
CAPÍTULO 10

ATIVIDADE EM GRUPOS DE TRABALHO

DESCRIÇÃO DA METODOLOGIA

A metodologia desenvolvida para as atividades em grupos de trabalho tem como 
objetivo geral, a partir de ampla discussão sobre as questões relacionadas direta e 
indiretamente à fronteira, estabelecer um conjunto de sugestões que darão base para 
a melhor definição de uma linha de pesquisa a curto e médio prazo, em parceria entre 
o Ipea e o Ministério da Integração Nacional (MI). Foi incentivada a participação 
de todos, a partir do uso de uma adaptação da técnica nominal group technique.1

Foram organizados três grupos de trabalho, conforme temáticas entendidas 
como as mais pertinentes: i) integração e desenvolvimento; ii) mobilidade trans-
fronteiriça; e iii) arranjos transfronteiriços2 e rede urbana. As ementas orientaram 
a apresentação de questões e temas para debate sobre fronteiras com os atores con-
vidados, utilizando-se referências, debate em grupo e experiências institucionais. 
As questões norteadoras dos debates estão detalhadas no quadro 1.

QUADRO 1
Grupos de trabalho e questões norteadoras

Grupo A – Integração e desenvolvimento

Como as políticas de integração impactam as regiões de fronteira? Como essas regiões são beneficiadas ou prejudicadas pelo 
processo de integração? Como as instituições multilaterais regionais – por exemplo: União de Nações Sul-Americanas (Unasul) e 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal) – e os blocos comerciais – por exemplo: Mercado Comum do Sul 
(Mercosul) – podem contribuir?
Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de forma bi ou trilateral, elaborar planos de desenvolvimento 
das fronteiras? Como esses planos se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem ser sugeridas para melhorar as políticas 
públicas voltadas direta e indiretamente para as regiões de fronteira?
Quais os efeitos de grandes projetos de infraestrutura e integração regional no estado/região e, particularmente, nos arranjos 
transfronteiriços e na faixa de fronteira?

Grupo B – Mobilidade transfronteiriça

O que induz ou que fatores promovem a mobilidade transfronteiriça? Que atividades sustentam a mobilidade da mão de obra? 
Que produtos e serviços atraem consumidores e usuários entre países vizinhos? Quais as maiores dificuldades à mão de obra e ao 
consumidor de serviços nas regiões de fronteira?
Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de forma bi ou trilateral, elaborar políticas públicas nas regiões 
das fronteiras? Como essas políticas se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem ser sugeridas para melhorar as políticas 
públicas voltadas direta e indiretamente à mobilidade e ao trabalho nas regiões de fronteiras?
Que infraestruturas têm sido ofertadas para facilitar ou dificultar a mobilidade cotidiana? Que propostas existem para superar as 
dificuldades encontradas?

1. Essa técnica foi desenvolvida originalmente por Delbecq e Van de Ven (1971) e tem sido usada em conjunto com 
a técnica Delphy.
2. Consideram-se arranjos transfronteiriços tanto as cidades gêmeas identificadas pelo Ministério da Integração Nacional 
(MI) quanto os arranjos fronteiriços identificados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), bem como 
também outras aglomerações urbanas identificadas em outros estudos, desde que se estendam em continuidade sobre 
o território de mais de um país, seja com fronteira seca, seja com curso d’água.

(Continua)
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Grupo C – Arranjos transfronteiriços e rede urbana

Arranjos fronteiriços: por que se conformam? Quais os problemas no âmbito da gestão urbana? Como se complementam? Como 
se articulam com as demais cidades da faixa de fronteira e as centralidades da rede urbana?
Quais as mudanças percebidas neste início de século e quais as tendências da organização da rede de cidades do estado/região? 
Cidades e arranjos fronteiriços fazem parte dessas mudanças? Que novos temas se colocam como fundamentais à compreensão 
das dinâmicas urbanas e regionais na faixa de fronteira e nos arranjos fronteiriços?
Como os governos têm buscado, individualmente ou de forma bi ou trilateral, elaborar planos diretores e políticas públicas para 
as cidades das regiões das fronteiras? Como esses planos e políticas se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem ser 
sugeridas para melhorar os planos diretores urbanos e as políticas públicas nas regiões de fronteira?

Fonte: MI.
Elaboração: Ipea.

Os trabalhos dos três grupos tiveram a seguinte organização: 

• apresentação geral da metodologia e leitura das perguntas em plenária; 

• indicação dos participantes de cada grupo;3 

• direcionamento de cada grupo por seu coordenador para uma sala específica; 

• apresentação individual dos participantes, considerando o nome, a institui-
ção, a expectativa quanto à oficina e a forma como sua instituição poderia 
contribuir para a construção de uma linha de pesquisa sobre fronteiras; 

• escolha do relator; 

• realização da dinâmica de trabalho em grupo, a seguir explicitada; e

• apresentação dos resultados da sistematização de cada grupo em sessão 
plenária. 

Cada grupo contou com infraestrutura de trabalho necessária para realização 
das atividades, tais como um laptop, um quadro branco, um canhão (projetor), 
pincéis atômicos e um fipchart.

A dinâmica geral de trabalho para uma hora e trinta minutos de duração da 
atividade incluiu o seguinte:

• brainstorming e brainwriting (trinta minutos), no qual os coordenadores 
indicados pelos organizadores da oficina apresentaram um panorama atual 
do problema a ser trabalhado, de forma a permitir uma participação mais 
objetiva dos componentes dos grupos; e os componentes dos grupos se 
dedicaram a pensar individualmente nas propostas de solução para o 
problema a ser discutido, escrevendo em formulário próprio suas ideias, 
com base nas perguntas norteadoras expostas no quadro 1; e

3. Os organizadores da oficina apresentaram uma lista de participantes por tema para ser confirmada por todos os 
participantes. Um dos critérios de escolha foi unir, em cada grupo, profissionais com experiências e de regiões e insti-
tuições diferentes, com o objetivo de tornar as discussões mais enriquecedoras.

(Continuação)
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• discussões (trinta minutos), as quais se iniciaram deixando claro que não se 
buscava o consenso, mas sim clarificar ideias, explicar problemáticas locais 
e ajustar/aprimorar proposições, de forma a compor um conjunto de pro-
postas relativas ao grupo. Foi orientado aos grupos que o desejável era que o 
texto sistematizado não ultrapassasse, nem ficasse aquém a, cinco ideias ou 
propostas. Caso o conjunto de proposições fosse maior, após a sistematização, 
estas deveriam ser priorizadas individualmente por cada participante. Após a 
priorização individual, os coordenadores e  os sistematizadores, conjuntamente 
com os componentes do grupo, deveriam fazer a consolidação das propostas 
priorizadas que seriam apresentadas pelo relator durante a sessão plenária.

RELATÓRIO DOS GRUPOS DE TRABALHO

Nesta seção, serão apresentados os resultados dos trabalhos em grupos, tendo como 
base a metodologia explicitada na seção anterior. 

A descrição dos seus resultados apresenta a seguinte ordem:

• nome do grupo;

• nome do coordenador, do sistematizador, do relator e dos componentes;

• foto do grupo;

• perguntas norteadoras;

• sistematização das atividades em grupo;

• observações complementares; e

• sistematização para a plenária;

GRUPO A: INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO

Coordenador: Bolívar Pêgo

Facilitadora: Caroline Krüger

Relator escolhido pelo grupo: Eduardo Pereira e Ferreira (conselheiro – 
Ministério das Relações Exteriores – MRE)

Componentes do grupo A

Nome Instituição

1. Alessandro Aveni Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)

2. Alex Jorge das Neves Ministério da Justiça e Cidadania (MJ)

3. Alexandre Bastos Peixoto Ministério da Integração Nacional (MI)

4. Bruno Bertoni MI

5. Cesário Ferreira Filho Governo do estado do Paraná (Núcleo de Fronteira)

(Continua)
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Componentes do grupo A

Nome Instituição

6. Eduardo Pereira e Ferreira Ministério das Relações Exteriores (MRE)

7. Gabriela Moreira MI

8. Keile Costa Pereira Governo do estado de Mato Grosso (Núcleo de fronteira)

9. Luis Maurício Cuervo Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (Cepal)

10. Marcos Antônio Macedo Cintra Ipea

11. Marcus Eugenio Gonçalves Rocha MI

12. Maria Amélia Enriquez Governo do estado do Pará (Núcleo de Fronteira)

13. Maria de Fatima Araújo de Paiva MI

14. Norton Flores Boppré Governo do estado de Santa Catarina (Núcleo de Fronteira)

15. Paula Gomes Moreira Ipea

16. Sérgio Magno Carvalho de Souza Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco)

17. Tânia Muricy Nascimento Governo do estado do Amapá (Núcleo de Fronteira)

18. Walter Antônio Desiderá Ipea

PERGUNTAS NORTEADORAS

1) Como as políticas de integração impactam as regiões de fronteira? Como 
essas regiões são beneficiadas ou prejudicadas pelo processo de integração? 
Como as instituições multilaterais regionais – por exemplo: União de Nações 
Sul-Americanas (Unasul) e Comissão Econômica para a América Latina e o 
Caribe (Cepal) – e os blocos comerciais – por exemplo: Mercado Comum 
do Sul (Mercosul) – podem contribuir?

(Continuação)



Atividade em Grupos de Trabalho  | 193

2) Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de for-
ma bi ou trilateral, elaborar planos de desenvolvimento das fronteiras? 
Como esses planos se articulam? Qual a avaliação e que medidas podem 
ser sugeridas para melhorar as políticas públicas voltadas direta e indire-
tamente para as regiões de fronteiras?

3) Quais os efeitos de grandes projetos de infraestrutura e integração re-
gional no estado/região e, particularmente, nos arranjos fronteiriços e 
na faixa de fronteira?

RESPOSTAS INDIVIDUAIS

Alessandro Aveni (Ipea)

1) Na minha visão, as políticas devem ser consideradas como políticas de coesão, 
convergência, e não de integração. Este conceito da União Europeia (UE) 
busca medir e avaliar quanto cada região é vizinha ou distante de um 
centro definido como objetivo médio. É um conceito completo, que 
inclui integração, desenvolvimento e políticas públicas para mudanças 
nos dois – ou três – lados.

2) Há políticas públicas diferentes em relação às fronteiras. Uma conferência 
dos ministros dos países bi, tri e multilaterais deve ser uma prioridade 
para políticas que têm impacto internacional e um sentido comum 
compartilhado. Em cada país, deve ser organizada uma política relativa 
aos próprios ordenamentos jurídicos, instituições e culturas.

3) Não conheço os efeitos dos grandes projetos de infraestrutura. Para pro-
jetos nas faixas da UE, há fundos para utilização em projetos regionais 
– de um ou mais estado; talvez possa ser uma perspectiva para fundos 
regionais no Brasil terem a disponibilidade de participar em fundos/
consórcios para obras de infraestrutura na faixa fronteiriça. A sugestão 
é tratar o tema em três escalas: continental, nacional e regional/local.

Alex Jorge das Neves (MJ)

1) Ainda são incipientes, por mais que existam inúmeras iniciativas locais. 
Esses fóruns podem contribuir buscando sinergias entre si, visando elevar 
o patamar de priorização entre os estados para essas regiões que possuem 
características similares, mesmo que assimétricas entre si; podem criar parti-
ções e entendimentos para facilitar o planejamento e a execução integrados 
de políticas; criar estratégias regionais, como eurorregiões integrando várias 
vertentes de políticas articuladas – por exemplo: eixo atlântico; e explorar 
melhor as oportunidades dessas regiões, a exemplo do turismo.
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2) Na urgência de acompanhar algumas políticas em centenas de municípios 
da fronteira, poucas experiências foram verificadas para implantação de 
planos integrados. O Consórcio Intermunicipal da Fronteira (CIF), entre 
os municípios de Dionísio Cerqueira-SC, Barracão-PR, Bom Jesus do 
Sul-PR e Bernardo de Irigoyen (Argentina), é uma experiência ímpar, mas 
que foi pensada, implantada e articulada localmente. Creio que melhorar 
os mecanismos de cooperação é fundamental; bem como incentivar ar-
ranjos e estratégias locais; melhorar as estruturas de conhecimento local, 
regional, nacional e continental; buscar formas mais ágeis de incorporar 
o ordenamento jurídico dos países, as leis políticas locais; e estipular 
um forte, estratégico e inteligente plano de comunicação integrado para 
potencializar as dinâmicas e as oportunidades locais.

3) Em alguns casos, os grandes projetos foram fundamentais para mudar toda 
a lógica de uma região, a exemplo da Usina Hidroelétrica Itaipu Binacional, 
que dinamizou a região entre o sul de Mato Grosso do Sul até o norte 
de Santa Catarina, criando oportunidades, ciência e desenvolvimento. 
Porém, alguns casos não se refletem em nenhum espaço fronteiriço – por 
exemplo: gasoduto Brasil-Bolívia, que, de certa forma, em nada influen-
cia a dinâmica econômica de Corumbá-MS; e as usinas de Jirau e Santo 
Antônio, em Rondônia. Não conheço algum estudo amplo e sistêmico 
sobre essas experiências. Deve ser frisada uma estratégia diferente para a 
faixa de fronteira amazônica, pois as lutas das faixas não se adequam às 
particularidades da região. O MJ e a Secretaria Nacional de Segurança 
Pública podem contribuir com a pesquisa e as linhas de pesquisa, trazendo 
às realidades anseios e algumas partes essenciais para aperfeiçoamento das 
políticas para fronteira de uma forma geral. Algumas proposições:

• base de dados continentais;

• dinâmica de boas práticas e acordos de cooperação;

• dados sistêmicos sobre cidades do Brasil e países vizinhos;

• estratégia de comunicação; e

• reflexão sobre como potencializar as oportunidades locais.

Alexandre Bastos Peixoto (MI)

1) O impacto depende de quais são as políticas (caso a caso). Muitas vezes, 
políticas comerciais e mesmo de integração física têm mais impacto nos 
grandes centros que nas fronteiras. Ainda assim, os investimentos de 
integração física podem ser benéficos às populações fronteiriças, desde 
que acompanhados de políticas complementares. Instituições multilaterais 
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podem contribuir bastante com os aspectos de governança e a institucio-
nalização de fóruns de diálogo e trocas de experiência.

2) Os países têm buscado desenvolver planos de forma desarticulada e, 
geralmente, “fronteira adentro”. Os planos mais articulados seriam ini-
ciativas locais e setorizadas. As políticas públicas voltadas para a fronteira 
carecem de institucionalidade tanto no aspecto da legislação quanto no 
das organizações e suas respectivas capacidades (pessoas, orçamento etc.).  
O número de funcionários que “pensam e trabalham” as fronteiras é bastante 
reduzido, e as iniciativas são pouco “enraizadas” nas instituições, trazendo 
descontinuidade e dependência excessiva de “disposições individuais”.

