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OS DESCAMINHOS DO COMÉRCIO E A QUESTÃO CIUDAD DEL 
ESTE/PY - FOZ DO IGUAÇU/PR 

A história do desenvolvimento de FOZ DO IGl «AÇU/PR é marcada 
pela ocorrência de três ciclos econômicos: o ciclo extrativisw, o de ITAIPU e o do 
comércio exportador e turismo. O primeiro estendeu-se do início da colonização 
até os primeiros anos da década de 70, e girou em torno da extração da madeira 
e da prodU' 13 agrícola. Na época, a população do município era de pouco mais 
de trinta mil habitantes. 

O ciclo seguinte, determinado pela construção da USINA 
HIDRELÉTRICA DE ITAIPU (UHE ITA;PU), durante os anos 70, representa o 
primeiro grande impulso de crescimento do município. A população mais que 
quadruplicou no períodc, alcançando 136 mil habitantes em 1980. A busca de 
emprego nas obras da UHE ITAIPU produziu formidável movimento migratório 
para FOZ DO IGUAÇU. 

O término do ciclo de ITAIPU, com a conseqüente desmobilização da 
mão-de-obra empregada na construção da usina, coincidiu com o crescimento do 
"turismo de compras", o que, de certa forma, atenuou os efeitos do desemprego 
que se seguiu ao esgotamento do ciclo anterior. O crescimento demográfico 
continuou intenso nessa fase: em 1990, o município já contava com 190 mil 
habitantes, número que passou para 210 mil já em 1995. Uma característica 
importante deste último ciclo é que o crescimento tem sido tipicamente caudatário 
da expansão da atividade comercial de CIUDAD DEL ESTE/PY. 

Superpondo-se a esse ciclo de turismo de compras, até o início dos 
anos 90, uma outra atividade produziu um forte impulso desenvolvimentista em 
FOZ DO IGUAÇU, que foi o comércio de exportação para o PARAGUAI. O 
município funcionou como um verdadeiro centro de entrepostagem das 
mercadorias destinadas ao país vizinho. Isso ocorria em virtude das expressivas 
diferenças existentes entre as taxas de câmbio nos mercados oficial e paralelo, 
que tornavam acessíveis, para os consumidores paraguaios, as mercadorias 
brasileiras adquiridas com a conversão da moeda no câmbio negro. Com isso, 
íioresceram na cidade os supermercados e lojas onde os consumidores 
paraguaios vinham se abastecer. Posteriormente, com a convergência das taxas 
de câmbio nos dois mercados, determinada pelo Plano Real, em JUL 94 - que 
eliminou o ganho do câmbio no mercado paralelo -, e também com as facilidades 
de importação advindas pela implementação do MERCADO COMUM DO SUL 
(MERCOSUL), os consumidores paraguaios passaram a efetuar suas compras 
diretamente junto aos fabricantes brasileiros - localizados em SÃO PAULO e 
outros centros de produção -, dispensando a intermediação dos comerciantes de 
FOZ DO IGUAÇU 

M2: TD8 
N/JO7/00251 /0910/QR3/01C897 

CONFIDENCIAL 



CONFIDENCIAL 02/09 

Contrariamente à maioria dos municípios brasileiros, FOZ DO 
IGUAÇU não tem mais condições de exercer a atividade agrícola, que 
caracterizou o primeiro ciclo de desenvolvimento econômico. Isto porque, desde 
sua jção, em 1914, rom o nome de município de VILA IGUAÇU, sau território 
foi oojeto de sucessivos desmembramentos para formação de novos municípios. 
Em G1: A, pode-se ver com clareza o fenômeno da amputação territorial de FOZ 
DO IGUAÇU, no qual se destacam, além do novo município de SANTA 
TEREZINHA DO ITAiPU/PR, a formação do lago da UHE ITAIPU e a criação do 
PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU Em conseqüência desses fatos, a área 
territorial contínua do município é dividida em três segmentos de dimensões 
aproximadamente semelhantes, área urbana, com 124 km2 (29% da área total); 
área do PARQUE NACIONAL DO IGUAÇU, com 107 km2 (25%), e área rural 
(exclusive a região norte, isolada pelas águas do lago da UHE ITAIPU, limítrofe 
com SÃO MIGUEL DO IGUAÇU/PR, e, conforme se verifica em G1: A, 
descontínua em relação à sede municipal), com 125 km2 (29%). Para se chegar a 
área total do município, há que se acrescentar, ainda, a área isolada, com 57 km2 
(13%), e a área da UHE ITAIPU, com 16 km2 (4%). Como o mumcí/o tem 
pequena extensão territorial, sua distribuição populacional é extremamente 
concentrada na área urbana, com 98% dos seus habitantes. 

