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Resumo: Neste artigo falaremos das relações de fronteira no estado de Mato Grosso do 

Sul, mais especificamente da região do Pantanal, onde se localizam as cidades de 

Corumbá, Ladário, Puerto Soarez e Puerto Quijarro. As cidades de fronteira têm sua lógica 

diferente das demais, pois elas se complementam. Essa questão vem sendo cada vez mais 

discutida, uma vez que é preciso entendê-la para que se possa promover o desenvolvimento 

sustentável destas regiões. 

 As cidades bolivianas (Puerto Soarez e Puerto Quijarro) tem tido um crescimento 

populacional desproporcional ao de Corumbá e Ladário, que por sua vez vem se 

estagnando. O crescimento boliviano, deve-se às suas “migrações flutuantes”, ou seja a 

população procura o local de melhores condições para o desenvolvimento, gerando um 

crescimento econômico temporário para a região à qual se instala, em todos os setores: 

industrial, de construção civil, comercial, entre outros, e tão logo este local passa a não 

apresentar condições favoráveis para tal desenvolvimento, esta população desloca-se para 

outro lugar. O objetivo do presente trabalho é estudar o nível da complementaridade 

existente no setor comercial, e como os fatores acima citados interferem nas relações 

comerciais destas cidades. 

Palavras – Chave: Comércio, Brasil, Bolívia, Fronteira. 

 Introdução 

Corumbá está localizada às margens do rio Paraguai, ao extremo oeste do estado de 

Mato Grosso do Sul e Brasil, na latitude do trópico de capricórnio, possui baixa altitude, em 

torno dos 100m, e é conhecida também como capital do Pantanal, pois está cravada no 

centro dele, sendo rodeada por sua beleza ímpar e pela não menos bela morraria do 

Urucum e Jacadigo. Situa-se sobre uma laje de rocha calcária, fato que a torna 

extremamente quente e úmida. È uma cidade histórica, foi a primeira a ser planejada no 

Brasil, em 1851, pelo arquiteto urbanista Delamare, e a segunda executada em 1856, 

perdendo para Juiz de Fora. Em sua paisagem, percebem-se débil arborização e uma 
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mesclagem de arquiteturas antigas e modernas, ambas maltratadas pelo tempo e pela falta 

de dinamismo. 

Encontra-se em estado de conurbação com a cidade de Ladário. Distanciam-se quase 

duzentos quilômetros da cidade mais próxima (Miranda); estão a mais de quatrocentos mil 

quilômetros de Campo Grande (capital do estado) e a mais de mil e quatrocentos do Centro 

Dinâmico da Economia Brasileira. Por outro lado, estão em estado de semi-conurbação com 

as cidades de Puerto Quijarro e Puerto Soarez, distanciando-se menos de cinco quilômetros 

da primeira e menos de quinze quilômetros da segunda, ambas cidades bolivianas. A 

seiscentos quilômetros está localizada a cidade de Santa Cruz de La Sierra, capital 

econômica da Bolívia. 

Mato Grosso do Sul

Brasil

 

Mato Grosso do Sul 

Ladario
Corumba

 

As quatro cidades, Puerto Quijarro, Puerto Soarez, Corumbá e Ladário, tem aspectos 

sociais muito próximos, com esperança de vida de 68,6 , 68,5 , 71,4 e 71,3 anos, 

respectivamente. O IDH e a esperança de vida das cidades brasileiras são um pouco 

maiores que o das cidades bolivianas. A população total, incluindo as quatro cidades, é de 

145.315 habitantes. 
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Os objetivos deste texto, ou melhor desta pesquisa é depreender o processo de 

comercialização em uma região de fronteira, tendo como exemplo esta região de intenso 

dinamismo de complementaridade – tanto formal quanto funcional. 

Corumbá, uma cidade comercial - histórico econômico 

Corumbá construiu sua rica história nos contornos do comércio exercido nos meandros 

do rio Paraguai. Dos momentos felizes da economia corumbaense que tanta riqueza 

traduziu ao velho Mato Grosso, hoje restam apenas memórias – mesmo estas em 

dilapidação. Os momentos que poderiam motivar significativas transformações – 

principalmente no setor pecuário – nas relações de produção, consolidaram-se em dois 

retrocessos. 

