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FRONTEIRA ECONÔMICA E SOCIAL SUL-AMERICANA
Carlos Henrique Fialho Mussi1

Foto: Ipea Eventos.

De novo, bom dia a todos e a todas! 

Eu não tenho a convivência diária como muitos de vocês têm com os te-
mas das fronteiras e, portanto, o que eu vou tentar apresentar é uma visão mais 
de políticas públicas – ou seja, uma visão de como a fronteira entra no tema de 
políticas públicas. 

Em razão de o Bolívar Pêgo me fazer o convite para debater o tema de fronteira, 
e dado os problemas que ultimamente o Brasil atravessa, eu tenho lido muito a 

1. Diretor da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) no Brasil.
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história, e até recomendo a vocês o livro Assim se pariu o Brasil.2 É um livro de um 
jornalista português, Pedro Almeida Vieira, que traz os episódios da colônia até a 
independência brasileira. E vamos pensar: qual foi a primeira fronteira brasileira 
definida? Foi o Tratado de Tordesilhas, que era algo [em] que não era nem conhe-
cido exatamente onde deveria cruzar. Então, a fronteira começa assim, como algo 
imposto, uma formalidade, sem uma aplicabilidade inicial. 

Isso é apresentado como algo positivo, e creio que é – um investidor brasileiro, 
uma vez, em um evento internacional, apresentou um histórico ao longo do século 
XX, e as fronteiras mudam. Apresentou a fronteira da América do Sul, que no 
caso brasileiro são estados há pelo menos cem anos, e na região, há oitenta anos. 
Quer dizer, para um investidor, em termos pelo menos de segurança jurídica ou 
algo assim, as fronteiras brasileiras ou as fronteiras da América do Sul seriam mais 
estáveis. Mas, mesmo assim, elas são um desconhecido.

Depois das excelentes apresentações do Ernesto Galindo e do Alexandre 
Peixoto, eu gostaria de pegar alguns pontos, por exemplo: começa pela própria 
ideia de fronteira, que, se você pensa em inglês, é border frontier. Frontier é algo 
muito longe. Tem aquela frase de Jornadas nas Estrelas: “espaço, a última grande 
fronteira”. Então, a fronteira para nós, ainda que seja a ideia de limite, é aquela 
ideia de algo muito longe, de literalmente algo a ser descoberto. E eu creio que, 
para muitos que não vivem o dia a dia da fronteira, é algo a ser descoberto. Então, 
este é o primeiro desafio dos fronteiriços: trazer esta experiência para não [apenas] 
ser algo “aventuroso”, mas também algo do dia a dia.

E aí entra, também, no ponto que eu coloquei na minha abertura: “a fron-
teira é o caminho para integração”; pode parecer algo meio clichê, mas é verdade. 
Quer dizer, a integração física da América do Sul passa pelas fronteiras, e como é 
tratado este mecanismo na região de fronteira? Quer dizer: não é apenas colocar 
uma ponte, mas o que implica para os dois lados da fronteira, o que implica de 
construção? Ou seja: ali tem um impacto local, mas que é colocado em termos de 
um grande projeto de integração regional ou sub-regional. O ministro das relações 
exteriores fala da ponte “X”, mas ele viveu lá o dia a dia dessa ponte? Ele sabe o que 
é transitar por essa ponte? Tratar essa ponte? Então, entra muito o que Alexandre 
[Peixoto] colocou na questão de representação política, força dentro do centro.  
É periferia da periferia nesse sentido de como implementar. Ou seja, os projetos de 
integração são vividos pelas populações das fronteiras. E entra muito nesse ponto 
de como construir? Aí toca na questão de políticas públicas: infraestrutura. Como 
fazer a infraestrutura física? Infraestrutura social? Como é o acesso dos diferentes 

2. Ver Vieira (2015). O livro relata “três séculos de invasões, guerras, rebeliões e outras calamidades do período colonial 
ao nascimento do Brasil”. 
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cidadãos a essas infraestruturas? O uso do estrangeiro da infraestrutura brasileira de 
saúde: o que isso implica? Qual o tipo de formalização? Os impactos? E, também 
para o economista, deveria sempre haver um termômetro na fronteira, porque ali 
você dispõe dos preços relativos quase que imediatamente: quem compra gasolina 
o faz onde e de qual lado? Isso, também, são ações que a fronteira tem que colocar. 
Olha: tem algo errado. O câmbio baixo, vamos ver o movimento que acontece aqui, 
favorável ou não. Ou seja, as externalidades positivas e negativas da integração são 
vivenciadas diretamente pela fronteira.