3) Os grandes projetos de infraestrutura ainda são incipientes e pouco 
avaliados. Há expectativas de impactos expressivos, porém ainda não 
comprovados. Ademais, deve-se destacar a necessidade de grandes obras 
de infraestrutura que integrem os territórios internamente – por exem-
plo: o Norte do Brasil é pouco integrado intrarregião, bem como com 
o restante do país. Importante destacar ainda o deficit de funcionários 
para viabilizar o máximo aproveitamento das interligações fronteiriças – a 
ponte Amapá-Guiana Francesa está pronta há cinco anos, mas não opera 
por ausência de aduana. Ainda assim, a estrada Oiapoque-Macapá não 
está totalmente pavimentada. Vários aeroportos do Norte, do Centro-
-Oeste e do Sul não operam internacionalmente; há ausência de aduana/
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) etc.

Bruno Bertoni (Consultor do MI)

1) Os impactos das políticas de integração são fundamentais para o desen-
volvimento das faixas de fronteira, principalmente de uma legislação 
específica para a região, identificando os atores envolvidos nessas políticas 
e estreitando o entendimento entre as necessidades dos habitantes dessa 
região, criando assim ações e política efetivas. O benefício pode se dar 
por meio da efetividade das políticas voltadas a essa região específica.  
O Mercosul pode ser o interlocutor e o “coordenador” de ações que 
podem aglutinar as necessidades das faixas de fronteira.

2) Não há planos de fronteira que incluam uma agenda transnacional, 
criando assim uma real necessidade de colocar em pauta esta discussão. 
Não há articulação. Deve-se criar um órgão ou instituição que possa “co-
ordenar” estas ações dos planos e uma legislação própria. Há necessidade 
de criação de carteira de projetos específicos para a região de fronteira e 
políticas efetivas para ampliar estes investimentos e estas oportunidades 
(investimentos conjuntos).
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3) Os projetos de infraestrutura têm grande impacto na integração, gerando 
possibilidades de desenvolvimento regional.

Cesário Ferreira Filho (PR) 

1) A análise da região da fronteira do Paraná poderia ser objeto de grandes 
avanços no processo de integração – visto o potencial humano, econômico 
e social que possui –, se houvesse o poder público efetuado estudos, pes-
quisas e projetos identificados a partir de suas demandas. Esta ausência de 
conhecimento real e atual não gerou mais ações integradoras por várias 
formas, causando atraso a um processo integrador. Se ocorrerem estes 
estudos, certamente o poder público poderá promover com as instituições 
avanços representativos na região de fronteira.

2) Os governos, até agora, não demonstraram interesse em desenvolver 
mais plenamente e de modo bi ou trilateral planos de desenvolvimento 
dentro das realidades, salvo na segurança. Não se conhecem resultados 
de trocas de informações que permitam desenvolver, propor ou anali-
sar planos efetivos que representem anseios e leis claras aos três países.  
O governo brasileiro deve conhecer suas demandas e incentivar e promover 
caminho idêntico aos demais países (Paraguai e Argentina).

3) Os efeitos dos grandes projetos na integração entre estado/região e área 
transfronteiriça e seus arranjos na faixa de fronteira estão retratados em 
Itaipu Binacional, que deve ser avaliada detalhadamente, desde a assi-
natura do tratado, o consórcio, o trabalho efetivo de construção até a 
operação. Além dos mais de 200 mil brasileiros no Paraguai. O Paraná 
faz questão de continuar colaborando para esse trabalho se concretizar. 
Temos rica presença da sociedade civil de Foz do Iguaçu e do oeste do 
estado, além do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e 
Social (Ipardes), da Casa Civil, da Secretaria de Planejamento do Estado 
do Paraná (Seplan/PR) etc. O Núcleo de Fronteira está à disposição.

Eduardo Pereira e Ferreira (MRE)

1) As políticas de integração afetam, em geral, de maneira mais direta e 
imediata, as regiões de fronteira. A integração pode facilitar a circulação 
de pessoas e bens na fronteira, além de proporcionar acesso facilitado a 
serviços públicos e privados nos dois lados de fronteira. A abertura das 
fronteiras também pode amplificar problemas relacionados a ilícitos 
transnacionais, como tráfico de drogas e contrabando. As instituições 
regionais desempenham papel importante no processo de integração 
fronteiriça, ao aproximarem agentes públicos e privados.
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2) O Brasil possui plano nacional de desenvolvimento da faixa de fronteira e 
construiu diversos mecanismos bilaterais e regionais de desenvolvimento 
fronteiriço. A título de exemplo, podem-se mencionar, no plano bilateral, 
os foros de integração e desenvolvimento fronteiriço existentes entre Brasil 
e Argentina e entre Brasil e Uruguai. O Mercosul, no plano regional, 
também dispõe de foro específico para o tratamento de integração fron-
teiriça do Subgrupo de Trabalho no 18 (SGT-18). A articulação entre os 
planos nacional, bilateral e regional é complexa e não necessariamente 
imediata. No plano internacional (bilateral e regional), nota-se que os 
esforços de integração bilateral avançam, em geral, mais rápido que os de 
integração regional. Nota-se também alguma dificuldade na implemen-
tação de acordos de integração em áreas pontuais. As políticas públicas 
para as regiões de fronteira devem ser continuamente avaliadas, com 
base em elementos provenientes da própria zona fronteiriça. Uma das 
possibilidades de aperfeiçoamento das políticas públicas nacionais e de 
esforços de integração bilaterais e regionais é a construção de conjunto 
de melhorias políticas, bem como a consolidação de seus elementos em 
leis nacionais e acordos internacionais.

3) Os grandes projetos de infraestrutura tendem a provocar impactos rele-
vantes na região de fronteira. A construção de pontes, rodovias e linhas 
de transmissão elétricas, por exemplo, pode otimizar economicamente 
as regiões de fronteira, contribuindo para seu desenvolvimento.

Gabriela Moreira (MI)

1) As diferentes políticas de integração impactam de diferentes maneiras 
as regiões de fronteira. Em se tratando, especificamente, de políticas de 
desenvolvimento regional, temos impactos educacionais, quando falamos 
de integração de ensino bilíngue, ou culturais, quando ofertam bibliotecas 
de diferentes línguas. Temos também impactos negativos que podem ser 
vistos em relação a questões burocráticas de atendimento às populações dos 
diferentes países, como em relação ao ensino, à aprovação de currículos 
escolares ou à obrigação de traduções juramentadas para fins cotidianos.

2) A melhoria das políticas públicas se daria por meio de acordos formais ou 
informais. Para melhorar, é preciso uma redução de burocracias, visando 
beneficiar a vida dos cidadãos no dia a dia, bem como um maior empe-
nho dos atores envolvidos e um maior incentivo a pesquisas acadêmicas 
relacionadas ao desenvolvimento dessas regiões.

3) Os efeitos dos grandes projetos são integração e desenvolvimento.
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Keile Costa Pereira (MT)

1) As instituições multilaterais podem ser utilizadas como meio de articu-
lação política de integração das iniciativas dos governos subnacionais.  
As políticas de integração, em especial na faixa de fronteira Mato Grosso-
-Bolívia, são relevantes para o atual contexto em que se insere o estado 
de Mato Grosso, com a criação da zona de processamento de exportação 
(ZPE). Possibilitará, por meio da política de produção e comercialização, 
a melhoria da qualidade de vida da população local de ambos os países. 
Sendo assim, existe uma preocupação com o arranjo institucional que 
consolidará os processos de transporte na região e a aprovação da criação 
de cidades gêmeas (Cáceres-San Matias). No caso de Mato Grosso, a região 
de fronteira, no contexto internacional, é prejudicada pela instabilidade 
política do país vizinho.

2) O estado de Mato Grosso, após cinco anos da elaboração do Plano de 
Desenvolvimento de Integração da Faixa de Fronteira (PDIF), em abril 
de 2016, em paralelo à reunião da Zona de Integración del Centro Oeste 
Sudamericano (Zicosur), reuniu as autoridades bolivianas para discutir 
sobre migração, aduana, segurança pública, animal e vegetal, educação e 
infraestrutura. A grande dificuldade observada são os desafios da legislação 
fronteiriça, desafios estes que escapam à autonomia dos estados subnacionais. 
Recentemente, após o encontro da Zicosur, o governo de Mato Grosso 
realizou uma caravana por vias terrestres, passando por Bolívia, Chile e 
Argentina, onde um conjunto dos estados subnacionais assinou protocolo de 
intenção nas áreas de educação, saúde, segurança, infraestrutura e turismo.

3) Os grandes projetos de integração fronteiriça para Mato Grosso são:

• corredor turístico (Mato Grosso, Bolívia, Chile e Argentina);

• ZPE;

•  pavimentação de 300 km que liga o município de Cáceres (ZPE) 
ao de Santa Cruz – situado às portas da Bolívia; e

• trecho aeroviário interligando Cáceres a Santa Cruz.

Luis Mauricio Cuervo (Cepal)

1) Depende se são consultadas e consideradas, se são estáveis, do foco, 
da segurança, do território, do desenvolvimento social, de sua inspi-
ração multibilateral ou somente nacional, do impacto da política de 
integração sobre as regiões, se os regimes prejudicam ou beneficiam os 
processos de integração e se as instituições multilaterais podem con-
tribuir, introduzindo a perspectiva multilateral, propiciando acordos e 
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mecanismos que ajudem a superar as diferenças nacionais, introduzindo 
perspectivas temporais maiores e estáveis. Estas regiões contornam por 
longas unidades com grandes semelhanças, altamente fluidas e flexíveis; 
em alguns casos, as políticas de integração fortalecem essa unidade; em 
outros, enfraquecem-na.

2) Governos e lugares de desenvolvimento de fronteiras (uno-bi-multilaterais) 
em distintos momentos, com diferentes enfoques. E, quando passam a 
ter ação concreta, articulam-se? Geralmente, se faz um esforço de arti-
culação que representa um esforço grande, mas não se conjuga com a 
direção. Quais medidas para melhorar as políticas públicas com impacto 
fronteiriço? Todas as políticas públicas têm esse impacto; o esforço deverá 
centrar-se nas mais estratégicas.

3) Muito diversos são os grandes projetos e dependem dos fatores menciona-
dos na pergunta 1. Em geral, os inviabilizam, marginalizam, sobrepassam. 
O impacto positivo se sente principalmente em âmbito nacional, mais 
que o local ou o regional. Possíveis contribuições: capacitação e assistência 
técnica local e territorial articuladas com a implementação da Agenda 
2030 e os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Marcos Antônio Macedo Cintra (Ipea)

1) As experiências das cidades gêmeas devem ser utilizadas como paradigmas 
de um processo crescente de integração, na medida em que a integração 
já ocorre na prática. A narrativa sobre fronteira deve servir como fonte 
de construção de integração dos povos latino-americanos, e não de se-
gregação; as cidades-gêmeas representaram uma integração.

2) Formatar as cadeias produtivas e a infraestrutura nas áreas de fronteira.

3) As experiências ainda são fragmentadas, e preocupa a “invasão” das fron-
teiras pelos brasileiros, seja no Paraguai, seja na Bolívia, seja na Guiana, 
seja no Suriname.

Observações complementares:

• União Europeia – coesão, convergência;

• fragilidade de marco legal;

• fluxos migratórios;

• institucionalização das boas práticas das fronteiras;

• implementação do plano de desenvolvimento, considerando o município 
e o outro lado da fronteira (integrar/articular); e

• vigência da agenda.
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Marcus Eugenio Gonçalves Rocha (MI) 

1) Reflexões sobre o não impacto da não presença de políticas de integração. 
Historicamente, a questão da fronteira como “problema de segurança 
nacional” e a visão mais recente sobre políticas públicas de desenvolvi-
mento como eixo de intervenção estatal nesse território. Avaliem também, 
nessa perspectiva, os impactos limitados de políticas que não alcançam 
o território do país vizinho – entraves/limitações advindos da baixa 
institucionalização de políticas, principalmente em relação a arranjos 
institucionais, que devem envolver mais os entes subnacionais dos países 
vizinhos (municípios, departamentos e províncias). Os impactos da não 
existência de redes de cidades na maior parte da extensão territorial da 
fronteira. Limites físicos e geográficos (região amazônica) no atendimento 
de bens e serviços de cidades médias e pequenos municípios.

2) Empoderamento dos núcleos estaduais da Comissão Permanente para 
o Desenvolvimento e a Integração da Faixa de Fronteira (CDIF), para 
a proposição de planos de desenvolvimento de faixa de fronteira – fase 
de análise e crítica dos componentes destes planos e cruzamento das 
demandas identificadas nestes planos com as “ofertas” existentes nos 
instrumentos de planejamento orçamentário (Plano Plurianual – PPA 
e Lei Orçamentária Anual – LOA) do governo brasileiro. Desafio de 
buscar integração destas iniciativas com planos/instrumentos de plane-
jamento e desenvolvimento dos países vizinhos. Definição de locus da 
articulação, no governo federal brasileiro, para conduzir estratégia de 
articulação intragoverno e com países vizinhos. Dimensão da participação 
no processo de construção destas políticas como forma de ampliação da 
governança/capacidade para diminuir a descontinuidade destas políticas 
pelas instituições envolvidas.

3) Avaliação de fluxos migratórios e das novas dinâmicas socioespaciais, 
a partir desses projetos de grande impacto. Potencial de disparar o de-
senvolvimento de novas cadeias produtivas – relação com políticas de 
arranjo produtivo local (APL) e rotas de integração. Mitigação de efeitos 
decorrentes de processos de ocupação abrupta do território.

