
que têm em comum os 588
municípios brasileiros loca-
lizados na faixa de 150 quilô-
metros para dentro do terri-
tório nacional, além da linha
de fronteira? A forte ativida-
de comercial que envolve os

moradores de um lado e de outro da
divisa. O município gaúcho de Chuí,
por exemplo, separa-se na parte urbana
de Chuy, do lado uruguaio, por uma
longa avenida, com canteiro central re-

pleto de ambulantes que vendem pro-
dutos alimentícios e vestuário. Vivem
em Chuí cerca de 7 mil habitantes: bra-
sileiros, uruguaios e árabes palestinos.

Ao norte, o município de Pacarai-
ma, no estado de Roraima, com uma
população em torno de 9 mil habitantes
e construído ao redor do marco conhe-
cido como BV-8, é a porta de entrada
da Venezuela no Brasil Pacaraíma é
um entreposto comercial importante e
atraí compradores de bens de consumo
básicos do município vizinho. "É um
comércio influenciado pela taxa de

câmbio", conta José Francisco Marcon-
des, presidente da Câmara Venezuela-
no-Brasileira de Comércio e Indústria.

Já no Centro-Oeste, a cidade de
Mundo Novo, no Mato Grosso do Sul,
com 14 mil habitantes, é região de
fronteira com a cidade paraguaia de
Salto Del Guayrá, outro ponto agitado
de compras.

Aos poucos, porém, esse comércio
"formiguinha" começa a ser parte de
outro cenário em construção. Ativida-
des econômicas estão surgindo, como
o Mercado de Fronteira Brasil-Peru,
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desenvolvido em formato piloto numa
parceria entre governos, federações
do comércio e da indústria dos esta-
dos, o Sebrae nacional e unidades
estaduais do Sebrae no Acre, em Ron-
dônia e no Mato Grosso.

Integração. O Mercado de Fronteira
Brasil-Peru vai promover a integração
entre empresas dos dois países com
base em um elemento novo: a constru-
ção da rodovia Transpacífico, com ex-
tensão de 1,5 mil quilômetros, a ser
concluída até 2010. A estrada ligará o

Acre a portos como os de lio e Matara-
ni, no Pacífico peruano. Embora o
Acre seja o único dos três estados par-
ticipantes do projeto a fazer fronteira
com o Peru, a iniciativa também inte-
gra Mato Grosso e Rondônia ao corre-
dor de exportação.

Desta vez, a interligação oceânica e
a aproximação do Brasil com a Ásia
deve mesmo sair do papel, depois de
décadas em que o assunto freqüenta o
noticiário. Em Rondônia, estão come-
çando os trabalhos de recuperação da
BR-364, da BR-429 (Presidente Mediei-

Vilhena), da BR-319 (trecho Porto Ve-
Iho-Manaus, que deverá estar concluí-
do em três anos), e a licitação da ponte
no rio Madeira, que interligará o esta-
do ao Amazonas. Uma outra ponte uni-
rá Rondônia ao Acre e ambos à rodo-
via Transpacífico.

Miguel de Souza, diretor do Denit,
órgão do Ministério dos Transportes,
diz que os estudos para a construção
da ponte que interligará o Brasil à Bo-
lívia, no município de Guajará-Mirim,
estão adiantados. Essa ponte também
servirá de saída para o oceano Pacífico
e interligará o território nacional a vá-
rios países da América Latina.

Micros e pequenas. Um dos princi-
pais objetivos do Mercado de Fron-
teira Brasíl-Peru é estimular a cultura
exportadora de micro e pequenas
empresas dos três estados participan-
tes, contribuir para a internacionaliza-
ção das mesmas e promover os produ-
tos dos estados. O projeto atende dire-
tamente, em um primeiro momento,
22 empresas de Mato Grosso, Ron-
dônia e Acre, dos setores de confec-
ções, móveis e alimentos.

Para André Luiz Schelini, analista
do Sebrae de Mato Grosso, as empre-
sas de regiões de fronteiras merecem
atenção especial das instituições en-
volvidas no Mercado Brasil-Peru por-
que são muito carentes de infra-estru-
tura. "Precisamos aproveitar as ações
do governo federal em relação à
Transpacífico para abrir mercado para
as nossas empresas." Jorge Mazer,
analista do Sebrae no Acre, completa:
"O acesso a mercados internacionais
propicia aumento do faturamento, for-
talece a economia regional e gera
emprego e renda."

Marta Regina Torezam, líder da

maio 2008 Revisto da indústria



Unidade de Acesso a Mercados do
Sebrae, explica que o projeto se desen-
volverá em etapas. Na primeira, se
fará um diagnóstico do mercado pe-
ruano e um estudo das empresas que
o Sebrae considera em condições de
iniciar negócios. "O mais interessante
é a visão de internacionalização de
empresas, negócios de fusões, troca
de tecnologia, redes de franquias.
Nós, que estamos na fronteira, temos
que aproveitar as condições logísticas
e fazer com que o foco sejam os países
vizinhos, naturalmente", diz.

Os municípios nas fronteiras com
Bolívia, Paraguai, Peru, Colômbia,
Guiana, Guiana Francesa, Venezuela e
Suriname são os pertencentes a Amapá,
Pará, Roraima, Amazonas, Acre, Ron-
dônia, Mato Grosso e Mato Grosso do
Sul. Eles estão no Arco Norte e Central
e somam 170, menos da metade dos
que se localizam no Arco Sul, formado
por Paraná, Santa Catarina e Rio
Grande do Sul, que limitam territórios
com Argentina, Uruguai e Paraguai. No
Arco Sul, existem 418 municípios na
faixa de fronteira.

Legislação ultrapassada. Além da
iniciativa do Sebrae, as fronteiras
também estão sendo objeto de dis-
cussão por parte dos municípios.
Em outubro do ano passado, reali-
zou-se o 1° Encontro dos Municípios
de Fronteira, em Cuiabá. A percep-
ção é de que as regiões fronteiriças
precisam receber tratamento dife-
renciado. Os 588 municípios convi-
vem com questões distintas do res-
tante do País em relação a educação,
saúde, infra-estrutura, desenvolvi-
mento econômico local, segurança
e imigração.

Os municípios pedem que a legis-
lação vigente de fronteira seja atuali-
zada. O prefeito de Corumbá, Ruíter
Cunha de Oliveira, cobra uma legisla-
ção diferenciada. Ele lembra que a
implantação do pólo minero-siderúr-
gico de Corumbá pela multinacional
Rio Tinto esbarra numa lei ultrapas-
sada, que impede investimentos
estrangeiros na faixa de 150 quilôme-
tros de fronteira. "Essa questão do
desenvolvimento é muito séria, pois
está restringindo investimentos numa
região carente como a nossa." Ele diz
que o Congresso Nacional deve ado-
tar medidas para atender ao diferen-
cial dos municípios fronteiriços,
como maior rapidez na liberação de
recursos federais. Os prefeitos tam-
bém pedem a revisão da Lei Federal
ns 6.634, de 1979, que inibe investi-
mentos nos municípios de fronteira.
A legislação não permite que cida-
des fronteiriças abriguem indústrias
nem que desenvolvam pecuária de
larga escala, destaca Hamilton Sil-
vério Lima, prefeito de Chuí, acres-
centando que as economias locais se
sustentam principalmente do co-
mércio e da informalidade.
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