Outra coisa a ser considerada, como o Alexandre [Peixoto] e Ernesto [Galin-
do] colocaram: vamos fazer investimentos nessa fronteira. Dadas as restrições de 
defesa etc., é basicamente investimento público. Imagina a concessão de uma ponte 
internacional. Imagina como que seria ter que calcular as taxas de retorno nas duas 
moedas e atender às áreas de controle nos dois lados. Então, tem este desafio, numa 
disputa muito grande sobre este investimento de infraestrutura. Nos últimos vinte 
anos, a região aplicou cerca de menos de 2% do PIB [produto interno bruto] em 
investimento em infraestrutura como um todo, enquanto na China, nesse mesmo 
período, [os investimentos] foram de 8%; nos próprios países desenvolvidos, foram 
de cerca de 3%, 4%. E até mesmo no Oriente Médio, foram de cerca de 3,3%. 
Então, a discussão da infraestrutura regional também é algo relevante. Como 
entram os projetos na antiga Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional 
Sul-Americana (IIRSA) e que hoje estão dentro do Conselho Sul-Americano de 
Infraestrutura e Planejamento (Cosiplan)? Como você vai montar a estrutura de 
financiamento se de repente tem uma ponte entre dois países? 

O desenho de políticas públicas para a região de fronteira começa a ter estas 
implicações. Como o Alexandre [Peixoto] tem colocado: formal ou informal? Os 
nossos esforços de integração ainda não chegaram à institucionalidade da União 
Europeia. Há uma supranacionalidade que permite estes convênios, mesmo in-
fusados em algumas coisas? Atualmente, não; aí há de ver como é que o Brasil, 
dentro deste mecanismo de integração, vai aceitar esta supranacionalidade para 
este tipo de acordo. Como tratar os cidadãos? Como tratar os direitos do trabalho? 

Então, eu acho que tem que ter algo que identifique mais a fronteira. 

Eu vou ser um pouco ousado aqui e vou colocar para vocês que vivem o dia a 
dia da fronteira avaliarem algo que pode ser de interesse: As Nações Unidas lança-
ram agora a Agenda 2030, que é um compromisso de todos os países relacionados 
a objetivos. Eles são muito mais amplos que os Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio [ODMs], que tinham metas muito específicas: saneamento, saúde e 
pobreza. Estes objetivos ainda estão nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 
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[ODS], mas estamos também falando agora, por exemplo, de dezessete objetivos 
que também abrangem: consumo sustentável, proteção social e proteção ambiental. 
Eles são resumidos em cinco “Ps”: pessoas; planeta; prosperidade; parcerias, seja 
entre países ou entre setores; e tem o último, que é a paz. E tem um “P” que acho 
que a fronteira pode ganhar muito. Considerando o que o Ernesto [Galindo] e o 
que o Alexandre [Peixoto] colocaram, este da paz é algo que diferencia as fronteiras. 
É um mecanismo para a paz, para evitar as tensões. É algo que a fronteira pode se 
valorizar. E, até do ponto das parcerias, também com outros países. 

Vários países estão criando seus comitês da Agenda 2030. O Brasil está para 
assinar este próximo decreto, as alterações recentes, mas não sei se já concluiu.  
A Argentina criou o seu, creio que o Peru também está criando. É uma agenda 
que pode ser útil para apresentar os problemas da fronteira. Algo que, para chegar 
às capitais, pode ser recolocado. 

A Cepal [Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe] recentemente 
apresentou um documento chamado Horizonte 2030, que traz um pouco, não à 
questão especifica das fronteiras, mas à questão da região para esta agenda, das 
dificuldades e vantagens para a implementação dessa agenda. Creio que eu posso, 
depois, com a lista dos presentes, mandar o link deste documento. Tem uma versão 
em português, para que vocês vejam no dia a dia, na amplitude que tem a Agenda 
2030, com os seus Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, como colocar isso 
até em uma forma de melhorar ou de trazer o diálogo que existe na fronteira para 
as capitais. De como colocar isso nos planos nacionais, plurianuais, até mesmo 
dentro dos mecanismos de integração fronteiriça do Mercosul. 

Eu creio que estes seriam os meus comentários. Desculpem estar sendo muito 
curto, mas eu queria deixar esta mensagem.

1) As fronteiras têm características históricas que devem ser exploradas – ou 
seja, sua estabilidade, sua existência e [seus] mecanismos, suas exter-
nalidades. Por exemplo: vamos fazer investimentos em infraestrutura, 
[com] os projetos da IIRSA, do Cosiplan, mas como vamos fazer parceria 
público-privada? Como será a legislação disso?

2) E depois a ideia da Agenda 2030 [como algo] que possa ser algo que venha 
a reunir demandas dessas fronteiras, dentro de um quadro mais geral, 
internacional; esta é outra grande vantagem. E, portanto, facilitar um 
melhor conhecimento da fronteira. Certamente, o Maurício Cuervo, que 
vive no Ilpes [Instituto Latino-Americano e do Caribe de Planejamento 
Econômico e Social] e na Cepal, que vive mais o problema da fronteira 
no dia a dia, poderá entrar em questões metodológicas e de projetos e 
tudo mais. Mas eu gostaria de deixar esta mensagem e esta provocação 
do uso da Agenda 2030. Obrigado!
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