Maria Amélia Enriquez (PA)

1) Antes de tudo, é preciso categorizar as regiões de fronteira no que se refere 
ao uso e à ocupação do território: áreas consolidadas – estão no Centro-
-Sul do país; e áreas preservadas ambientalmente, mas não desocupadas 
– estão no Norte do país. Independentemente da categoria, os indicadores 
socioeconômicos dos municípios de fronteira são prova da insuficiência 
das políticas nessas regiões. Elas sequer alcançam o centro, imagine a 
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periferia. Certamente que as áreas consolidadas saem em vantagem pelo 
capital social já acumulado. No Pará, fala-se de “impacto federativo” – a 
região é vista ora como almoxarifado, ora como santuário, a depender 
do viés do órgão; por exemplo, o Ministério do Meio Ambiente (MMA) 
e o Ministério de Minas e Energia (MME) e suas políticas em relação à 
Amazônia. Um a vê como espaço de preservação e o outro, como fonte 
de riquezas energéticas e minerais – isto é, espaço de exploração. Nesse 
sentido, o desafio é apresentar uma visão estratégica de país para enfren-
tar os desafios da Federação, em que haja uma clara orientação sobre a 
importância do desenvolvimento regional em sua plenitude (redução 
das iniquidades, inclusão socioprodutiva, desenvolvimento pleno do 
território etc.), e, por consequência, as regiões de fronteiras devem ser um 
dos elementos centrais dessa estratégia. Podem contribuir positivamente, 
pois, na medida em que são assinados protocolos internacionais e o país se 
compromete com objetivos e metas, isso também gera um compromisso 
estadual e local. Esses compromissos criam a necessidade de se buscar 
fontes de captação de recursos, bem como formas de institucionalidade, 
de gestão e de monitoramento, o que abre uma janela de oportunidade 
para efetivação de políticas, inclusive de regiões de fronteira.

2) Isso vai depender do nível de desenvolvimento econômico – a fronteira 
Norte do país tem procurado intercâmbios e muitos termos de ciência, 
tecnologia e informática (CT&I); a fronteira sul é bem mais diversificada, 
com intercâmbio comercial, cultural, turístico etc. Os países europeus 
buscaram a integração comercial e institucional. Nos países desenvolvi-
dos, a dinâmica do mercado e os fortes acordos garantem a articulação. 
Na periferia, há rupturas, descontinuidades, falta de institucionalidade 
etc. Falta uma visão integrada e sistêmica. De forma geral, o tratamento 
é inequitativo, por causa tanto dos próprios vieses de percepção do país 
quanto dele próprio e do papel de suas regiões, bem como pela falta 
crônica de recursos, que também se reflete na pouca capacidade dos 
agentes locais de pressionar por melhores políticas. É preciso atentar 
para a governança com entes locais (estados e municípios), realizando 
um pacto a partir das possibilidades concretas locais:

a)  Há empresas âncoras? – possibilidade de parcerias do tipo público-
-privadas?

b)  Há fontes de financiamento? Há capacidade endógena para 
acessar recursos?

c) Há capital social?
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4) Historicamente, há casos de sucesso – Itaipu (fronteira Sul) – e casos 
de enclaves – projeto Jari, em Almeirim (fronteira Norte). Fundação 
Parque Tecnológico de Itaipu, três universidades, projetos de integração 
etc.; turismo, cultura e negócios. Mas foi preciso a mão visível do Estado 
para promover a integração regional. Como o Núcleo de Fronteira do 
governo do Pará pode colaborar?

Questão do ponto de vista dos estados: categorização de fronteiras quanto 
ao uso e à ocupação do território, cujo mote deve ser desenvolvimento 
como promotor da segurança consolidada e preservada, mas não deso-
cupada. Independentemente da categoria, em média, tem os piores 
indicadores – núcleos estaduais fizeram os planos. Foram identificadas 
uma série de demandas que precisam ser convertidas em uma carteira 
de projetos estruturantes. 

Desafio: estabelecer uma visão compartilhada de projeto estruturante para 
cada categoria de fronteira. Priorização e alinhamento com planejamento 
e orçamento, recursos financeiros para financiá-los e formas de acesso 
aos recursos. Modelo de governança para implementar e acompanhar 
os resultados.

Maria de Fátima Paiva (MI)

1) Vigilância pela Anvisa, pelo Ministério da Agricultura, por órgãos estaduais 
etc. Além disso, o fortalecimento de instituições, tais como a Receita Federal, 
a Polícia Federal etc., contribuirá como espaços na implantação de grandes 
projetos de infraestrutura.

Norton Flores Boppré (SC)

1) As políticas de integração, se implementadas contemplando interesses de 
desenvolvimento regional e/ou multilaterais, compreendem instrumentos 
fundamentais para a promoção do desenvolvimento. Os governos centrais 
dos países envolvidos devem ser aprovados, e é necessário que seja acor-
dado um marco legal que facilite os avanços na relação transfronteiriça, 
a exemplo do acordo entre os governos do Brasil e da Argentina sobre 
localidades fronteiriças vinculadas, bem como reuniões dos comitês de 
fronteira, coordenadas pelo MRE.

É preciso, cada vez mais, colocar o tema integração fronteiriça na agenda 
prioritária de negociação do Mercosul, discutindo e consolidando no-
vas formas de cooperação e desenvolvimento nas regiões de fronteira. 
Um exemplo claro de incentivo à integração transfronteiriça se daria 
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pelo advento de legislação que legitimasse a formação de consórcios 
multifinalitários entre cidades fronteiriças, promovendo a melhoria 
da qualidade dos serviços públicos em áreas como saúde, educação, 
assistência social, fração da economia e trânsito de pessoas.

2) No caso brasileiro, a Política Nacional de Desenvolvimento Regional 
(PNDR) tem, em suas duas versões, contemplado a faixa de fronteira 
como área especial de intervenção, apontando caminhos para o desen-
volvimento regional.

3) Há de se avançar no aperfeiçoamento das legislações (multilateral e/ou 
nacional) nos países do Mercosul que tratem de terras pertinentes ao 
ambiente fronteiriço.

Paula Gomes Moreira (Ipea)

1) No campo acadêmico, as políticas de integração das universidades e 
redes acadêmicas amazônicas têm contribuído para o aperfeiçoamen-
to de professores. No entanto, a integração do Centro-Sul não tem 
se expandido da mesma forma. Além da facilitação do comércio, o  
Mercosul poderia contribuir para o maior acesso da agricultura a subsídios 
agrícolas, por exemplo, que parece de real compromisso por parte dos 
países vizinhos amazônicos.

2) Ao contrário da fronteira Sul, os países localizados no norte da América 
do Sul carecem de uma rede de cidades mais articulada para o seu de-
senvolvimento. O desenvolvimento é realizado muito mais com base no 
comércio intralocal e irregular. Os planos de desenvolvimento deveriam 
estabelecer metas mais claras, conforme as potencialidades observadas. 
Turismo ainda é algo bastante incipiente em se tratando dessa região, 
sendo sua infraestrutura básica ainda muito precária. Por exemplo, a Ve-
nezuela promove muitos eventos culturais e esportivos junto à fronteira 
brasileira com apoio local brasileiro, mas não federal.

3) Por se tratar de locais de fluxo intenso de mercadorias, em sua maioria, 
o que se tem visto no extremo norte brasileiro é a chegada de muitos 
grupos migratórios historicamente ligados ao comércio, a exemplo de 
árabes e chineses. As obras de infraestrutura, portanto, contribuem para 
essa mudança na configuração migratória da região fronteiriça. Além disso, 
projetos de infraestrutura nas fronteiras são importantes do ponto de vista 
da política externa, uma vez que projetam o país internacionalmente.
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Sérgio Magno Carvalho de Souza (Sudeco)

1) As políticas de integração – se há de se pensar bem sobre que integração –  
são ainda periféricas no todo da ação do governo federal. A atuação 
específica na fronteira é ainda muito descoordenada e prima a visão da 
defesa e da segurança pública. Os processos de integração tratam ainda a 
fronteira como espaço acessório, alienado, periférico, já que as redes que 
aí atuam, especialmente as econômicas, tratam de tal espaço como mera 
passagem. A integração ainda é maior de mercados distantes da fronteira, 
cujo espaço e população são dados acessórios. Os blocos e a cooperação 
podem trabalhar no sentido de mitigar os efeitos do modus operandi das 
redes externas à fronteira. Devem, ainda, propiciar as condições legais 
necessárias para a ação transfronteiriça, além de estabelecer uma agenda 
comum sul-americana para o desenvolvimento das fronteiras.

2) Há algumas ações pontuais de que tenho conhecimento. Em geral, há 
projetos específicos e centrados no Centro-Sul, mas não me parece haver 
uma coordenação maior e mais sistêmica para o tema. Como sugestão, 
talvez antes de um plano específico, um começo pode ser justamente o 
estabelecimento de uma agenda de temas comuns de interesse, partindo 
daí para a elaboração de políticas comuns. Outro ponto fundamental 
me parece ser definir os arranjos de governança que possam promover 
maior diálogo, inclusive com os entes federativos infranacionais – no caso 
brasileiro, estados e municípios; há uma deficiência destes em relação 
ao governo federal.

3) De modo geral, os grandes projetos precisam ser pensados a partir dos 
interesses das populações fronteiriças e de suas necessidades. Aliás, o 
que entendemos por “grandes projetos” de infraestrutura de integração? 
Integração para quem? Especificamente no Centro-Oeste, têm se desta-
cado obras como a construção e a pavimentação de rodovias, mas ainda 
não houve avaliação a contento da implantação de tais obras – e há de 
se pensar se são grandes projetos.

Tânia Muricy Nascimento (AP)

1) A política de integração, primeiramente, tem que observar a particulari-
dade da região, suas características culturais etc., para depois partir para o 
desenvolvimento local. Desta forma, pode até trazer benefícios ao processo 
de integração. A contribuição de diferentes instituições pode, dentro do 
contexto e da realidade locais, operacionalizar o desenvolvimento com 
integração de forma legítima.
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2) Atualmente, estamos trabalhando as parcerias – com o Suriname e o platô 
das Guianas – e os conhecimentos, principalmente na área da tecnologia, 
já que na faixa de fronteira do Norte a incidência de doenças tropicais 
tem sido relevante. Contudo, há necessidade de fortalecer as faixas de 
fronteira para as condições diversas, a infraestrutura, o saneamento e a 
logística (políticas públicas), envolvendo: 

•  apoiar o desenvolvimento dos setores primários, secundário e 
terciário;

•  atuar de forma eficiente junto aos países limítrofes à faixa de 
fronteira, onde possa promover melhor parceria com a região 
mais próxima de forma legal; e

• efetivar as ações de forma contínua, para dar credibilidade.

Walter Desiderá (Ipea)

1) Com mais intensidade ou igual, positiva e negativamente, decisões de 
cunho “cidadão” (educação, saúde, trabalho, previdência, justiça e cir-
culação de bens) afetam, em sua maioria, positivamente a convivência 
transfronteiriça. As instituições contribuem com o diálogo, a tomada 
de decisões e a facilitação de fluxos e de direcionamento de recursos. Ao 
dar voz a entes subnacionais, a fronteira contribui ao produzir demanda 
e aprimorar soluções.

2) No caso do Mercosul, há um decreto “guarda-chuva”, o qual foi interna-
lizado entre Brasil e Argentina e Brasil e Uruguai (carteira de fronteiriço). 
Os acordos mais gerais, contudo, são mais raros, porque nem todos têm 
uma política nacional de fronteiras para se concatenarem umas às outras. 
A articulação, portanto, é baixa e com itens que variam muito caso a caso.

3) Grandes projetos criam novas conexões e dinâmicas territoriais, atraindo 
vários tipos de fluxo, inclusive os ilegais. Tem que cuidar para que não se 
formem corredores sem ligação com a comunidade local, que promovam 
o desenvolvimento local, atraindo empresas de logística, por exemplo, 
além de despontar para potenciais de integração de cadeias produtivas.
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GRUPO A: SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Políticas públicas e legislação

Principais conclusões:

• as políticas públicas voltadas para a fronteira carecem de instituciona-
lidade, tanto no aspecto da legislação quanto das organizações e suas 
respectivas capacidades (pessoas, orçamento etc.); e

• o número de funcionários que “pensam e trabalham” as fronteiras é 
bastante reduzido, e as iniciativas são pouco “enraizadas” nas institui-
ções, trazendo descontinuidade e dependência excessiva de “disposições 
individuais”.

Sugestões:

• aprovação de legislação que legitime a formação de consórcios entre 
cidades fronteiriças, facilitando o acesso a serviços públicos e privados; 

• proposição de política pública para o oferecimento de serviços atrelados 
à realidade fronteiriça – por exemplo: ensino bilíngue nas escolas; 

• oferta de bibliotecas com acervo em diferentes idiomas presentes na região;

• desburocratização no atendimento às populações dos diferentes países, 
aprovação de currículos escolares ou desobrigação de traduções juramen-
tadas para fins cotidianos; 

• aperfeiçoamento das legislações (multilateral e/ou nacional) e esta-
belecimento de uma agenda de temas comuns para formulação de 
políticas públicas; 

• estabelecimento de programas com metas claras, atrelados a processos 
de monitoramento e avaliação das ações; e 

• políticas públicas para atendimento às demandas da comunidade local.

Integração

Principais conclusões:

• atuação do poder público descoordenada e com prioridade à defesa 
e à segurança; 

• processos de integração que tratam ainda a fronteira como espaço 
acessório, periférico; 

• redes que nela atuam como mera passagem;
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• articulação entre planos nacional, bilateral e regional complexa, e não 
necessariamente imediata; 

• dificuldades na articulação de acordos de integração e poucas experiências 
efetivas;

• maior integração de mercados distantes da fronteira; e

• atraso no processo integrador devido à estagnação de estudos e ações 
com este propósito.

Sugestões:

• inserir a integração na agenda prioritária para consolidação de novas 
formas de cooperação e desenvolvimento nas regiões de fronteira; 

• aprovar a criação de potenciais cidades gêmeas; 

• integrar as universidades dos municípios vizinhos para redes acadêmicas 
de estudos e pesquisas;

• criar/fortalecer fóruns para planejamento e execução integrados de es-
tratégias para o desenvolvimento regional;

• fomentar ações que visem à aproximação dos agentes públicos e privados 
para segurança do cidadão fronteiriço; 

• melhorar os mecanismos de cooperação, incentivando arranjos e estra-
tégias locais; e

• incentivar/legalizar parcerias entre instituições subnacionais dos países 
vizinhos para ações coordenadas entre os municípios, os departamentos 
e as províncias.