O requisito básico para definir as perspectivas de 
desenvolvimento de FOZ DO IGUAÇU está localizado r.o correto entendimento da 
natureza e das implicações do seu atual relacionamento com CIUDAD DEL 
ESTE/PY Somente a partir do adequado equacionamento dos problemas 
existentes, fundado em uma visão estratégica e de longo prazo, faz sentido 
considerar outras opções ou projetos de desenvolvimento para o município. 
CIUDAD DEL ESTE é uma cidade de 250 mil habitantes, separada de FOZ DO 
IGUAÇU pela Ponte da Amizade, que liga o BRASIL ao PARAGUAI. Ela foi criada 
em 1958 com o noms de PUERTO STROESSNc e mudou para a atual 
denominação jm 1987. 

Ao longo dos anos, mas sobretudo na década de 80, CIUDAD 
DEL ESTE consolidou-se como centro de distribuição de produtos importados 
para consumidores brasileiros, que ingressam no BRASIL sob a forma de 
bagagem acompanhada e não como importação normal, ou seja, com isenção dos 
tributos incidentes sobre a importação, até o limite estabelecido pela 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL. Há grandes divergências quanto ao 
montante exato desse movimento comercial. A estimativa mais aceita pelos 
brasileiros é da ordem de US$ 12 bilhões em 1995. Para o Centro de 
Importadores e Comerciantes de CIUDAD DEL ESTE, a cifra correta seria US$ 6 
bilhões, sendo que apenas US$ 4 bilhões estariam registrados no Banco Central 
paraguaio. De qualquer orma, é introduzido no País considerável número de 
mercadorias para venda no mercado informal, conforme se constata no comércio 
desenvolvido por camelôs em qualquer cidade brasileira de médio porte para 
cima. 
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As mercadorias estrangeiras, predominantemente originárias 
do SUDESTE ASIÁTICO, chegam a CIUDAD DEL ESTE procedentes de 
IQUIQUE/CHILE, PANAMÁ e MIAMI/EUA, principalmente via SANTOS e 
PARANAGUÁ, por onde transitaram 4.500 contêineres em 1995 A esse fluxo de 
mtrcadorias estrangeiras foram sendo adicionados, de forma crescente, produtos 
nacionais exportados para o PARAGUAI, desonerados de tributos no BRASIL e 
não sujeitos à incidência de impostos sobre a importação, naquele país. Os 
comerciantes que operam do lado brasileiro não reclamam desses privilégios, já 
consagrados em diversos acordos bilaterais firmados entre os dois países. Mas 
persiste um antigo sentimento de desconfiança, porque muito embora esses 
produtos estejam sujeitos à tributação interna paraguaia, esse ônus não se faz 
sentir nos preços praticados pelo comércio de CIUDAD DEL ESTE. Cria-se, 
portanto, uma forma ilegal mas bastante atraente para os consumidores 
brasileiros, de modo geral, evitarem o pagamento de impostos a que estariam 
sujeitos caso suas compras fossem realizadas no País. O fluxo diário de 
"compristas" brasileiros que chegam a CIUDAD DEL ESTE via FOZ DO IGUAÇU 
é estimado em 8 mil pessoas. Nos fins de semana, ssse número se elevaria para 
50 mil. A revista americana "FORBES" estimou, em 1994, que CIUDAD DEL ESTE 
era a terceira cidade mercantil do mundo, atrás apenas de HONG KONG e MIAMI. 
Apesar de todo esse movimento, o comércio da cidade é desorganizado, a 
segurança é precária e sua infra-estrutura de serviços básicos também é 
deficiente. 