Entre o século retrasado e o passado, Corumbá era um centro importador de 

mercadorias da Europa (sobretudo), para dentro do Mato Grosso. Uma “ilha produtiva” 

diriam os economistas. Esta dinâmica está associada a dois fatores determinantes: um 

interno, ou estrutural, dado pela ausência de mão-de-obra no campo, como efeito, ausência 

de economia natural, consubstanciando a necessidade de importação de bens de toda 

natureza; e outro, mais agudo, externo, determinado pelo ritmo – ou disponibilidade 

mercantil – do centro dinâmico da economia internacional. Longe de querer negligenciar a 

importância dos outros fatores, tais como os geográficos, sociais, administrativos, entre 

outros, apenas preferimos discorrer sobre os mesmos em outra oportunidade. 

Este movimento combinava a importação de mercadorias européias com o 

abastecimento de couro e carne para o mercado nacional. Combinava ainda, modos 

antagônicos de produção de excedentes. Como efeito, construía a presença de classes 

dominantes díspares: comerciantes e latifundiários – sobre as quais é importante tecer 

algumas considerações. 

Considerando toda a dinâmica existente, visivelmente constata-se um enriquecimento 

da classe dos comerciantes por atuarem com o setor mais moderno. Eram eles, quem 

determinavam a amplitude das relações econômicas e os principais provedores do capital. 

Ou seja, por efeito, dominavam o “comércio de dinheiro” – o crédito. Instituíam, por esta via, 

uma relação de dependência, ou melhor, de subordinação de outras classes a eles. Quanto 

aos latifundiários produtores de excedentes (gado), ao estilo feudal, para um mercado 

nacional ainda desarticulado, não restavam grandes alternativas, senão deixarem-se 

envolver nas teias creditícias. 

Por ser um entreposto comercial – imposto pelas condições de navegação do rio 

Paraguai e pela ocupação da parte sul do Pantanal – entre a metrópole e o sertão, Corumbá 

atraia não apenas capital, mas também “pau-rolados”, comerciantes de outras origens 
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(árabes, portugueses, italianos) e uma variedade de outras artes – o que também não deixa 

de ser capital. Esta imposição da geografia econômica engendrou fissuras no núcleo da 

classe dos comerciantes: seguramente, o grande dos portos não é o mesmo comerciante 

regatão, mascate ou lojista. 

Este domínio do capital mercantil entra em declínio irreversível durante década de 

1910. Em pese toda a argumentação a cerca da de decadência, de fato está direta e 

obrigatoriamente, relacionada à chegada dos caminhos-de-ferro, na nossa interpretação a 

estrada de ferro, sem negligenciar sua importância, pouco significou no desmonte da 

economia corumbaense no início do século passado. Os fatores determinantes foram 

outros: há, no centro do sistema capitalista, uma retração rigorosa na produção e circulação 

de mercadorias a partir dos primeiros anos da primeira Grande Guerra – especialmente 

após a transformação da frota comercial em frota de guerra – e há também com a 

multiplicação de unidades fabris no sudeste (São Paulo à frente), impondo a ampliação do 

mercado interno e a prostração de barreiras regionais. 

Sem embargo, estas condições externas impuseram transformações irreversíveis na 

dinâmica interna da economia pantaneira. 

A redução na circulação capitalista desdobrou-se na maximização dos preços das 

mercadorias importadas, engendrando: por um lado, maior dependência financeira dos 

latifundiários em relação aos comerciantes; e, por outro, o fortalecimento de uma sólida 

economia natural, substitutiva de importações no seio da fazenda pantaneira. Enquanto isso 

a região do planalto (Campo Grande), de ligações históricas com o sudeste, passou a 

construir o inverso da planície. Com os produtos sudestinos chegando em maior quantidade 

– principalmente após o agravamento da crise internacional pós-vinte – Campo Grande 

passou a se solidificar como entreposto comercial entre o sertão e a metrópole (agora 

paulista). 

Entrementes não podemos absolutizar a decadência de Corumbá. O acre período que 

se estende ate o final da segunda Guerra Mundial não retirou in totum a competência 

regional que a cidade desempenhava, nem tampouco promoveu um deblácê de sues 

aparelhos urbanos. No final dos anos trinta, aquela cidade ainda era, com sombras, a 

segunda maior arrecadação do velho Mato Grosso, alavancada pela exploração do minério, 

pelas charqueadas e, principalmente, pelo transporte ribeirinho entre as cidades da parte 

alta da Bacia Paraguaia. 

Dois fatores desencadearam um novo surto desenvolvimentista para Corumbá entre-

pós-Guerra. Primeiro, aproveitando-se de uma condição favorável à expansão do conjunto 

siderúrgico nacional, o grupo Chamma aportou, nos anos quarenta, com uma indústria 

siderúrgica em Corumbá, obrigando-se a promover o translado de mais de três mil 
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nordestinos para a região – coletadores de lenha para os fornos. O segundo, uma nova fase 

expansiva do capitalismo (fase-a do quarto Kondratieff) é observada no final dos anos 

quarenta, todavia, sem significar uma volta ao dinamismo mercantil de outrora. 