Infraestrutura econômica

Principais conclusões:

• os projetos de infraestrutura econômica precisam ser pensados a partir 
dos interesses das populações fronteiriças e de suas necessidades; e

• as obras de infraestrutura na faixa de fronteira se apresentam incipientes 
e pouco avaliadas, com estruturas deficitárias – por exemplo: a falta de 
funcionários para viabilizar o aproveitamento das interligações fronteiriças; 
a ponte Amapá-Guiana Francesa, que está pronta há cinco anos  e não 
opera por ausência de aduana; a estrada Oiapoque-Macapá , que não está 
totalmente pavimentada; e vários aeroportos do Norte, do Centro-Oeste 
e do Sul, que não operam internacionalmente. 
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Sugestões:

• planejar as obras de infraestrutura como fonte de integração dos povos 
sul-americanos; 

• formatar cadeias produtivas e de infraestrutura nas áreas de fronteira; 

• construir linhas de transmissão de energia elétrica para otimizar a economia 
da faixa de fronteira; e  

• incentivar projetos integrados na região transfronteiriça que se reflitam 
em desenvolvimento local – por exemplo: Itaipu Binacional, que passou 
por assinatura do tratado, consórcio, construção e operação, gerando 
emprego para mais de 200 mil fronteiriços. Todavia, há casos que não 
se refletem em desenvolvimento para a região, a exemplo do gasoduto 
Bolívia-Brasil, que não influencia positivamente a dinâmica econômica 
de Corumbá-MS; das usinas de Jirau e Santo Antônio, em Rondônia; e 
do projeto Jari, em Almeirim, na fronteira Norte. 

Instituições multilaterais e blocos comerciais
Principais conclusões: 

• a perspectiva multilateral pode propiciar acordos e mecanismos que 
ajudariam a superar as diferenças nacionais, introduzindo perspectivas 
temporais maiores e mais estáveis – por exemplo: o Mercosul foi vincu-
lador de plano bilateral e foros de integração e desenvolvimento fron-
teiriço, repercutindo, entre outros, no acordo entre Brasil e Argentina 
e Brasil e Uruguai para o estabelecimento da carteira de fronteiriço.  
No plano regional, também dispõe de foro específico para o tratamento de 
integração fronteiriça;

• importância do papel das instituições multilaterais no processo de inte-
gração fronteiriça ao aproximar agentes públicos e privados; e

• essas instituições contribuem com o diálogo e a tomada de decisão, facili-
tando fluxos e redirecionamento de recursos ao dar voz a entes subnacionais.

Sugestões:

• instituições multilaterais e blocos comerciais (Mercosul, Unasul etc.) 
podem contribuir na interlocução para ações que priorizem as deman-
das das regiões fronteiriças, na governança e na institucionalização de 
fóruns de diálogo e trocas de experiência para integração e desenvol-
vimento coordenado;

• criar ZPEs para facilitar a produção e a comercialização entre os países 
vizinhos, somadas à consolidação de processos de transporte na região – 
por exemplo: estado de Mato Grosso e Bolívia;
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• introduzir na agenda prioritária de negociação do Mercosul o tema 
integração fronteiriça, para discussão e consolidação de novas formas de 
cooperação e desenvolvimento nas regiões de fronteira – por exemplo: 
implementação de legislação que legitime a formação de consórcios 
multifinalitários entre cidades fronteiriças, promovendo a melhoria da 
qualidade dos serviços públicos em áreas como saúde, educação, assistência 
social, fração da economia e trânsito de pessoas;

• criar partições e entendimentos para facilitar o planejamento e a execução 
integrados de políticas, criando estratégias regionais, como eurorregiões, inte-
grando várias vertentes de políticas articuladas – por exemplo: eixo atlântico; 

• aproveitar oportunidades locais da região fronteiriça – por exemplo: turismo;

• contribuir nos aspectos de governança e na institucionalização de fóruns 
de diálogo e trocas de experiência, coordenando ações que aglutinem as 
necessidades da faixa de fronteira;

• articular política de integração, incentivando complementaridade nos 
governos subnacionais, na medida em que a integração já ocorre na 
prática das populações fronteiriças;

• além da facilitação do comércio, o Mercosul pode contribuir para o maior 
acesso da agricultura a subsídios agrícolas; e

• trabalhar no sentido de mitigar os efeitos do modus operandi das redes 
externas à fronteira, propiciando as condições legais necessárias para a 
ação transfronteiriça, além do estabelecimento de uma agenda comum 
sul-americana para o desenvolvimento das fronteiras.

ACORDOS, PARCERIAS E PROTOCOLOS INTERNACIONAIS

Principais conclusões:

• por meio da assinatura de protocolos internacionais, o país se compro-
mete com objetivos e metas, gerando compromisso estadual e local, 
criando necessidade de se buscar fontes de captação de recursos, bem 
como formas de institucionalidade, de gestão e monitoramento, e de 
continuidade, o que abre uma janela de oportunidade para efetivação 
de políticas. Contudo, acordos são raros e a articulação é baixa, com 
itens que variam caso a caso.

Sugestões:

• fortalecer acordos para aprimoramento de infraestrutura, saneamento, 
logística, entre outros exemplos, na faixa de fronteira;
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• incentivar pesquisas acadêmicas relacionadas ao desenvolvimento dessas 
regiões – por exemplo: parcerias entre o Suriname e o platô das Guia-
nas; compartilhamento de conhecimentos e tecnologia para combate a 
doenças tropicais; e

• formação local e regional e assistência técnica articulada para a imple-
mentação da Agenda 2030 para o alcance dos ODS.

Informações e recursos

Principais conclusões:

• necessidade de informações continentais para criação de carteira de 
projetos específicos para a região de fronteira e políticas efetivas para 
ampliar investimentos conjuntos e oportunidades; e 

• falta de recursos, que se reflete na pouca capacidade dos agentes locais 
de pressionar por melhores políticas.

• Sugestões:

• aprimoramento de trocas de informações que permitam desenvolver, 
propor e analisar planos efetivos que representem as demandas das po-
pulações fronteiriças; 

• cruzamento das demandas identificadas com as propostas existentes nos 
instrumentos de planejamento orçamentário (PPA e LOA) do governo 
brasileiro – desafio de buscar integração destas iniciativas com planos/
instrumentos de planejamento e desenvolvimento dos países vizinhos; 

• mapeamento das possibilidades de parcerias, fontes de financiamento, 
capacidade endógena para acessar recursos, capital social etc.; 

• levantamento de dados continentais, da dinâmica de boas práticas e 
acordos de cooperação; 

• dados sistêmicos sobre cidades do Brasil e de países vizinhos; e 

• estabelecimento de fundos regionais entre os estados subnacionais 
fronteiriços para o avanço de ações conjuntas na faixa de fronteira –  
por exemplo: em projetos nas fronteiras da União Europeia, usam-se 
fundos para projetos regionais de um ou mais estados.
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Governança

Principais conclusões:

• necessidade de ampliação da governança para diminuir a  descontinuidade 
de políticas e de instituições envolvidas; 

• os planos mais articulados são iniciativas locais; e 

• empoderamento dos núcleos estaduais/CDIF para estabelecimento de 
um marco legal. 

Sugestões:

• definir arranjos de governança que possam promover maior diálogo, in-
clusive com os entes federativos – no caso brasileiro, estados e municípios; 

• propor planos conjuntos de desenvolvimento da faixa de fronteira aos 
países vizinhos; 

• consolidar uma agenda transnacional com planos e ações; 

• buscar formas mais ágeis de incorporar o ordenamento jurídico dos 
países às leis locais; 

• efetivar ações de forma contínua;

• tratar os temas referentes à fronteira nas três escalas (continental, nacional 
e regional/local);

• institucionalizar boas práticas das fronteiras; 

• categorizar as fronteiras quanto ao uso e à ocupação do território, iden-
tificando as demandas fronteiriças, traduzindo em planos e projetos para 
cada categoria de fronteira; 

• alinhar o planejamento ao orçamento, averiguando a disponibilidade de 
recursos financeiros e a forma de acesso a esses recursos; e

• instituir um modelo de governança para implementar e acompanhar 
os resultados. 



Fronteiras do Brasil: diagnóstico e agenda de pesquisa para política pública212 | 

GRUPO B: MOBILIDADE TRANSFRONTEIRIÇA

Coordenador: Ernesto Galindo

Facilitadora: Samara Oliveira

Relator escolhido pelo grupo: Leonardo Ferreira Lima Filho (AC)

Componentes do grupo B

Nome Instituição

1. Alessandra Rufino Santos Universidade Federal de Roraima (UFRR)

2. Bruno Sadeck Presidência da República (PR)

3. Clarisse Hoff Governo do estado de Santa Catarina (Núcleo de Fronteira)

4. Eduardo Bayma Oestreicher Governo do estado de Roraima (Núcleo de Fronteira)

5. Joselito Santos Abrantes Governo do estado do Amapá (Núcleo de Fronteira)

6. Kátia Márcia Habara MI

7. Leonardo Ferreira Lima Filho Governo do estado do Acre (Núcleo de Fronteira)

8. Maria Thereza Ferreira Teixeira MI

9. Polianne Coelho Marques Sudeco
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PERGUNTAS NORTEADORAS

1) O que induz ou que fatores promovem a mobilidade transfronteiriça? 
Que atividades sustentam a mobilidade da mão de obra? Que produ-
tos e serviços atraem consumidores e usuários entre países vizinhos? 
Quais as maiores dificuldades à mão de obra e ao consumidor de 
serviços nas regiões de fronteira?

2) Como os governos dos países têm buscado, individualmente ou de forma 
bi ou trilateral, elaborar políticas públicas nas regiões das fronteiras? 
Como essas políticas se articulam? Qual a avaliação e que medidas 
podem ser sugeridas para melhorar as políticas públicas voltadas direta 
e indiretamente à mobilidade e ao trabalho nas regiões de fronteiras?

3) Que infraestruturas têm sido ofertadas para facilitar ou dificultar a 
mobilidade cotidiana? Que propostas existem para superar as dificul-
dades existentes?

RESPOSTAS INDIVIDUAIS

Alessandra Rufino Santos (UFRR)

1)  A fronteira é um espaço de circulação de pessoas e objetos. Nessa lógica, 
um dos fatores que contribui com a mobilidade transfronteiriça de pessoas 
é o fator econômico. Além deste fator, também há a motivação familiar e 
a necessidade de conhecer outras culturas e territórios. Sobre a mobilidade 
transfronteiriça de objetos, os fatores econômicos e até mesmo políticos 
são os principais responsáveis por este acontecimento. Esse cenário deve ser 
analisado a partir de duas óticas: atividades que contribuem com a prática 
do descaminho e contrabando de mercadorias – que podemos chamar de 
problemas ilícitos da fronteira –, ou atividades pensadas como estratégias de 
sobrevivência para quem vive na fronteira e que também contribuem com 
a elaboração de acordos bilaterais entre os países. No que diz respeito aos 
produtos e serviços que atraem consumidores e usuários ao espaço frontei-
riço, pode-se elencar o acesso ao comércio de modo geral – como a compra 
de produtos eletrônicos, roupas, artigos alimentícios, produtos de limpeza, 
combustível, entre outros. Há também o acesso aos serviços disponibilizados 
pelos setores da saúde e educação. Com relação às dificuldades de acesso ao 
trabalho e garantia aos direitos do trabalhador, é importante reconhecer que 
o trabalho informal, seja no comércio, seja no setor de mineração, seja no 
setor de transporte, entre outros, predomina entre as pessoas que procuram 
a fronteira em busca de novas oportunidades. Consequentemente, o traba-
lhador informal geralmente deixa de conhecer os seus direitos trabalhistas. 
Por fim, as dificuldades de acesso ao consumo de serviços dependem muito 
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da situação econômica do local. Um exemplo é o que está acontecendo na 
cidade de Santa Elena de Uairén (Venezuela). Por conta da crise política vene-
zuelana, alguns produtos alimentícios deixam de ser ofertados pelo comércio.  
Além disso, a moeda local venezuelana vale bem menos que o real. Com 
essa perda do poder de compra, a população venezuelana tem mais difi-
culdade de consumir. Essa situação estimula os conflitos culturais entre as 
populações de cada lado da fronteira. 

2) Com a globalização, os países fronteiriços têm buscado manter uma 
maior integração do ponto de vista econômico e político. Entretanto, 
algumas cidades fronteiriças – como as cidades da região Norte do Brasil –  
estão distantes do centro político e econômico do país. Nesse caso, os 
governos estaduais buscam intensificar as parcerias econômicas com o 
país vizinho. Mas, de modo geral, falta pensar na elaboração de políticas 
públicas para quem está na fronteira. Nesse caso, os estados fronteiriços 
cumprem apenas a função burocrática de pensar os limites da fronteira. 

3) Os governos têm procurado investir na construção e reforma de estados. 
Porém, falta pensar o acesso às regiões de fronteira contempladas pelas 
terras indígenas. Como integrar as terras indígenas às demais realidades 
da fronteira? Para muitos povos indígenas, não existe fronteira. Os não 
indígenas criaram a fronteira.

Bruno Sadeck (PR)

1) Na minha opinião, os principais fatores que promovem a mobilidade 
transfronteiriça estão relacionados com as temáticas econômica e social 
(saúde e educação). As atividades principais que sustentam a mobilidade 
são comércio, agricultura e pecuária. Os principais produtos de consumo 
são artigos eletrônicos, roupas, calçados, uso pessoal e vinhos. Produtos 
secos e molhados. As maiores dificuldades de trabalho, em alguns casos, 
correspondem à baixa atividade econômica, ao trabalho escravo e ao não 
cumprimento das leis trabalhistas. As dificuldades de gestão do consumo 
estão presentes nas barreiras alfandegárias.  

2) Atualmente, os governos nacionais dos países do Mercosul dialogam e 
buscam tratar a fronteira como um assunto ou tema importante da sua 
agenda nacional; no entanto, a formulação de políticas públicas, seja 
nacional, seja bilateral, ainda é incipiente e pouco efetiva. As políticas 
públicas, no caso brasileiro, estão tentando dialogar e formar uma ação 
mais coordenada, porém com baixo nível de convergência e execução. 
No meu ponto de vista, as medidas que poderiam ser executadas para 
melhorar as políticas públicas são:
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•  decisão tomada no alto nível de criar uma política nacional para 
o desenvolvimento da faixa de fronteira;

• disponibilidade de recursos orçamentários; e

•  criação de programas e projetos permanentes, prevalecendo as 
peculiaridades de cada região fronteiriça.

3) Do ponto de vista da mobilidade cotidiana, os problemas existem na 
infraestrutura: pontes, rodovias e cais do porto. Há vários relatos de 
problemas de conservação e manutenção destas infraestruturas, o que 
dificulta a mobilidade. Sobre propostas existentes, há iniciativas bilaterais 
e nacionais, como o caso da ponte sobre o rio Uruguai, na cidade de Porto 
Mauá-RS, que está em fase de estudo por parte do lado brasileiro (fron-
teira com a Argentina). Há também a proposta da estrada entre o Brasil 
e o Uruguai. No caso de dificuldades, há um exemplo famoso da ponte 
entre o Brasil (Amapá) e a Guiana Francesa, a Oiapoque-St. Georges.  
A ponte está pronta há três anos; porém, não pode ser utilizada, pois não 
há postos da alfândega brasileira (Receita Federal), o que inviabiliza o 
seu uso. Há casos também de problemas em aeroportos e verificação de 
documentação que dificultam a mobilidade cotidiana. 