1 unicamente, a revenda de produtos comprados no 
PARAGUAI e introduzidos no BRASIL como bagagem acompanhada é 
caracterizada como descaminho. Acredita-se, no entanto, que mais importante 
que este contrabando de "compristas"- ou "sacoleiros", como também são 
conhecidos - que cruzam a Ponte da Amizade é o que se processa via aérea, com 
utilização de aeroportos clandestinos. Recentemente, o Governo paraguaio 
localizou dezenas desses aeroportos nas proximidades dra fronteira brasileira. 
Segundo o jornal argentino 'J^CLARIN", alguns desses aeroportos pertenceriam 
a influentes políticos locais. \ 

Colocada nestes termos, CIUDAD DEL ESTE não constitui um 
problema que diga respeito exclusivamente a FOZ DO IGUAÇU. Esta é mais 
afetada porque esií mais próxima. Os efeitos negativos da concorrência desleal 
promovida a partir de CIUDAD DEL ESTE afetam, em graus distintos, amplos 
segmentos da indústria nacional e, especialmente, o parque industrial instalado 
na ZONA FRANCA DE MANAUS. Pressionada pelos interesses contrariados e 
pela óbvia necessidade de controlar uma situação claramente irregular, a 
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL decidiu reduzir, no ano passado, a cota de 
isenção de bagagem acompanhada, de USS 250,00 para US$ 150,00, além de 
tornar mais rigorosa a fiscalização na alfândega de FOZ DO IGUAÇU. Como 
resposta, os paraguaios bloquearam por sete dias a Ponte da Amizade, 
provocando uma queda imediata de aproximadamente 80% no comércio 
fronteiriço. A imprensa paraguaia quesuonava a permanência do país no 
MERCOSUL e lembrava que um eventual corte no fornecimento de energia 
elétrica cia UHE ITAIPU afetaria sobremaneira o Sudeste brasileiro. Logo após 
essa decisão da Receita Federal, a nova Lei de Imigração e o novo Código de 
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Trabalho voltaram a tramitar no Congresso Nacional do PARAGUAI, causando 
imensos transtornos aos milhares de "brasiguaios" que vivem no país vizinho sem 
documentação, irregularmente, portanto. E apreensão do lado brasileiro, onde 
havia o temor de que um maciço repatriamento desses "brasiguaios" provocasse o 
adensamento dos problemas sociais no País. Esse último episódio está retratado 
em documento relacionado em L5. Nesse momento, existe um movimento no lado 
paraguaio da fronteira, visando elevar a cota dos atuais US$ 150,00 para US$ 
500,00. Essa articulação é vista com simpatia pelo Presidente JUAN CARLOS 
WASMOSY, conforme entrevista levada ao ar pelo programa "Bom Dia Paraná", 
da Rede Globo de Televisão, em 28 Jul 97. A situação acabou sendo contornada 
mas, sob as novas regras, o movimento de CIUDAD DEL ESTE reduziu-se pela 
metade. Nos primeiros cinco meses deste ano, foram transportados apenas 1.500 
contêineres com mercadorias estrangeiras através dos portos orasileiros de 
SANTOS e PARANAGUÁ e a estimativa da Câmara de Comércio de CIUDAD DEL 
ESTE é de que esses números sejam ainda menores no transcorrer do ano, com 
a cidade deixando de vender mais de US$ 4 bilhões em 1997. Esse 
desaquecimento está produzindo um forte impacto negativo sobre a economia do 
PARAGUAI, uma vez que CIUDAD DEL ESTE é responsável por mais da metade 
da arrecadação fiscal do país, além de afetar o emprego de aproximadamente 50 
mil paraguaios que vivem diretamente do comércio local. A imprensa tem 
noticiado, também, que um expressivo número de libaneses, ao qual importante 
parcela do comércio local é vinculada, está retornando ao país de origem, em 
conseqüência desse esvaziamento. 