Assim como alhures, Corumbá também viu ascender suas atividades econômicas no 

período do pós-guerra. O crescimento urbano com o advento da siderurgia, a animação do 

comércio regional e intra-regional (e, por vezes, internacional), as riquezas minerais 

(calcário, ferro e manganês), e a chegada do período das secas no Pantanal, animaram 

vários comerciantes a partirem para edificação de unidades fabris. Siderurgia (Chamma), 

Cimento (Itaú) e Trigo (Kassar) e uma séria de outras (fiação, marmoarias, mineração, 

caieiras, curtumes, refrigerantes e cervejas, pasteurização, estaleiros, etc) animaram, 

durante vinte anos, a economia incitando um crescimento populacional superior a 150% no 

bidecênio 50-70. 

Contudo, a dialética dos fatos e a historia postaram-se como implacáveis: a seca foi 

um doce veneno. A grande seca que inicia nos anos cinqüenta propiciando um aumento 

gigantesco do rebanho zebuino, consolidou (e reforçou) as relações (sociais e econômicas) 

atrasadas no campo – vide o crescimento da população no campo similar ao da cidade – 

repelindo qualquer tipo de modernização do setor e prejudicando em última análise, o 

dinamismo das atividades urbanas. Esta seca passou pari passu, a inviabilizar a navegação 

ribeirinha, desarticulando a condição regional da cidade – a guisa de exemplo, até meados 

dos cinqüenta, a cidade Corumbá era a referência econômica e cultural para as cidades de 

Coxim, Bela Vista, Porto Murtinho, entre outras, perdendo completamente essa condição 

antes dos anos sessenta. 

Outro lado, no final dos sessenta, o “centro dinâmico” da economia brasileira passou a 

vivenciar o chamado Milagre Econômico, com intensa produção de mercadorias a preços 

competitivos, resultando na chegada de produtos mais baratos do que aqueles produzidos 

em Corumbá. 

Na passagem dos anos sessenta para os setenta Corumbá assistiu o desmonte 

completo das suas industrias (exceto do cimento). Estabeleceu-se uma visível emigração de 

capitais. Pior ainda: novamente o capital de linhagem urbana passou a ser destinado a 

compra (ou manutenção) de terras na região, sem que isto significasse evolução nas 

técnicas e nas relações servis do setor rural. Tal situação, fez com que, no final dos anos 

setenta, todo (ou próximo do todo) comerciante (exceto palestino) ou profissional liberal de 

nome na cidade, estivesse com suas “botas presas ao pântano”, consequentemente, a 

“cabeça” também. 

O Comércio em Corumbá 
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Na última década a circulação de pessoas tem aumentado significativamente na 

região. O asfaltamento da BR 262 sustentou uma multiplicação de veículos de outras 

localidades circulando pelas vias urbanas; o número de linhas regulares de coletivos – tanto 

de entrada quanto de saída – praticamente dobrou, passando de sete, em 1987, para doze, 

em 1996. Os ônibus de frete privado (turismo) são avistados com freqüência nos 

logradouros, e a quantidade de veículos particulares de placas bolivianas, circulando 

livremente de um lado para outro da fronteira, sustenta a quebra da monotonia da paisagem. 

Entrementes, todo esse movimento não foi suficiente para construir uma base que 

solidificasse o crescimento natural do comércio interno de Corumbá e região. Aliás, por mais 

paradoxal que possa parecer, aconteceu o contrário. Os instrumentos que conferiram a 

abertura de novas frentes que deram à região um novo e dinâmico fluxo de transeuntes, 

terminaram por não permitir a abertura de flancos materiais que detonassem a remoldura do 

conjunto comercial interno. Sendo mais fiel à verdade, podemos aludir que houve, em um 

primeiro momento, o sustento do dinamismo comercial em alguns setores específicos – 

exemplos típicos de bares, restaurantes, hotéis e similares –, para em um segundo 

momento, desmotivá-los. 

Entretanto, não podemos desconsiderar os números do comércio de Corumbá entre o 

final dos anos oitenta até a metade dos anos noventa. 

O volume comercial imposto à região foi de tão intensa magnitude que implicou um 

acréscimo no número de estabelecimentos dignos de nota: no espaço de cinco anos 

cresceu mais de duas vezes. 