Clarisse Hoff (SC)

1) O principal gerador de mobilidade nas cidades gêmeas do estado de 
Santa Catarina é o comércio. Em Dionísio Cerqueira-SC, Barracão-PR 
e Bernardo de Irigoyen, os moradores das cidades bem próximas à linha 
de fronteira cruzam a cidade do lado brasileiro e têm a roça do lado 
argentino ou paraguaio. Também existe um fluxo muito alto de pessoas 
nessas áreas a trabalho. Há uma grande mobilidade de pessoas que par-
ticipam do trabalho informal na fronteira. Educação e escola também 
geram uma grande mobilidade de pessoas. A saúde: praticamente, os 
argentinos dessas cidades gêmeas utilizam os serviços de saúde do lado 
brasileiro – por exemplo, postos de saúde e hospitais. Muitas vezes, são 
os agentes de saúde brasileiros que fazem o acompanhamento nas casas. 
Infraestrutura de transporte: normalmente o município arca com os 
custos de construção e manutenção das estradas, pontes, entre outros 
exemplos, porque isso gera dinheiro. Há fluxo muito alto de pessoas nas 
áreas fronteiriças para postos de trabalho formal e informal. 

2) Nós da região Sul temos o tratado do Mercosul. Também têm acordos 
do Brasil com a Argentina e com o Uruguai, bem como existem muitos 
consórcios de municípios. A rota do leite é um exemplo. É uma parceria 
transfronteiriça na qual existem laboratórios – no Paraná – de análise 
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da qualidade do leite. Foi planejada junto com as cooperativas. As co-
munidades que produzem leite, de ambos os lados da fronteira, vendem  
o leite para as cooperativas. Assim, laboratórios especializados realizam 
uma análise microbiológica do leite, visando a sua classificação.

3) Obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) foram reali-
zadas para melhoria da mobilidade nessas regiões, além de terem sido 
construídas infraestruturas de transporte. 

Eduardo Bayma Oestreicher (RR)

1) Mobilidade para buscar por melhor qualidade de vida. A atividade 
comercial é a que mais contribui para a sustentação da mobilidade. 
Compras de um lado e do outro da fronteira para complementar as 
necessidades básicas; a oportunidade de postos de trabalho, ou todas 
as atividades em todos os níveis, como também a procura por serviços 
básicos de saúde, educação e até segurança. Problemas na legislação 
dos países; o Mercosul e sua aplicação. Cobrar não somente a com-
plementação econômica dos habitantes das regiões de fronteira, mas 
também o livre trânsito de produtos de cesta básica e acesso total aos 
serviços – trabalho em conjunto entre as cidades fronteiriças.

2) Existem políticas para a fronteira, mas não estão sendo eficientes nesta 
tarefa. Muito se perde na falta de continuidade e de se ouvir as neces-
sidades da população local. Sempre entre os governos nacionais com 
pouca participação dos governos locais e dos municípios envolvidos. 
A avaliação é que não se busca entender a necessidade dos habitantes 
da fronteira. A maioria das políticas estabelecidas são pouco eficazes ou 
trazem prejuízos colaterais junto com os benefícios propostos. Para que 
possam ser efetivas, deve-se ouvir sempre os representantes dos diversos 
segmentos da sociedade destes municípios. 

3) Fiscalização dos acordos bi ou tri e Mercosul e cobrar a implementa-
ção. Atividades empresariais, serviços governamentais básicos e serviços 
de apoio em conjunto, como troca de experiências acadêmicas entre 
professores e alunos; cursos de capacitação para atualização da mão de 
obra ativa e/ou recolocação no mercado de trabalho. Voos chamados 
transfronteiriços, com redução de taxas aeroportuárias e Imposto sobre 
Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços (ICMS) de combustível 
de aviação, e a presença de agentes do Estado para execução dos serviços 
necessários a este serviço.
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Observações complementares:

1) Combustível: sabe quanto custa abastecer um tanque de combustível 
na Venezuela? Custa R$ 0,76. Só que tem uma coisa, os venezuelanos 
estão vindo em enxurrada procurar postos de trabalho na região Norte.  
E não é só isso. Agora nós temos a oportunidade de vender tudo aquilo 
que antes a gente comprava. Isso mostra como nós não temos um pro-
blema na fronteira; nós temos desafios e oportunidades. Quem nos causa 
problemas é Brasília e Caracas. Na fronteira, a gente tem um imposto, 
mas mesmo assim a gasolina vai sair aproximadamente a R$ 0,40 o litro. 
Mas também têm quinhentos na fila.

2) Indígenas: na fronteira Roraima-Venezuela, nós temos essas comunidades 
indígenas, bem nas regiões de fronteira. Mas temos um problema maior. 
Por não serem áreas de floresta, são áreas naturais de lavrado, nós temos 
problema com a Fundação Nacional do Índio (Funai), inclusive de levar 
educação e saúde a essas regiões, porque a Funai tem aquilo como um feudo 
e não permite a entrada. Inclusive, nós temos muita dificuldade com os 
professores indígenas, que foi uma solução pensada – lá na universidade têm 
cursos específicos para indígenas – também dentro do quadro estadual para 
que não houvesse essa dificuldade. Mas temos essa dificuldade. A maioria 
deles já possui contato com a sociedade, mas ainda estão completamente 
isolados. A gente possui uma grande faixa no noroeste do estado, onde 
estão os Ianomâmis, então têm áreas que são bastante isoladas.

Joselito Santos Abrantes (AP)

1) Oportunidades de trabalho e negócios; comércio exterior; turismo/
comércio; serviços de saúde (combate a endemias); legislações distintas 
entre os países (trabalhista-comercial); obtenção de visto para perma-
nência na outra região; acordos de cooperação transfronteiriços; e seguro 
internacional (legislações distintas).

2) Sim, os maiores avanços estão na área de saúde (combate a endemias). 
Foi criado um comitê que se reúne periodicamente para solucionar 
problemas que obstaculizam os avanços das políticas (acordos de 
cooperação transfronteiriça).

3) Construção da ponte binacional Brasil-França, ou Amapá-Guiana Francesa. 
Atualmente, a inauguração da ponte depende apenas da disponibilização 
de infraestruturas de fiscalização do lado brasileiro, no município de 
Oiapoque. A comissão mista transfronteiriça reúne-se anualmente, com 
a finalidade de implementar medidas que visem aos avanços no processo 
de integração regional no campo econômico, social e cultural. 
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Leonardo Ferreira Filho (AC)

1) Mobilidade provocada pelo isolamento do governo federal em ações 
em estados que estão mais na periferia. A fronteira busca sobreviver em 
comunhão de esforços. Então as pessoas vêm em busca de oportunidades 
de emprego, qualidade de vida e uma série de outros fatores que ainda 
não foram tocados. Por exemplo, a migração. O normal na fronteira com 
o Acre era receber quinhentas pessoas por dia. As pessoas chegavam já 
sabendo para onde queriam ir, geralmente para São Paulo. Era mais a 
porta de entrada. O que a gente fazia era dar os primeiros suportes, junto 
com o governo federal, e encaminhar cada um para onde ele queria ir.

2) O que não foi mencionado até agora na discussão foi o fator ambiental: 
o rio que cruza a Bolívia, o Peru e o Brasil é o mesmo. Então, se o rio é 
poluído lá (nos outros países), ele vai passar depois pela minha cidade. 
Se há uma degradação da margem do rio em outro país, isso acarretará  
falta de água nas outras cidades que também são cortadas por esse rio. 

3) Então, surgem iniciativas como uma grande iniciativa trilateral que 
surgiu dentro da Universidade do Acre, que se chama Madre de Diós, 
Acre e Pando; são os três estados que fazem fronteira ali: Peru, Bolívia e 
Brasil.4 Eles se reúnem como se fosse um congresso, com atores federais, 
estaduais, locais, da área social, de educação, de fiscalização e de segu-
rança, para tratar de todos os assuntos relacionados à fronteira e, a partir 
daí, constituir eixos temáticos. Eles dão continuidade, ao longo de todo 
o ano, às discussões sobre esses temas. Principais resultados: plano de 
ação em conjunto e estratégia para a mitigação dos impactos na bacia 
do rio Acre, onde há uma ação conjunta dos três países para solução dos 
problemas de impacto ambiental nesse rio. Outra questão seria o Plano 
de Ação Conjunta de Queimadas, porque a queimada não vai respeitar 
fronteira; então, é um problema que é pensado em conjunto. 

Observações complementares:

1) Relação Brasil-Bolívia (combustível): na nossa fronteira com a Bolívia, 
o brasileiro não pode comprar gasolina do lado boliviano. Iam muitos 
brasileiros lá, e eles têm dificuldades de abastecimento na cidade, inclusive 
com a Bolívia utilizando as estradas brasileiras para fazer passagem do 
combustível. E a dificuldade era que o brasileiro ia lá abastecer e acabava 
com o estoque de combustível. O Exército boliviano é que controla a 
venda. É uma questão diplomática ainda da época da incorporação do 
Acre ao Brasil. Tinha a questão da estrada Madeira-Mamoré, que não 

4. Região trinacional MAP – Madre de Dios (Peru), Acre (Brasil) e Pando (Bolívia).
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foi construída, mas a Bolívia tem livre acesso às rodovias brasileiras. 
Particularidades de cada região. 

2) Não fronteira: a universidade está discutindo a não fronteira. Existem 
índios isolados que não têm contato com o restante da sociedade, e 
para eles não existe fronteira. É uma região que não tem fronteira.  
Ela é tão isolada que a circulação é livre. Até mesmo o Exército, que faz 
um reconhecimento de fronteira, dos marcos, não tem muito acesso àquela 
região. Na verdade, só quem tem acesso àquela região são antropólogos 
que se interessam por pesquisar o tema.

Maria Thereza Teixeira (MI)

1) Centro-Oeste: serviços públicos, commodities, saúde e legislação (Conso-
lidação das Leis do Trabalho – CLT); e Sul: serviços públicos, comércio, 
agricultura e serviços, saúde, educação, baixa qualificação e alfandegário 
(federal e imigração). De modo geral, produtos e serviços são os principais 
geradores de fluxo pendular entre os lugares.

2) Elaboração de políticas públicas não só alfandegárias, mas também para 
acesso a serviços; políticas públicas para mobilidade e entrada de pessoas 
(fluxo cotidiano de pessoas na fronteira); e criar um pacto de ações con-
juntas com as diversas áreas setoriais para as ações na região, a exemplo 
dos consórcios municipais – questão do Cadastro Nacional da Pessoa 
Jurídica (CNPJ). Deve-se também pensar na diversificação produtiva. 
Há uma dificuldade na integração em consequência das diferenças entre 
as legislações trabalhistas. Porém, são realizados ajustes em escala local e 
que não têm alcance nos tratados.

3) Necessidade de registro nas fronteiras, de maior acesso à locomoção de 
longa distância (como aeroportos), e, por vezes, de facilitar a entrada/
saída de cidadãos nessas localidades. 

Polianne Marques (Sudeco)

1) Promovem mobilidade: giro econômico entre cidades, produtos e serviços 
que atraem consumidores entre países vizinhos, desenvolvimento regional,  
agricultura e produtos ilícitos, como armas e drogas. Mato Grosso e Mato 
Grosso do Sul são estados que têm esses pontos. 

2) Os governos vêm buscando parcerias entre estados para elaborar políticas pú-
blicas, que são colocadas nas diretrizes e precisam ser seguidas pelos políticos. 
É necessário levantar um estudo de cada região e implementar um projeto 
específico de cada município fronteiriço. Independentemente de qual seja 
o teor do projeto, é necessária a implementação do controle a posteriori.  
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Acredito que a distância das cidades de fronteira dos grandes centros urba-
nos dificulta esse acesso. A comunicação com o prefeito ou diversos outros 
representantes dessas regiões é difícil. Quanto menor a cidade, maior é a 
dificuldade de comunicação. Sugestão: devido à dificuldade de manter 
as pessoas e os serviços nas regiões de fronteira, talvez seja interessante 
montar um escritório de trabalho nessas regiões; ter um controle posterior 
à implementação da política pública para saber se as pessoas e os recursos 
estão se mantendo na região.

3) Infraestruturas ofertadas: reestruturação de vias de acesso às cidades mais 
afastadas. Maior articulação com municípios e prefeitos. Facilidade de 
comunicação com os municípios de fronteira. 

GRUPO B: SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Comércio

Principais conclusões:

• foi consenso entre o grupo que o comércio é o principal gerador de fluxo 
nas regiões de fronteira; 

• também foi abordado que, em consequência da distância dos grandes 
centros, o comércio tem, em alguns casos, dificuldades de transporte na 
chegada dos produtos; e

• o combustível e os produtos eletrônicos apareceram como principais 
produtos que estimulam o movimento de brasileiros para os outros países. 
Já produtos referentes à alimentação, industrializados ou não, são muito 
consumidos pelos bolivianos, peruanos e colombianos.  

Sugestão:

• construção de infraestrutura de transporte que seja eficaz tanto no 
intercâmbio entre as cidades gêmeas quanto na integração entre a rede 
de cidades, em escala nacional, para que os produtos cheguem até as 
regiões de fronteira. 

Trabalho

Principal conclusão:

• existe também uma grande mobilidade na região em função das relações 
de trabalho. Porém, a maior parte dos empregos é informal, em conse-
quência das diferentes legislações trabalhistas, que dificultam o processo 
de contratação de pessoas dos países vizinhos. 
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Sugestão:

• assinar acordos que consigam regularizar as relações de trabalho nas regiões 
de fronteira e que consigam ser concretizados nas relações cotidianas. 

Serviços

Principal conclusão: 

• os serviços de saúde e educação são os mais relevantes em relação à geração 
de mobilidade na fronteira. Assim, é importante que sejam observados 
esses serviços quando implementadas as obras de infraestrutura relacio-
nadas à mobilidade. 

Sugestões:

• fortalecimento de políticas já existentes na área de saúde e educação, como 
as campanhas de vacinação, que são realizadas nas cidades de ambos os 
lados da fronteira, e as escolas bilíngues; e 

• além disso, é importante que essa cooperação seja regulamentada pelos 
países, de maneira que ambos contribuam para a geração de serviços de 
qualidade nessas áreas. 