Apesar de CIUDAD DEL ESTE não usufruir formalmente do 
"status" de zona franca, funciona na prática como tal. Sem no entanto sujeitar-se 
às regras impostas pela Decisão n° 08/94, do Conselho do MERCOSUL, que 
estabelece o tratamento de terceiro país (não comunitário) para os produtos 
originários de zonas francas da região, mesmo quando nelas fabricados com 
significativo conteúdo de valor adicionado local. Assim sendo, os produtos 
fabricados totalmente fora do MERCOSUL enquadram-se claramente na 
incidência da Tarifa Externa Comum (TEC) ao adentrarem o território nacional. 
Isso não está ocorrendo no tocante ao BRASIL, porque as mercadorias 
transportadas pelos "sacoleiros" não estão sendo caracterizadas como 
importação, mas sim como bagagem acompanhada. Nesse sentido, CIUDAD DEL 
ESTE encontra-se na mesma situação de várias outras cidades de países 
vizinhos, localizadas perto da fronteira brasileira, que funcionam como "centros de 
expedição" de mercadorias importadas para o mercado brasileiro. No próprio 
PARAGUAI, existem ainda PEDRO JUAN CABALLERO (próximo a PONTA 
PORÂ/MS) e SALTO DEL GUAIRÁ (próximo a GUAÍRA/PR), além de outras, 
localizadas nas fronteiras da BOLÍVIA, PERU, COLÔMBIA, VENEZUELA e 
GUIANA FRANCESA. CIUDAD DEL ESTE, entretanto, é a que registra maior 
movimento comercial entre todas elas. 

Se a situação de CIUDAD DEL ESTE pudesse ser avaliada 
sob a ótica exclusivamente aduaneira, uma solução possível poderia ser 
simplesmente passar a tratar a entrada de mercadorias adquiridas no PARAGUAI 
por sacoleiros como importação normal, e não como bagagem acompanhada. Ou 
então, simplesmente implantar um rigoroso esquema de controle aduaneiro, com 
fiscalização caso a caso, vedada a adoção de amostragem aleatória Essa 
medida já foi muitas vezes sugerida, particularmente por autoridades ligadas à 
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segurança pública. Isto porque, com freqüência, os "sacoleiros" têm sua imagem 
associada ao contrabando de armas e ao narcotráfico. Muito embora a adoção 
dessas providências encontre pleno resguardo na legislação pertinente e sequer 
ameace ferir os acordos internacionais firmados pelo BRASIL, as complexas 
implicações de ordem econômica, social, política e diplomát;oa que envolveriam 
sua efetivação recomendam a busca de outras alternativas. Uma delas poderia 
ser a criação de uma Área de Livre Comércio (ALC) em FOZ DO IGUAÇU. 

O acompanhamento do dia a dia das atividades econômicas 
de FOZ DO IGUAÇU permite aos observadores a inferência das profundas 
conseqüências sociológicas decorrentes da queda do movimento comercial e do 
turismo dessa cidade que projeta mundialmente o BRASIL no plano turístico, e 
que recebe com freqüência a visita das mais destacadas personalidades 
internacionais do mundo político, econômico e social, além de constituir-se numa 
das mais importantes passagens de mercadorias do MERCOSUL. Essa 
decadência traz implicações para empresários e consumidores e, em nível social 
muito mais grave, para uma juventude que se afasta dos bancos escolares para 
se dedicar a atividades informais, que em alguns casos beiram à marginalidade. A 
transposição dessas atividades para a marginalidade é favorecida pela ação dos 
grupos criminosos, quadrilhas e máfias de diversas nacionalidades que operam 
na região, explorando os descaminhos e seus subprodutos. Estas, protegidas 
muitas vezes pela impossibilidade de se penetrar em seus fechados grupos 
étnicos nos quais se infiltram. 

O imediatismo dos ganhos fáceis se sobrepõe à necessidade 
de uma formação mais acurada para disputar o mercado de trabalho no futuro. A 
entrada nesse trabalho se faz no momento certo, em idade que varia entre os 
quatorze e os vinte anos. Passada essa faixa etária, existe disponibilidade de 
vagas para aqueles que possuem nível técnico ou formação especializada. Além 
disso, poucos têm consciência que o trabalho informal exclui o trabalhador do 
sistema previdenciário, de fundamental importância quando chegar a velhice. Do 
lado do Governo, esse quadro impacta negativamente nas contas da Previdência 
Social. Como se vê, c atual cenário sócio-econômico e educacional de FOZ DO 
IGUAÇU registra alterações significativas em sua história, decorrentes dos 
diversos ciclos do seu desenvolvimento. Alterações, contudo, que não chegaram 
a ofuscar a importância singular do município no cenário nacional e internacional. 