O total de estabelecimentos comerciais atacadistas e varejistas, no ano de 1980, 

somava 519. Cinco anos mais tarde, o Censo econômico, de 1985, captou a presença de 

590 estabelecimentos atacadistas e varejistas. Significando, portanto, um reduzido 

acréscimo de pouco superior a 13% em relação ao total passado. Vê-se que o movimento 

de troca de mercadorias com a Bolívia ainda era tímido, de pequenas proporções, fato que 

tomaria novas dimensões no lustro seguinte. 

Dois vetores da economia política são dignos de nota, relacionados à dinâmica que se 

daria no último quartel dos oitenta: um externo, dado pelo movimento de mercadorias e pela 

ampliação de mercados no cenário mundial; e outro, interno, dado pelas facilidades de 

transportes com a pavimentação da BR 262, trecho entre Campo Grande e Corumbá, bem 

como por capital minimamente acumulado nas mãos de comerciantes (principalmente 

palestinos). 

Há a partir de 1984, uma recuperação da economia mundial puxada pelo déficit fiscal e 

comercial americano. O crescimento da demanda norte americana, movimentada em 
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conseqüência de um gigantesco programa de investimentos por volta de U$ 2 trilhões no 

setor militar (programa guerra nas estrelas), recuperou parte significativa da economia 

americana, européia e japonesa dando um novo ritmo às relações comerciais entre todas as 

nações. 

“Todas as nações do mundo – OLIVEIRA (1994: 141) – foram compelidas a participar 

de processo de agigantamento das relações de troca em maior ou menor escala. Os países 

do centro dinâmico (Alemanha e Japão à frente) exportavam quantidades extraordinárias de 

seus produtos industriais para os Estados Unidos, acompanhados – guardadas as devidas 

distâncias – pelos Novos Países Industrializados e pelo restante do Terceiro Mundo”. 

As economias retardatárias passaram a participar com intensidade do período de 

reordenamento das relações comerciais mundiais. Verifica-se, nesse período, uma “quebra” 

da seletividade no comércio internacional: não houve restrição à participação de nenhum 

país. Possibilitando que países de economias atrasadas, desmotivadas e 

desindustrializadas também participassem dessa fluidez mercadológica – inclusive a Bolívia. 

 O Brasil participou intensamente desse frenesi, auferindo suntuosos excedentes no 

balanço de pagamentos. Isso deveu-se, ainda, às próprias condições impostas internamente 

pelas diversas políticas de arrocho salarial que forçavam a retração do mercado interno e 

aumentavam o volume disponível às exportações; e a adoção de uma política cambial de 

ajustes diários do dólar indexados à inflação que permitia ganhos adicionais aos 

exportadores. 

A corrida pela exportação era, em síntese, uma forma que o país possuía de alavancar 

o desenvolvimento da economia interna sem consolidar mudanças no conjunto produtivo 

nacional. “Toda política de incentivos à exportação foi mais contundente ainda a partir de 

1988” (Oliveira, 1994: 33) quando o Governo Sarney, através da Nova Política Industrial 

contemplava a eliminação dos controles prévios sobre exportações; revisava o tarifário 

aduaneiro, tentando eliminar os mecanismos de proteção, e buscava implementar um 

programa de desenvolvimento tecnológico industrial que enquadrava, basicamente, as 

empresas que atuavam no comércio exterior. 

Quebrando as amarras das condições para exportar, tanto o mercado mundial quanto 

o governo brasileiro disponibilizavam volumes cada vez maiores de produtos 

industrializados a serem exportados por pequenas e até minúsculas empresas exportadoras 

– fato anteriormente impossível. Em outras palavras, foram dadas as condições para 

detonar um estreitamento de relações comerciais entre o Brasil e a Bolívia, passando por 

Corumbá. 
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O conjunto populacional da Bolívia é estrito e pobre. Logo, as exportações para aquele 

país seriam naturalmente de pequeno e médio porte, montante que, antes do último quartel 

dos anos oitenta, era, basicamente, proibitivo. 

As condições de trafego da NOB (RFFSA) eram de profundo estrangulamento. 

Máquinas insuficientes e sucateadas, conservação da linha lastimável, estrutura de 

manutenção deficiente, estrutura funcional arcaica e mal remunerada – o que sustentava 

uma rede de corrupção – faziam dos caminhos-de-ferro um insustentável elemento para o 

transporte exportador. Enquanto a BR 262, sem pavimento, encontrava-se em estado de 

tráfego sem condições – ainda mais quando subiam as águas do Pantanal. Logo, não era 

por esses esteios que iria se viabilizar o comércio exterior por Corumbá. 