Infraestrutura de transportes

Principais conclusões:

• os governos têm procurado investir na construção de infraestrutura de 
transportes, como pontes, rodovias e cais do porto. Porém, muitas vezes, 
não são realizadas as manutenções necessárias ou não são ofertados os 
serviços que deveriam acompanhar essas infraestruturas. Um exemplo 
bastante citado é a ponte entre a Guiana Francesa e o Brasil, que está 
pronta; no entanto, devido à ausência de postos da alfândega brasileira, 
não está em funcionamento; e 

• outro empecilho à mobilidade é o fato de que as taxas de embarque 
e desembarque entre os países são proibitivas. Assim, muitas vezes, o 
comércio e o movimento de pessoas são prejudicados, dificultando a 
integração ente essas cidades. 

Sugestões:

• instalação do sistema alfandegário na fronteira do Brasil com a Guiana 
Francesa;

• oferta de serviços que facilitem a integração ente os países;
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• manutenção das infraestruturas de transporte; e

• criação de uma taxa de embarque e desembarque diferenciada nos 
aeroportos localizados nas regiões de fronteira e que façam voos entre 
si, para que a mobilidade na região seja facilitada.

Comunidades indígenas 

Principais conclusões:

• há uma dificuldade na mobilidade nas regiões de fronteira onde existem 
terras indígenas. Isso porque não há uma integração entre essas comunidades 
e os outros setores da sociedade; e

• há também uma ausência de prestação de serviços essenciais, como saúde 
e educação, devido ao isolamento das comunidades. 

Sugestão:

• um maior diálogo entre a Funai e os governos estaduais e municipais para 
que sejam elaboradas estratégias para a prestação de serviços essenciais 
aos povos indígenas e, também, para permitir a mobilidade nessas áreas 
de fronteira que são terras indígenas. 

GRUPO C: ARRANJOS FRONTEIRIÇOS E REDE URBANA

Coordenadora: Rosa Moura 

Facilitadora: Maria Nunes

Relatora escolhida pelo grupo: Bruna Penha (Ipea)

Componentes do grupo C

Nome Instituição

1. Bruna Penha IIpea

2. Claudio Stenner Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

3. Cristiano Santos do Nascimento Governo do estado de Rondônia (Núcleo de Fronteira)

4. Francisco Djalma Cesse da Silva Ministério da Defesa (MD)

5. Kainã A. Ferreira Sudeco

6. Leonardo Soares Gonçalves Governo do estado do Rio Grande do Sul (Núcleo de Fronteira)

7. Paulo Francisco Rocha da Cunha Neto MI

8. Thales Alessandro de Carvalho Teixeira MI
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PERGUNTAS NORTEADORAS

1) Arranjos fronteiriços: por que se conformam? Quais os problemas no 
âmbito da gestão urbana? Como se complementam? Como se articu-
lam com as demais cidades da faixa de fronteira e as centralidades da 
rede urbana?

2) Quais as mudanças percebidas neste início de século e quais as tendências 
da organização da rede de cidades do estado/região? Cidades e arranjos 
fronteiriços fazem parte dessas mudanças? Que novos temas se colocam 
como fundamentais à compreensão das dinâmicas urbanas e regionais 
na faixa de fronteira e nos arranjos transfronteiriços?

3) Como os governos têm buscado, individualmente, ou de forma bi ou 
trilateral, elaborar planos diretores e políticas públicas para as cidades 
das regiões das fronteiras? Como esses planos e políticas se articulam? 
Qual a avaliação e que medidas podem ser sugeridas para melhorar os 
planos diretores urbanos e as políticas públicas nas regiões de fronteiras?
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RESPOSTAS INDIVIDUAIS

Bruna Penha (Ipea)

1) A partir de uma perspectiva voltada para a dimensão micro das fronteiras, 
parece-me que esses arranjos acontecem – pelo menos, uma dimensão 
destes – de maneira intersticial – ou seja, nas interações cotidianas que 
envolvem relações interpessoais, familiares, relações de trabalho e estudo, 
de amizade e exploração relacionadas com as assimetrias dos processos 
de desenvolvimento de cada região.

2) Quando governos mais de esquerda tomam a frente de muitos países 
latino-americanos, há uma mudança ideológica no Mercosul, que passa 
a ter não apenas acordos voltados para a circulação comercial de bens, 
mas também acordos com um cunho social. Algumas dessas decisões 
interferem diretamente nas áreas de fronteira, de forma positiva e negativa 
(temas fundamentais: políticas públicas, saúde, infraestrutura, educação, 
trabalho e o Fundo para Convergência Estrutural do Mercosul – Focem). 

3) Acordos bi e trilaterais são uma saída para resolver problemas e tratar de 
particularidades regionais. No entanto, é preciso pensar sobre a conti-
nuidade dos projetos políticos. 

Cláudio Stenner (IBGE)

1) Os arranjos fronteiriços se formam no ponto de contato entre os sistemas 
urbanos de países vizinhos. É um ponto de conexão para onde convergem 
fluxos materiais e imateriais dos dois lados da fronteira. Parte de sua 
dinâmica urbana se explica justamente pelo seu papel de intermediação 
exercida entre economias e sociedades dos países envolvidos: os problemas 
da gestão urbana já surgem pelas diferenças nas legislações, nas capaci-
dades técnicas, nas capacidades econômicas e nos elementos culturais. 
Qualquer ação efetiva depende de um esforço muito maior do ponto 
de vista jurídico e operacional. Em relação à articulação dos arranjos 
fronteiriços com outras cidades, percebe-se, na grande maioria dos casos, 
uma hinterlândia no Brasil de pequeno porte, mesmo em cidades com 
relativo contingente demográfico, como Foz do Iguaçu. Há necessidade 
de conhecer melhor as ligações destes núcleos para fora do Brasil. 

2) As principais mudanças ocorridas na rede urbana brasileira não se deram 
nos arranjos fronteiriços. Tanto que o único arranjo que apresenta uma 
hierarquia urbana de ao menos um centro sub-regional é Foz do Iguaçu. 
Isto pode ser um indicativo de que os principais fluxos econômicos bra-
sileiros não passam por seus arranjos fronteiriços. E, mesmo onde isso 
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ocorre (alguns fluxos importantes no Arco Sul), o papel de intermediação 
destes arranjos é limitado. 

3) Quanto aos novos temas, considero fundamental um aprimoramento das 
informações de fluxo – em complemento a informações de estoque – e 
mais informações sobre os demais países da América do Sul. 

Cristiano Santos do Nascimento (RO) 

1) Unicamente os arranjos fronteiriços se formam por questões ligadas 
às rotas comerciais, bem como à concentração de algum tipo de pro-
dução comercial. 

2) As principais mudanças estão ligadas a uma maior “globalização”, a novas 
rotas comerciais, bem como, no sentido inverso, à tentativa de “proteger” 
os produtos locais. Novos temas estão ligados à saúde e à educação na 
própria faixa de fronteira. 

3) O governo local (estadual) se vê com grandes responsabilidades, e acaba 
por utilizar recursos estaduais, visando proteger a própria economia, bem 
como a saúde, não sendo ressarcido por essa despesa. Uma boa medida é 
estudar a legislação, adequando a validade da faixa de fronteira. 

Francisco Djalma Cesse da Silva (MD)

1) Certamente, os problemas de gestão urbana de um arranjo transfronteiriço 
são aqueles comuns a qualquer cidade de médio ou grande porte. Porém, 
diferentemente do que acontece com a saúde pública e a educação, que 
podem ser disponibilizadas a partir de uma carteira de identidade ou 
uma certidão de nascimento, o transporte público e, principalmente, a 
segurança pública devem ser coordenados, configurando um problema 
de difícil solução, visto que a jurisdição policial é limitada pela fronteira, 
por exemplo. Mesmo a saúde, como bem universal, tende a ser comum 
aos habitantes independentemente da nacionalidade. 

2) Preservação do meio ambiente é uma necessidade percebida nas últimas 
décadas e que deve ser observada nos arranjos transfronteiriços. Observar 
que os problemas ambientais não têm fronteira.

3) Alguns governos municipais têm buscado uma espécie de condomínio 
para somar problemas comuns nas cidades gêmeas. Outra solução dos 
governos para as cidades fronteiriças seriam consórcios, a exemplo da 
cidade de Dionísio Cerqueira-SC, onde cada município adquire parte 
dos equipamentos que são utilizados pela população. Os consórcios 
mostram apoio político.
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Kainã A. Ferreira (Sudeco)

1) Oportunidades: algo falta de um lado que existe do outro. Desafio: atender 
às demandas em um processo “ganha-ganha”. É necessário o equacio-
namento de oportunidades e desafios para as aglomerações fronteiriças.

2) O Brasil passa a receber imigrantes, e, com isso, temos mais casos de 
xenofobia e exploração de mão de obra. Como garantir e proteger a 
dignidade humana dessas pessoas? O que o Brasil vai fazer em relação a 
isso? A questão migratória exige uma relação humanitária.

3) A instalação do parque tecnológico em Ponta Porã é uma tentativa de 
dinamizar a região, fazendo-a menos dependente do turismo comer-
cial (dólar alto-baixo turismo). Há de se considerar as dificuldades de 
equacionamento de ações na Superintendência de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste (Sudeco).

Leonardo Soares Gonçalves (RS)

1) O desafio que está posto é a garantia de investimentos na faixa de fronteira, 
por todas as partes envolvidas – ou seja, de ambos os estados/províncias 
e respectivos países. Na peça orçamentária, deve existir uma brecha 
que garanta investimentos na faixa de fronteira e que estes orçamentos 
sejam próximos de ambos os lados para a gestão. Há muita disparidade 
na distribuição (federal) do orçamento e falta de articulação regional 
efetiva. As ações são locais, com heranças de conflitos históricos nas 
culturas em contato.

2) Não há uma articulação regional das cidades que integram a faixa de 
fronteira. Na grande maioria, as ações são individuais, e, assim sendo, são 
atendidas as demandas locais, muito especialmente das cidades gêmeas. 
A grande provocação positiva seria coordenar esta mudança cultural e 
de gestão no método da aplicação dos investimentos e na definição das 
pautas. A faixa de fronteira precisa de maior representação política. Por 
exemplo: 68% da área do Rio Grande do Sul é de fronteira; no entanto, a 
representação política é de mais ou menos 30%. Há muita instabilidade 
institucional, muito atropelo dos acordos.

3) O governo do Rio Grande do Sul trabalha na constituição do programa 
de investimentos nas cidades médias, onde neste caso estariam contem-
plados os municípios de fronteira. O desafio seria voltar-se efetivamente 
a uma política de investimentos na faixa de fronteira dentro do programa 
“cidades médias” e que estes fossem prioridades. Cabe ressaltar que são 
cidades com população entre 30 mil e 150 mil habitantes. 
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Paulo Francisco Rocha da Cunha Neto (MI)

1) Os fluxos se conformam, principalmente, em função das relações de 
trabalho e comércio. Para estudo em menor escala. 

2)  A principal dificuldade hoje das relações vividas a partir desses arranjos é 
em função de legislação inexistente, inconsistente, defasada ou aportada 
na defesa. É necessário adequar a legislação para garantir a transferência 
de recursos para o outro lado da faixa de fronteira, particularmente na 
questão da saúde. As relações informais, muitas vezes, não são as soluções 
para problemas práticos do dia a dia.

3) Reestruturação da CDIF como “local” de discussão no governo federal 
para as discussões sobre políticas públicas para a fronteira.   

Thales Alessandro de Carvalho (MI)

1) Adaptação às diferenças federativas dos países. Por exemplo, o Brasil é o 
único país da América Latina que elevou os municípios a Unidades da 
Federação. Proposta de outras estruturas de gestão; superação de dificul-
dades nas diferenças institucionais.

2) Maior monitoramento das estruturas administrativamente locais.  
Por exemplo, na área de desenvolvimento regional, vários países inserem 
educação básica e saúde indígena. 

3) Uma maior ênfase na distinção geopolítica na concepção das fronteiras. 
Por exemplo, no arco amazônico, os problemas com a Guiana Francesa 
são diferentes dos com a Colômbia. Observar as disparidades dentro dos 
arcos e dar ênfase na distinção geopolítica.

GRUPO C: SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS

Legislação, normas, parâmetros e processos operacionais 

Principais conclusões:

• diferenças, defasagem e ausências entre os países quanto às leis existen-
tes; ausência de legislações para aspectos que não a defesa ou as isenções 
fiscais, o que promove relações informais de trabalho e dificuldade na 
garantia dos direitos sociais, no acesso a serviços. Por exemplo: validação 
de diplomas e dispensa de tradução – garantidos, inclusive, pelas decisões 
do Conselho do Mercado Comum (CMC) apresentadas na cartilha da 
cidadania do Mercosul;5

5. Para mais informações, ver: <https://goo.gl/SqumF5>.
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• incompatibilidade formal quanto à qualificação para equipes integradas 
entre os países;

• a informalidade tem raízes na cultura de exploração de grupos socioeco-
nomicamente vulneráveis; 

• diferenças na legislação, na capacidade técnica, na capacidade econômica, 
e de elementos culturais nas cidades; 

• diferenças culturais, legais e operacionais como problemas na gestão urbana;

• a não inclusão da faixa de fronteira nas mudanças políticas nacionais 
mais recentes;

• dificuldades de operacionalização de ações na zona de fronteira, a exem-
plo do barco hospital, que está na região, mas não tem um acordo de 
operação entre os países; e 

• a carteira transfronteiriça é gratuita para brasileiro no Uruguai; já no 
Brasil, o mesmo documento é cobrado do cidadão uruguaio fronteiriço.  

Sugestão:

• adequação e compatibilização entre os países – a exemplo do que ocorre 
em relação à defesa – e busca de elementos que garantam a integridade 
física dos que vêm para o trabalho.

