentos sobre 

informática é um diferencial no mercado de trabalho. 

O fenômeno da involução metropolitana se dá concomitante a outro, a consolidação 

de uma metrópole informacional, não propriamente fabril (SANTOS, 1996[1994]:123-124). 

“São Paulo, metrópole brasileira, não tem o seu papel metropolitano definido por ser uma 

capital industrial, mas por ser uma capital relacional, o centro que promove a coleta de 

informações, as armazena, classifica, manipula e utiliza a serviço dos atores hegemônicos 

da economia, da sociedade, da cultura e da política. Por enquanto, é São Paulo que absorve 

e concentra esse novo poder decisório”. 

O território paulista apesar de contar com um grande desenvolvimento, fornece 

diferenciadas possibilidades de uso ao capital. Somente as isenções fiscais, como já citado, 

                                                 
7 Comumente, estas  novas universidades, mais a mídia e a propaganda em geral, afirmam que está 
sendo formado um profissional qualificado, no entanto, o mais correto seria dizer especializado. É 
disso que se trata, afinal a especialização que se verifica na produção também reflete na formação 
profissional, mesmo que este tenha que ser polivalente. Qualificação é um aspecto qualitativo do 
trabalho, e, neste sentido, envolveria uma formação mais ampla sobre as origens da disciplina pela 
qual o estudante opta. Por outro lado ainda, muitos cursos surgem como demandas do mercado, para 
servi-los e, conseqüentemente, mais especializar do que qualificar. 
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não bastam para que os investimentos sejam efetivados. Por outro lado, os incentivos 

territoriais tornam alguns pontos do território paulista mais rentáveis que outros. 

Observados os investimentos privados anunciados para o estado, no período de 

janeiro de 1995 e julho de 2002, (MAPA 9) pode-se facilmente perceber que não são todos 

os municípios que os recebem. Na verdade, ocorrem grandes concentrações, 

principalmente em torno dos municípios maiores, que contam com redes mais densas e são 

mais bem servidos de infraestruturas, confirmando que são nas cidades médias, 

principalmente, que as empresas podem ter melhor apoio para suas ações. Afinal, não é 

qualquer município que irá receber um investimento ao oferecer isenções fiscais, por 

exemplo. 

 

Observando, para o mesmo período, os investimentos estrangeiros, pode-se 

constatar que a escolha dos lugares de instalação do investimento se direciona mais ainda 

para os grandes centros (MAPA 10). 
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No entanto, isto não descarta a possibilidade de tais investimentos serem direcionais 

para municípios menores. Mas essa é uma exceção que confirma regra, pois nestes 

municípios menores estas empresas têm a possibilidade de agir mais diretamente sobre o 

poder público8. 

CORRÊA (1999: 44) ao estudar a forma como a globalização afeta a rede urbana 

enfatiza que a “...globalização causa vigoroso impacto sobre as esferas econômica, social, 

política e cultural, mas também, e simultaneamente, sobre a organização espacial que tanto 

reflete como condiciona aquelas esferas. Em outras palavras, a globalização causa impacto, 

ainda que desigualmente, sobre as formas, funções e agentes sociais, alterando-os em 

maior ou menor grau e, no limite, substituindo-os totalmente.” Este autor chama ainda 

atenção ao poder político e econômico de que as corporações dispõem como agentes da 

gestão do território a partir de suas práticas espaciais. Desta forma, a organização da 

federação brasileira é afetada pela globalização econômica tanto por intermédio de criações 

de novos municípios, em relação às quais o Brasil tem-se mostrado um excelente 

laboratório para estudos, como pela refuncionalização dos centros preexistentes, imposta ou 

induzida pelas corporações e/ou instituições globais. 

Concluindo, os incentivos territoriais não são muito discutidos pela geografia, e 

mesmo a discussão sobre a guerra fiscal não aborda profundamente esta questão. Pode-se 

dizer que a geografia deve estudar mais profundamente como o território hoje é preparado 

para a ação hegemônica. As ortopedias territoriais são também uma forma como o Estado 

legitima seu poder pelo território. Este, quando realiza sua política segundo o interesse da 

grande empresa, termina por abrir espaço para que ela possa também agir politicamente 

                                                 
8 Quanto a isto é exemplar a modernização que ocorre atualmente no novo município de Gavião 
Peixoto-SP (SILVA, 2002), que apresenta características muito nítidas do que foi exposto até aqui. 
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sobre o território, gerando conflitos que estão na base da atual crise da federação e da 

soberania nacional. 

No estado de São Paulo a ação empresarial termina por fortalecer relações de 

mercado, conseqüentemente competitivas. Sabendo que esta problemática não é exclusiva 

deste ente da federação, percebe-se que atual internacionalização da economia brasileira 

se dá diretamente em prejuízo da soberania e de uma possível ordem nacional que busque 

valorizar de dentro uma divisão do trabalho capaz de fortalecer a cidadania. Empiricamente 

os investimentos anunciados para o estado de São Paulo obedecem à concentração e à 

seletividade, mostrando que a política das empresas não prima pela cidadania, vendo o 

território, ou parte dele, como um grande recurso. É assim que o poder público, em cada 

uma de suas esferas, ao articular suas políticas ao grande investimento nacional ou 

estrangeiro, acaba por abrir mão da possibilidade de organizar seu território levando em 

conta todos que dele fazem uso como abrigo. 

Diante deste quadro, cabe uma pergunta: a guerra dos lugares decreta a morte do 

planejamento público que procure buscar a equidade no acesso aos bens básicos à vida? A 

solução parece estar distante, pois tudo parece que será resolvido pelo mercado: a 

educação, a saúde, o lazer... No entanto, o que se observa é a proliferação de escolas 

particulares, mais preocupadas com a produção de uma mão-de-obra “qualificada” funcional 

às empresas do que com a universalização do conhecimento, ao mesmo tempo em que os 

planos de saúde corroem o dinheiro de quem ainda tem salário. O lazer é tornado privado, 

como demonstram o aumento no número shoppings, de parques temáticos e de 

condomínios fechados com suas “amplas áreas de lazer”. 

Sem dúvidas, a guerra dos lugares, provocada pela ação dos grandes grupos 

econômicos nacionais e internacionais, sinaliza um claro desmantelamento das políticas 

públicas que viessem a “costurar” a heterogeneidade existente na federação brasileira. É, 

sem dúvidas, o momento em que o território necessita ser ouvido, discutindo-se formas de 

harmonizar conflitos e gerar as possibilidades de um real desenvolvimento nacional, não por 

setores, mas dentro de um projeto nacional capaz de articular as muitas “vozes” que ecoam 

das diferenças culturais, políticas, mas também espaciais que compõem a formação sócio-

espacial brasileira. 

Por fim, buscando levantar questionamentos, mais que trazer respostas, que este 

texto foi elaborado, afinal, diante das profundas transformações ocorridas nas últimas 

décadas do século XX e das incertezas e dúvidas vigentes no século que há pouco se 

inaugura, faz-se necessário o debate critico e conseqüente dentro da comunidade 

geográfica e entre esta e a sociedade brasileira. Isto tudo, para que possam ser 

concentrados esforços para melhor serem visualizados os caminhos de um projeto 
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alternativo ao da modernização alienante que hoje se corporifica, que seja capaz de incluir 

diferentes parcelas da sociedade a partir de suas especificidades e, sobretudo, que não 

esqueça o diálogo contínuo e sempre necessário, capaz de permitir, apesar das diferenças, 

o convívio em semelhança. 
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