A criação de uma ALC em FOZ DO IGUAÇU constitui, na 
realidade, uma solução para uma distorção macroeconômica provocada por 
CIUDAD DEL ESTE, cuja implementação não necessariamente atrela o município 
novamente a um ritmo compatível de desenvolvimento sustentado. Mas cria as 
condições necessárias oara tanto. Já foram criadas, até agora, sete ALC, todas 
elas na Região Amazônica - TABATINGA/AM, PACARAIMA/RR, BONFIM/RR, 
GUAJARÁ-MIRIM/RO, BRASILÉIA-EPITACIOLÂNDIA/AC, CRUZEIRO DO 
SUL/AC e MACAPÁ-SANTANA/AP. Apenas três - TABATINGA, GUAJARÁ-MIRIM 
e MACAPÁ-SANTANA - já foram implantadas. As ALC de RORAIMA encontram-
se enredadas em arguições de inconstitucionalidade e as do ACRE, apesar de 
aptas a operar, vêm tendo seu inicio retardado por complicações burocráticas. 
Com as possíveis exceções de GUAJARÁ-MIRIM e MACAPÁ-SANTANA, que 
revelam algum potencial de crescimento, às demais parece estar destinado um 
papel menor e limitado às comunidades que habitam as faixas da fronteira 
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amazônica em que estão situadas. A reduzida dimensão econômica das ALC 
resulta diretamente de sua localização em áreas remotas e escassamente 
povoadas, bem como de seu modelo legal, que restringe os incentivos fiscais às 
atividades industriais de beneficiamento dos recursos naturais da região. Assim, 
contrariamente ao desejo de seus proponentes, que vislumbravam a possibilidade 
de reproduzir nas ALC a experiência e o impacto gerado pela ZONA "RANÇA DE 
MANAUS, a concepção básica das ALC foi, desde o início, o de circunscrevê-las 
a um contexto menor, de instrumento adicional de indução à ocuparão voluntária 
da distante fronteira amazônica. 

Os incentivos fiscais e, fundamentalmente, a isenção do 
Imposto de Importação (II), em nada afetariam o restante da economia nacional 
em razão das distâncias, da pouca densidade econômica e da carência da infra-
estrutura local. Pode-se dizer que a renúncia fiscal - se alguma - implícita nas 
ALC seria um custo menor para induzir a presença brasileira em áreas longínquas 
e sensíveis do território nacional. A alternativa mais óbvia e de custo maior seria a 
ampliação do número de destacamentos militares na fronteira. As ALC seriam, 
assim, parte de uma política de ocupação do espaço geográfico brasileiro, 
especialmente apropriada para as condições de grande extensão territorial e 
rarefação populacional da fronteira amazônica. 

Além disso, e não menos importante, as ALC surgiriam 
também como uma resposta à decisãc dos países vizinhos de instalarem zonas 
francas ou zonas de facilitação de importações, com isenções fiscais, inclusivo do 
II, do outro lado da fronteira, com o objetivo primordial de vender produtos 
importados de terceiros países para consumidores brasileiros. O que talvez não 
se imaginasse possível está acontecendo no momento. Não somente os 
habitantes da faixa de fronteira, mas muitos outros 'compristas", originários das 
demais regiões do País, para lá se dirigem a fim de se beneficiar das facilidades 
do tratamento de bagagem acompanhada - os "sacoleiros". 

As ALC ao oferecerem condições similares, desempenham, 
assim, o papel de reter atividades produtivas e emprego do iado brasileiro, 
revertendo um processo de esvaziamento econômico que vem se processando 
em benefício do lado estrangeiro. Em frente à ALC de TABATINGA, encontra-se a 
cidade Colombiana de LETÍCIA. A ALC de GUAJARÁ-MIRIM tem, do outro lado 
da fronteira, a boliviana GUAYARA-MIRIM. A ALC de BRASILÉIA-
EPITACIOLÂNDIA confronta com a também boliviana COBIJA. A ALC de 
PARACAIMA está a poucos quilômetros da venezuelana SANTA ELENA, e a ALC 
de BONFIM é vizinha da cidade de LETHEN, na GUIANA. Todas essas cidades 
estrangeiras são ou possuem "status" de zona franca. A decisão, nesses casos, é 
proteger a atividade do lado brasileiro, equilibrando os incentivos oferecidos, ou 
perder o que resta de atividade organizada e de presença brasileira naquelas 
áreas. Passou-se, assim, a uma derivação da política anterior, de preocupação 
com o vazio territorial, para a atual, de prevenir o esvaziamento econômico 