Gestão urbana e temas pendentes

Principais conclusões:

• problemas comuns a qualquer cidade, porém com a dificuldade ampliada 
pela presença da escala internacional; 

• dificuldade de controle de acesso de estrangeiros (oferta/consumo) aos 
serviços de saúde, educação, segurança, transporte público, controle de 
criminalidade etc.; 

• diferenças nas legislações municipais, nas capacidades técnicas das equi-
pes, nos padrões operacionais, na convergência entre planos diretores 
urbanos e nos elementos culturais – sendo maiores as dificuldades onde 
não ocorre fronteira seca;

• atuação dos governos locais pela total ausência dos governos estaduais 
e nacionais; e 

• cidades à margem das principais dinâmicas dos países – aspectos que 
criam dificuldades na gestão de temas pendentes, como: saúde, educação, 
infraestrutura, segurança, trabalho e previdência. 
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Fluidez/dificuldades da gestão

Principais conclusões:

• questões ideológicas e políticas (maior fluência em governos democráticos);

• acordos pontuais que se desfazem;

• inconsistência institucional;

• mudanças de governos e dos condutores locais;

• reestruturações administrativas e programáticas sucessivas;

• estruturas administrativas insuficientes;

• dificuldades de ação da CDIF;

• falta de clareza na divisão de competências – por exemplo: saúde indígena;

• diferenças institucionais;

• questões federativas – por exemplo: autonomia municipal;

• diferenças nas legislações – conferir legislações das diferentes províncias;

• distância do poder central; 

• economia atlântica (mercado externo) ou voltada para conexão interna 
em torno de São Paulo;

• falta de dados institucionais do outro lado da fronteira; e

• falta de informação de fluxo (grau de conectividade).

Sugestões:

• realizar acordos bi ou trinacionais, mas dar a eles continuidade; 

• organizar consórcios entre cidades, mas articulados a programas regionais;

• garantir maior estabilidade institucional e ampliar a representação po-
lítica da faixa de fronteira – compatível com o número de municípios e 
a extensão territorial;

• assumir um caráter mais geopolítico na definição dos recortes de análise, 
planejamento e gestão – por exemplo: os temas deveriam orientar melhor 
a definição dos “arcos”;

• conexão de recursos materiais e imateriais; e

• hinterlândias de pequenos portes dos arranjos fronteiriços.
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Recursos 

Principais conclusões:

• impossibilidade de transferência de recursos entre países, a exemplo da 
saúde, que não conta com transferência de recursos para o atendimento 
a estrangeiros atendidos nos serviços brasileiros; 

• não há garantia de investimentos dos governos nacionais. Desequilíbrio 
nos orçamentos em ambos os lados da fronteira; e 

• questionamento do Tribunal de Contas da União (TCU) na aplicação 
de recursos na vacinação dos rebanhos bolivianos contra febre aftosa na 
fronteira de Rondônia. 

Sugestões:

• a exemplo do consórcio do Grande ABC,6 criar possibilidades de usar 
melhor os recursos existentes, formular programas de investimentos às 
cidades da faixa de fronteira, criar sistemas de informações (melhorar as 
tecnologias e informações), ampliar a oferta de saneamento básico etc.; e

• buscar alternativas internacionais de recursos – por exemplo: a agência 
espanhola de desenvolvimento, que tem cooperado nos países vizinhos.

Temas emergentes

Principais conclusões:

• deficiências de políticas públicas de saúde, educação, trabalho, previdência, 
infraestruturas, formação e capacitação para formulação e acompanha-
mento de projetos;

• aprimoramento na produção de informações e compatibilidade entre 
as metodologias dos diferentes países, ampliação da produção de infor-
mações sobre fluxos (em saúde, educação, transportes e mercadorias), 
conectividade, comutação, meio ambiente e gestão ambiental, e ensino 
superior na faixa de fronteira – por exemplo: medicina em Uruguaiana;

• migrações, xenofobia, novas rotas que surgem; e

• comércio de produtos chineses – sempre oscilando entre os lados da 
fronteira, em função das políticas econômicas dos países – e ações no 
Brasil para proteção do mercado – por exemplo: vacina contra aftosa nos 
países vizinhos – e da população – por exemplo: campanhas de vacinação.

6. Para mais informações, consultar: <http://www.consorcioabc.sp.gov.br/>.  Acesso em: 16 set. 2016.  ABC:  A representa 
Santo André; B, São Bernardo; e C, São Caetano.
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Sugestões:

• promover uma mudança cultural para que efetivamente se procedam às 
mudanças necessárias;

• criar a carteira do transfronteiriço (existência e custo);

• reduzir a hiperdocumentação; 

• efetivar controles dos free shops; 

• controlar as relações não oficiais; 

• garantir recursos e infraestrutura para controle alfandegário; e 

• efetivar o controle na extração vegetal e mineral – por exemplo: castanha.

Conformação e articulação dos arranjos

Principais conclusões:

• pontos de conexão; convergência de fluxos; intermediação de atividades 
econômicas; relações do cotidiano; assimetrias entre países/cidades; mo-
bilidade pendular; mobilidade migratória; especificidades produtivas e 
funcionais; oscilação de oportunidades; rotas comerciais; dificuldades e 
facilidades dos fluxos; entre outros exemplos; e 

• articulação: hinterlândias de pequeno porte que possibilitem estudar 
melhor as articulações. O papel da intermediação é atualmente limitado, 
pois não há articulação regional ou com centralidades das redes urbanas, 
mas apenas acordos (poucos) municipais/locais entre cidades, particu-
larmente em fronteiras secas. 

Sugestões:

• organizar as oportunidades/possibilidades/potencialidades para otimizar 
seus resultados; 

• buscar e otimizar a atenção do estado, da capital e das redes sociais;

• dar continuidade às políticas de cooperação implementadas; e

• realizar mais estudos para entender a conformação desses arranjos, as 
articulações entre eles e as dimensões da rede de cidades. 

TÓPICO SUBLINHADO PELOS PARTICIPANTES 

• Necessidade de uma maior representação política para as regiões de fron-
teira, no sentido de criar e defender propostas que facilitem a transferência 
de recursos entre vizinhos e garantam o equilíbrio nos orçamentos dos 
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lados envolvidos, além de promover uma maior estabilidade institucio-
nal que poderia assegurar a continuidade imprescindível das políticas 
implementadas a partir de acordos regionais e de bloco.

PLENÁRIA: APRESENTAÇÃO GERAL DOS TRABALHOS DOS GRUPOS A, B E C

Bolívar Pêgo (Moderador)

Estava pensando no seguinte, mas vejam o que vocês acham. São quinze minutos 
para cada grupo apresentar, e se alguém mais do grupo quiser acrescentar ou fazer 
sugestão, pode fazê-lo a qualquer momento. Eu acho que aqui a gente está em 
uma dinâmica, tem sua formalidade, mas ela é informal; não é aquela rigidez que 
precisa esperar para falar depois. Se vai agregar valor à fala do colega eleito, indicado, 
sem nenhum problema, ok? E, ao final, se abre para todos os participantes ,para 
possíveis dúvidas, sugestões gerais e tudo o mais. Vamos começar pelo grupo A,  
por favor. Muito obrigado.

GRUPO A – INTEGRAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Relator: Eduardo Pereira e Ferreira (MRE)

Bom, nós tivemos aqui uma discussão muito rica sobre os três pontos que estão 
aí – referindo-se aos slides.  Eu queria, seguindo estas perguntas distribuídas em 
cada ponto, e como disse o Bolívar, que cada um do nosso grupo se sinta à vontade 
para externar uma posição complementar, inclusive diferente. 

Passando para o primeiro ponto: como as políticas de integração impactam 
as regiões de fronteira? Eu tinha escrito aqui, mas depois fui de alguma maneira 
contraditado pelos colegas, que as políticas de integração afetam em geral de uma 
maneira mais direta e imediata a região de fronteira. Essa é a minha apreciação, mas 
o que ficou do trabalho do grupo é que, na verdade, estes impactos estão muito 
desnivelados, dependem muito da política específica e têm impactos bastante de-
sequilibrados, segundo a região e segundo a política. Nem sempre, como eu tinha 
escrito aqui, eles serão imediatos e diretos. 

Então, comentamos também que as políticas para essas regiões, que são regiões 
mais empobrecidas em comparação com o restante do país, não só do Brasil, mas 
também dos outros países também, são políticas insuficientes. E, muitas vezes, as 
políticas de integração, ao contrário do que se possa pensar, não chegam à fron-
teira. E aqui eu resgato um ponto que discutimos recentemente no Subgrupo de 
Integração Fronteiriça do Mercosul: a necessidade justamente de tentar sanar este 
problema, de ter um olhar diferenciado, um olhar especial para a fronteira. Porque a 
política de integração é, muitas vezes, pensada a partir do ponto de vista da capital.  
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No caso do Brasil, não só da capital, mas também dos grandes centros distantes 
das fronteiras. 

Então, nós precisamos primeiro encontrar uma maneira de recolher dire-
tamente as demandas, e aqui eu menciono os comitês de fronteira, que o Brasil 
tem com praticamente todos os vizinhos: dar atenção a esses comitês, procurar 
cada órgão, nacional, federal e estadual, e participar desses comitês para recolher 
diretamente estes subsídios. São elementos importantes para construir as políticas 
nacionais e, posteriormente, para construir os acordos internacionais do Brasil.

Bom, seguindo aqui as anotações, falou-se muito da irregularidade desse pacto, 
da insuficiência, da incompletude desse pacto. Mas também que a fronteira precisa 
ser vista como laboratório de integração. Achei muito interessante este conceito, 
e a gente tem que sempre enfatizar isso: é na fronteira que a integração se sente 
de maneira mais forte, mais intensa. Então, a gente tem que aproveitar essa região 
como um laboratório. 

Também se mencionou aqui o que aconteceu nas fronteiras brasileiras quanto 
ao processo de extensão de direitos em áreas como saúde, educação, trabalho e 
previdência aos moradores dos dois lados da fronteira. Eu posso dar um testemu-
nho direto do trabalho que temos com a Argentina e o Uruguai; os acordos e as 
localidades vinculadas. Nos acordos de residência, trabalho, ensino e educação que 
nós temos com o Uruguai, é justamente dado reciprocamente aos habitantes de 
fronteira este tipo de direito, independentemente do lado em que esteja o cidadão. 

Também mencionamos impactos negativos que o processo de integração 
pode ter para a fronteira. Alguém citou que o regime de bagagem não é realmente 
suficiente para as pessoas que têm que cruzar a fronteira várias vezes por mês, ou até 
várias vezes por dia. Mas se apontaram também muito mais impactos positivos –  
e aqui menciono mais especificamente o caso do Mercosul nas fronteiras – do que 
os impactos negativos.

Falou-se também na carência de institucionalidade, na falta de continuidade 
de políticas públicas, que é também algo que nós temos que trabalhar com mais 
atenção. Também se falou na falta de conexão física, de conexão aérea e de con-
troles fronteiriços, da presença de agências de controle na fronteira, que é algo que 
notamos muito no Itamaraty, como um problema que nós temos que resolver. 

Já falamos da segunda pergunta de alguma maneira. Passando para a questão 
das instituições multilaterais. Falamos aqui dos organismos multilaterais como 
indutores do processo de integração, que enfatizam também um conceito muito 
interessante. Quer dizer, os organismos multilaterais. Como não há somente a 
nossa visão nacional, ela se soma às diferentes visões dos diferentes países e pode 
nos dar inclusive uma visão inovadora sobre o processo de integração, uma visão 
indutora da integração.
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Falou-se também da falta de um marco legal mais sólido para integração 
transfronteiriça e da necessidade de empoderamento. Dar mais poder aos entes 
subnacionais é uma questão muito importante. Uma questão que nós temos 
que olhar com muita atenção, muito carinho, e que é um tema do Subgrupo de 
Trabalho no 18 no Mercosul, é a criação de consórcios municipais; da eventual 
criação de macrorregiões no âmbito do Mercosul. A questão da criação de con-
sórcios para prestação de serviços públicos foi incluída também recentemente no 
plano de trabalho que o Brasil fechou lateralmente com o Uruguai, agora em abril 
de 2016, em uma reunião específica sobre fronteira. Quer dizer, é um tema que 
definitivamente está na pauta. 

Falou-se também de conceitos de integração, coesão e convergência. No caso, 
coesão e convergência como conceitos vigentes na União Europeia, que poderiam 
de alguma maneira ser transladados aqui para nossa realidade sul-americana. 
Falou-se também da reunião da região de fronteira, muitas vezes como um ponto 
apenas de passagem e que não necessariamente colhe os frutos da integração, que 
também é algo que nós temos que cuidar para que o processo de integração não 
apenas passe pela fronteira, mas também deixe resultados palpáveis ali também. 

Falou-se também da troca de informação entre os países. Neste ponto, os 
organismos regionais e multilaterais teriam um papel importante a desempenhar. 
Falou-se, como último ponto, da importância de você explorar vocações regionais; 
analisar, por exemplo, quais são as vocações econômicas que poderiam trazer um 
desenvolvimento melhor e mais rápido para uma determinada região, como forma de 
inserir estes elementos nos planos tanto nacionais quanto internacionais de integração. 

Com isso, encerramos o primeiro ponto e passamos imediatamente ao segun-
do: como os governos têm buscado a elaboração e, diria também, a execução dos 
planos de desenvolvimento para a fronteira? Eu escrevi aqui e mencionei também 
que o Brasil tem o CDIF, tem seu plano nacional de desenvolvimento, tem esse 
plano regionalizado para as diferentes áreas de fronteira, e é talvez, dos países sul-
-americanos, o que tem uma estrutura, uma institucionalidade, melhor nessa área. 
Inclusive, se mencionou aqui como um problema a articulação do plano brasileiro 
com o plano do país do outro lado da fronteira; a fragilidade do planejamento, 
da falta de capacidade de planejamento com os países vizinhos que o Brasil tem. 

E eu acharia também importante mencionar a existência de uma série de 
planos e iniciativas de integração bilaterais que o Brasil manteve com praticamente 
todos os seus vizinhos. Eu posso dar o testemunho dos países com que eu trabalho 
mais de perto (Uruguai e Argentina). Temos fóruns e mecanismos de integração 
fronteiriça que incluem a elaboração e execução de planos de desenvolvimento 
integrado das fronteiras e que têm funcionado a contento, obviamente com todos 
os problemas burocráticos e as dificuldades de implementação por diferenças nas 
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agências nacionais brasileiras e agências nacionais do outro lado da fronteira que 
todos aqui observamos. Mas, de qualquer maneira, são fóruns, são mecanismos 
existentes que eu acho que poderiam ser, inclusive, mais bem aproveitados pelos 
órgãos federais aqui presentes. 

E o resultado da última reunião com o Uruguai, que teve uma presença ma-
ciça de toda a Esplanada, acho que foi um exercício muito interessante. Muito dos 
órgãos aqui presentes estiveram representados. E tivemos também, com a Argentina, 
uma comissão de desenvolvimento muito semelhante. E temos agora no Mercosul, 
passando já para o plano regional, o Subgrupo de Trabalho no 18. Então, nós já 
temos fóruns e mecanismos que podem ser aproveitados para o desenvolvimento 
desses planos de desenvolvimento e para sua articulação regional e bilateral.