Ao longo dos anos, dezenas de projetos foram apresentados 
no Congresso Nacional propondo a criação de ALC nos mais diferentes pontos do 
Território Nacional, inclusive em faixas de fronteira fora da Região Amazônica e 
até em áreas banhadas pelo Oceano Atlântico. Em todos esses casos, a área 
econômica do Governo encaminhou proposta de veto ao Presidente da República, 
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sempre argumentando com a renúncia fiscal e a incompatibilidade desse 
mecanismo com a política industrial e de comércio exterior, bem como com os 
compromissos assumidos pelo País no contexto da integração latino-americana. 
Uma outra razão que poderia ser invocada consiste na dificuldade de se garantir 
a vigilância e o controle aduaneiros em áreas próximas a grandes centros de 
consumo e que dispõem de múltiplas formas de acesso. 

As ALC são áreas territorialmente extensas, demarcadas mas 
não isoladas, como por exemplo, as ZONAS DE PROCESSAMENTO DE 
EXPORTAÇÕES (ZPE), que são segregadas por cercas de três metros de altura, 
em toda sua extensão. Este fato não chega a constituir um problema no caso das 
ALC da fronteira amazônica, u,.ia vez que as distâncias, a floresta e a falta de 
infra-estrutura já constituem uma barreira natural praticamente intransponível. 
Mas certamente devem preocupar as autoridades aduaneiras, quando se trata de 
áreas mais próximas dos centros de consumo. Em que pesem as razões 
apontadas, os argumentos da renúncia fiscal e da compatibilidade das políticas 
governamentais fazem sentido, ou não, dependendo do número de ALC criadas. 
O atendimento a todos os pedidos de criação de ALC traria, evidentemente, 
sérios inconvenientes, que precisam ser evitados. Atualmente, existem em 
tramitação no Congresso Nacional projetos de lei que prevêem a implantação de 
ALC em BARCARENA/PA, LUIZ CORREIA-PARANAÍBA/MA, CABEDELO/PB, 
CORUMBÁ-LADÁRIO/MS, PONTA PORÃ/MS, GUAÍRA/PR, URUGUAIANA/RS, 
e BRASÍLIA/DF, além da de FOZ DO IGUAÇU/PR, cuja cópia encontra-se em 
G1: B. 

Porém, uma utilização parcimoniosa e criteriosa do 
mecanismo, conjugada com medidas que preservem a capacidade de controle 
aduaneiro, poderia constituir uma solução de compromisso entre essas exigências 
e as situações em que o mecanismo poderia ser vantajosamente empregado. Se 
as ALC foram criadas, em grande parte, como forma de neutralizar a implantação, 
do outro lado das fronteiras brasileiras, de centros favorecidos de distribuiçê o de 
produtos estrangeiros para consumidores nacionais, aparentemente nenhum caso 
é mais emblemático d sssa situação do que o funcionamento de CIUDAD DEL 
ESTE que representa uma concorrência desleal e predatória para a indústria 
nacional e vem provocando o esvaziamento econômico de FOZ DO IGUAÇU/PR. 
E onde todo esse movimento comercial se processa sem rue a economia 
brasileira tire qualquer proveito, salvo pela inexpressividade, ante o volume 
considerado, dos serviços portuários prestados no desembarque de contêineres 
com carga destinada ao PARAGUAI e dos fretes cobrados por transportadores 
brasileiros, serviços esses que continuariam a ser prestados após a implantação 
da ALC. O enfrentamento do problema CIUDAD DEL ESTE através de medidas 
administrativas de restrição ao comércio de "sacoleiros" e a outras formas de 
contrabando apresenta constrangimentos no campo diplomático. 

Isto dicorre, em grande parte, da importância que CIUDAD 
DEL ESTE adquiriu na economia paraguaia, da situação de um numeroso 
contingente de brasileiros que ali vivem, e da parceria na ITAIPU BINACIONAL. 
Um quadro que, juntamente com outras questões da agenda bilateral, reveste o 
relacionamento entre BRASIL e PARAGUAI de características especiais, que 
limitam a extensão da aplicação de medidas unilaterais que impliquem claro 
prejuízo ao país vizinho. 
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