Agora, foi mencionada essa falta de articulação entre os países, e que é uma 
coisa que realmente existe, uma barreira, uma dificuldade de articulação, de ini-
ciativas tanto nacionais brasileiras quanto de acordos bilaterais e regionais que 
enfrentam obstáculos e dificuldades em sua fase de implementação. Mencionou-se 
aqui, por exemplo, o caso concreto de exigência de tradução de histórico escolar. 
No caso de Brasil e Uruguai, nós temos um acordo que dispensa essa tradução. 
Mas sabemos que há casos em que escolas ainda exigem, por existência do acordo, 
por desconhecimento ou por algum tipo de burocracia desnecessária que se cria. 
Mas há uma necessidade de trabalho contínuo de divulgação dos planos nacionais 
e dos acordos internacionais de desenvolvimento fronteiriço.

Então, existe essa dificuldade de articulação entre os países. Existe uma difi-
culdade que se identificou aqui de dar mais poder aos entes estaduais e municipais, 
de envolvê-los mais intensamente tanto nos processos de concepção dos planos 
quanto em sua execução. E também em envolver as organizações da sociedade que 
atuam nas fronteiras.

Falou-se também, e eu considero um ponto muito importante, da neces-
sidade de obtenção de dados concretos que permitam não só a elaboração dos 
planos, mas também a sua mensuração e a sua avaliação posterior   (a avaliação da 
sua eficiência, precisamente). 

Então, mais de um representante falou dessa questão de dar mais liberdade 
aos estados e municípios. Foi mencionada a importância de uma maior integração 
dos núcleos de fronteira estaduais. Mencionou-se também a importância de maior 
participação das universidades dos dois lados da fronteira. O fortalecimento da 
CDIF também foi um ponto mencionado aqui, que considero importante também.  
A melhoria da governança e da comunicação na fronteira, retomando a comuni-
cação dos elementos, dos acordos, por exemplo, dos planos integrados de fronteira 
que se criam lateralmente. É importante dar muita publicidade, comunicá-los à 
população para que ela possa de fato se beneficiar desses direitos e desses elementos. 
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Falou-se também da institucionalização de boas práticas, que dependem de 
todo um trabalho de estudo, de pesquisa, de seleção dessas melhores práticas e de 
sua posterior implementação em diferentes regiões de fronteiras. 

Falou-se, por fim, da questão da necessidade de se dar continuidade ao 
desenvolvimento desses planos, para que se crie a credibilidade desse processo de 
integração. Eu acho que cobri o que se falou aqui no grupo. A palavra fica sempre 
aberta aos colegas que participaram da discussão.

Passamos então ao último ponto, o ponto três, dos “efeitos dos grandes 
projetos de infraestrutura”. Foram mencionados diversos projetos. Falou-se aqui 
de projetos emblemáticos, como Itaipu, que foi um projeto que se colocou como 
exemplo positivo no Sul do país, no Paraná. Entretanto, um projeto que se colocou 
como exemplo negativo foi o projeto Jari, no Amapá. 

Falou-se da necessidade de que os corredores de integração sejam comple-
mentados com projetos que tragam benefícios concretos às populações fronteiriças, 
para que esses projetos não acabem simplesmente apenas passando pela fronteira, 
e não a beneficiando concretamente. Necessidade de desenvolvimento de cadeias 
produtivas associadas a alguns projetos de integração, e é isso. 

Só mencionaria alguns grandes projetos que temos, além de Itaipu e Jari, 
apenas para que a gente reflita um pouco sobre eles. A hidrovia Paraguai-Paraná, 
que é um grande projeto, que necessita também de uma avaliação melhor. Exis-
tem grandes projetos de ferrovia. As pontes, embora sejam projetos relativamente 
pequenos, têm impacto muito grande. Hidrelétricas, outras além de Itaipu, como 
as de Garabi e Panambi, entre Brasil e Argentina. Linhas de transmissão de energia 
elétrica. Então, sintetizando, seriam esses os elementos recolhidos aqui no grupo 
relativos a esse ponto três.  

Bolívar Pêgo (Moderador)

Obrigado. Alguém do grupo quer fazer alguma observação?

Eduardo Bayma Oestreicher (RR)

Eu não era do grupo, mas só quero reforçar uma coisa que acho muito interessante. 
Claro, tudo que foi dito também foi discutido pelos outros grupos. Mas lembrar 
muito que fortalecer os comitês de fronteira é importantíssimo, porque de lá é que 
vêm as sugestões para que as decisões das políticas públicas sejam efetivadas. E aí é 
cobrado também das instituições brasileiras que se façam presentes nessas reuniões 
de fronteira. Porque é muito bom ir para o Uruguai e a Argentina, mas, quando 
acontece em Roraima, Rondônia, Amapá, o pessoal pensa duas vezes para ir ao 
Norte. Então, cobrar das instituições brasileiras que estejam presentes nas reuniões 
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de fronteira, mesmo que seja difícil chegar nesses pontos de avião, do que for que 
seja. Que a gente possa mostrar para as nossas instituições e cobrar das instituições 
dos países vizinhos aquilo que nós sentimos de necessidade. E também empoderar 
os entes subnacionais, para que eles possam, em comum acordo com os estados, 
ou com as regiões, as províncias, conseguir executar políticas públicas que às vezes 
ficam difíceis com os tratados; por exemplo, nós, que estamos ali na fronteira de 
Venezuela e Guiana, temos que esperar que se decida em Brasília, em Caracas, em 
Georgetown, o que a gente tem que fazer rapidamente ali na fronteira. Então, são 
só esses dois pontos que queria que fossem apontados.    

Bolívar Pêgo (Moderador)

Obrigado pelo registro. Agradeço ao Eduardo Ferreira pela apresentação dos tra-
balhos e aos colegas do grupo A. Agora vamos passar para o grupo B.

GRUPO B – MOBILIDADE TRANSFRONTEIRIÇA

Relator: Leonardo Ferreira (AC)

Boa tarde. Fui eleito para falar em nome do grupo B sobre o tema mobilidade 
transfronteiriça. Os principais aspectos que foram tratados durante a fala sobre a 
primeira pergunta dos fatores fronteiriços se resumem a seguir.

Um primeiro aspecto levantado foi o aspecto econômico de mobilidade, no 
sentido de economia e comércio, indústria e serviços. O aspecto econômico na 
região de fronteiras seria, vamos dizer assim, o principal aspecto que faz com que 
as pessoas transitem ali, que provoca aquela interação de transição entre os entes 
fronteiriços, os indivíduos da fronteira. Dentro desse aspecto econômico, se des-
taca a busca por oportunidades, se há oportunidades, no caso do lado brasileiro, 
de trabalho, emprego.

Outro aspecto levantado no grupo foi o aspecto social, na busca pela qualidade 
de vida. Não só a qualidade de vida, mas também a necessidade na questão de 
saúde e educação. Se tiver oportunidade de educação do outro lado da fronteira, 
isso faz com que a mobilidade seja mais dinâmica, mais apurada. A questão da 
necessidade de saúde também foi levantada, nesse aspecto, para que a qualidade 
de vida do fronteiriço tenha desenvolvimento melhor. 

A questão ambiental também foi levantada, pelo fato de você ter, por exemplo, 
rios que cortam os dois países e exigem tratamento conjunto. A questão de poluição 
desses rios, que também traz esse aspecto social da busca de qualidade de vida. 

Aí foram levantadas as medidas que podem ser adotadas para a questão de 
mobilidade. Um problema seria que existe muito diálogo entre os entes da fronteira, 
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os governos, os governos locais fronteiriços, mas há pouca efetividade nesse diálogo, 
porque tem a limitação da legislação, que pode não estar atuando ou não são permi-
tidas determinadas decisões. Como solução encontrada, discutida no grupo, é que 
teria que ter uma decisão de mais alto nível, como o nível federal,  o nível presidencial.  
Mas que essa decisão fosse solução para os problemas da fronteira e que viesse 
coberta por recursos orçamentários e por projetos, respeitando as particularidades 
de cada região fronteiriça.  

E, no mais, é isso. Obrigado. 

Ernesto Galindo (Ipea)

Está aberta a palavra para complementações. Temos um tempinho aqui. Eu acho 
que ficou perfeito. Leonardo sintetizou bem a apresentação, mas abrimos só para 
quem quiser tentar desenvolver um pouco mais isso. 

A gente reforçou, claro, que há realidades diferentes entre as muitas fronteiras 
e tem uma relação que é às vezes cíclica, da questão da moeda, da valorização, 
que ora está mais valorizada do lado de cá, ora do lado de lá da fronteira. Então, 
a depender do lado da valorização da moeda, os fluxos se invertem. 

Além da demanda por serviços, por comércio, por compras em geral, do próprio 
cotidiano, também foi muito citado que há determinados comércios que ficam mais 
fortes em feriados, nas festas, e que na verdade tem gente que vai comprar não só 
em Foz do Iguaçu, vizinhos e tal, mas também em várias outras cidades. 

E a depender das cidades, cada uma tem sua necessidade que intermedia 
produtos, que podem ser combustíveis, podem ser cosméticos, podem ser produtos 
alimentícios, podem ser eletroeletrônicos, então tem uma infinidade de coisas aí.

E o que se comentou também, que às vezes dificulta a mobilidade, é a inter-
venção da legislação; a legislação trabalhista, a legislação do trânsito. Comentou -se 
sobre a questão da ponte, no caso da do Amapá para a Guiana Francesa. Existe a 
ponte, mas ainda não foi colocado serviço de um lado, então a ponte não funciona. 

Então, tem uma diversidade de situações, como a questão do trabalho e de 
consumo de produtos básicos do cotidiano, que mais geram as questões dos fluxos. 
Não sei se alguém vai comentar mais.

Bolívar Pêgo (Moderador)

Bem, se não há mais questões, agradeço ao Leonardo e parabenizo o grupo B pelo 
trabalho. Passo, então, a palavra para a representante do grupo C.
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GRUPO C   –  ARRANJOS FRONTEIRIÇOS E REDE URBANA

Relatora: Bruna Penha (Ipea)

Boa tarde. Obrigada, Bolívar. Sou bolsista aqui do Ipea pela Diretoria de Estudos 
e Relações Econômicas e Políticas Internacionais (Dinte). Trabalho com Walter 
Desiderá, basicamente. 

Nosso grupo discutiu a questão de arranjos transfronteiriços e rede urbana. 
Antes de começar a falar do nosso resumo, eu estava comentando com o Cláudio 
Stenner que o interessante de ser a última a falar é que muito do que vocês fala-
ram estava dentro da nossa discussão   – por exemplo, a questão da ponte, a busca 
de oportunidades, algumas coisas que ele falou também sobre os acordos, sobre 
a integração, a legislação. Só que em cada grupo havia pessoas com backgrounds 
diferentes, tinham experiências diferentes, com um tema comum, é claro. Então 
,foi muito rico, muito cheio de temas. 

E desses temas nós elencamos três em ordem de importância: o primeiro foi 
legislação, parâmetros, normas e processos operacionais – ou seja, existem dife-
renças e defasagens, existem ausências nessas legislações de cada país, que geram 
problemas de acordo, problemas de gestão, de continuidade das políticas, e que 
acabam promovendo, por exemplo, relações informais de trabalho e dificuldades 
de garantia de direitos e de garantia de acesso. Por exemplo, há um acordo, mas 
não se tem a garantia dele. Muitas vezes, é preciso então adequação da ação e da 
compatibilização entre os países. 

O segundo ponto tem duas partes, e elas estão interligadas – na verdade, 
tudo está interligado: a primeira é gestão urbana. Acabamos discutindo sobre as 
dificuldades causadas pelas diferenças entre países, só que não só de legislação, mas 
também de capacidade técnica, diferenças culturais, de estrutura, de infraestrutura, 
que acabam criando essas diferenças e acabam criando uma dificuldade na gestão 
dos temas pendentes. 

A segunda parte refere-se aos temas pendentes, e nós elencamos alguns: 
saúde, educação, infraestrutura, segurança, trabalho, previdência, entre outros.  
Mas esses são os principais. Discutimos que existe uma necessidade de continuidade 
desses acordos por uma melhor gestão, de uma certa estabilidade institucional, e 
isso também na gestão dos recursos, porque é preciso facilitar a transferência de 
recursos entre vizinhos e garantir o equilíbrio nos orçamentos dos lados envolvidos. 

Para terminar, o terceiro ponto tem a ver com a conformação desses arranjos 
transfronteiriços. Então, debatemos sobre as necessidades de que existam mais 
estudos para se entender as conformações desses arranjos, para entender as articu-
lações que existem entre eles, as dimensões desses arranjos. Ainda nesse sentido, 
entra, mais uma vez, a continuidade das políticas que são começadas, porque às 
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vezes muda o governo e as coisas param, voltam à estaca zero, retrocedendo uma 
coisa que já existia e que já estava em andamento. 

Esse fato nos levou a discutir sobre a representação política. Existe uma 
diferença de porcentagem do tamanho da faixa de fronteira e da representação 
política que essa faixa tem, o que acaba dificultando a continuidade dessas políticas. 
Basicamente, era isto. Alguém mais do grupo quer complementar? 

Thales Alessandro de Carvalho (MI)

Sou do Ministério da Integração Nacional. Na questão das instituições, queria 
acrescentar que existe uma diferença na estrutura das instituições tanto no Brasil 
como em outros países, o que foi levantado na questão da segurança. No Brasil, 
nós temos as polícias estaduais. Agora, por exemplo, se a polícia do Rio Grande 
do Sul ou do Paraná for discutir com a da Argentina, ela não vai poder discutir 
com a polícia da fronteira da Argentina, porque a polícia da Argentina é nacional. 
Então, há a necessidade de conhecermos o outro lado para sabermos mais da segu-
rança, da autonomia das províncias. Vou salientar também que o Brasil é o único 
país, de todos esses, que considera os municípios como Unidade da Federação.  
A própria autonomia que os municípios têm na saúde, na educação e na questão 
do trabalho. Sabemos, obviamente, qual é a responsabilidade de cada município, 
de cada província, cada departamento, ou mesmo do país. 

Cláudio Stenner (IBGE)

Só complementando, seria uma espécie de fazer um mapeamento institucional, da 
organização dos papéis dos países vizinhos, para que se possa pensar nas políticas 
públicas. Isso seria um grande gap de informações. 

Bolívar Pêgo (Moderador)

Obrigado. 

Gente, então, em nosso nome, em nome de todos, também eu quero agra-
decer e dizer que o nosso trabalho de hoje foi muito rico. Conseguimos o nosso 
objetivo de fazer um bom trabalho em grupo, com participação efetiva de todos. 
Obrigado e boa noite a todos.
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