Sabendo, ou não, dos fatores acima citados, o Governo Estadual teve o mérito de 

colocar a rodovia BR 262 em condições de trafegabilidade, no ano de 1986. Mesmo, na 

época, com uma parte de 23 Km sem pavimento e com a transposição do rio Paraguai 

sendo de balsa, essa estrada foi o caminho por onde se viabilizou, definitivamente, a 

integração comercial Brasil-Bolívia, via Corumbá. 

Durante um longo período de recessão e desmotivação de seus diversos vetores 

econômicos (final dos sessenta a pós-metade dos oitenta), Corumbá assistiu a permanência 

– quase intacta – do comércio nas mãos de palestinos. Inúmeras casas comerciais 

tradicionais foram desativadas pós-1970, enquanto o comércio “palestino” não só se 

manteve como cresceu. Tradicionais no ramo de vestuário – sem significar exclusão 

definitiva de outros setores –, consistentes vendedores de produtos para as classes menos 

favorecidas, esses “turcos” (como são, erradamente, chamados) sofreram menos abalos do 

que aqueles dependentes do processo de acumulação indireta e do aumento populacional. 

Não que os palestinos não tenham sentido o amargor do processo de desacumulação 

que Corumbá sofreu nos anos setenta e oitenta. Contudo, quem era pobre continuou pobre 

e quem era classe alta ou média empobreceu. Esse fato sustentou o crescimento do número 

de clientes dos palestinos, enquanto diminuía o de outros. Mais ainda. Esses palestinos 

raramente utilizavam empregados – os membros da família entravam em atividade desde 

muito cedo, dispensando mão-de-obra “fora de casa” –; e suas moradias só, 

esporadicamente, transcendiam o prolongamento do fundo da loja. Essas condições 

potencializavam uma tímida, mas perene, acumulação de dólares em cofres particulares dos 

palestinos. 

Quando veio a tona a possibilidade de exportar para a Bolívia, não foram os 

exportadores de alhures que iniciaram a corrida, e sim os palestinos. Como não poderia ser 

diferente, o comércio se estende a partir de produtos de vestuário para população de baixo 

poder aquisitivo. 
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Resultado. Tornaram-se comum, na paisagem das ruas centrais (nas portas das 

pequenas lojas) de Corumbá, amontoados de caixas de papelão e sacos sintéticos, 

abarrotados de sandálias de borracha, tênis, camisetas e roupas íntimas. Rapidamente as 

pequenas casas comerciais mudavam sua razão social de “casa” para “exportadora”. 

Passaram a ser vistas constantes ampliações – para cima – das casas dos palestinos.3 O 

fluxo de carros com placas da Bolívia foi aumentando em volumes de difícil mensuração. 

O efeito desse movimento foi grandemente saudável para a região. Poucos se dão 

conta da importância do desencadear dessa relação comercial. Essas condições internas e 

externas conferiram a Corumbá um dinamismo que tanto triplicou o número de 

estabelecimentos comerciais em apenas três anos: 590 em 1895; 1529 em 1988; chegando 

a 1804 em 1990, quando deu o impulso para que o setor comercial ultrapassasse o setor 

industrial no conjunto da arrecadação4. Ao mesmo tempo que o comércio passou, 

nitidamente, a sugar os rendimentos de outras atividades a partir de então; observa-se uma 

redução do percentual arrecadado pela indústria, pela pecuária, agricultura a até dos 

serviços. 

O aumento de dinamismo, que esse movimento trouxe, suscitou o aumento da 

arrecadação municipal; dificultou o esvaziamento populacional da cidade – tendência 

verificada pós-1970 – provocando, dessa feita, o crescimento de três conjuntos 

habitacionais, com 208 novas habitações, fato há muito não verificado. Não foi por acaso 

que administração municipal (F. Gatazz) conseguiu implementar uma série de obras, com 

recursos próprios, na cidade. 

Todavia, não captar e não capitalizar esse movimento, como algo passível de 

retroalimentar os diversos segmentos das atividades econômicas, foi o erro político-

administrativo grave pelo qual a cidade e seus protagonistas iriam pagar. 

Fatores substancialmente externos sustentam as adversidades do momento posterior 

à década de oitenta. Em termos rápidos, podemos dizer que o final dos anos oitenta foi 

marcado por um esgotamento do programa keynesiano americano, inaugurando um 

processo gradual de desvalorização do dólar e das cotações do mercado livre de ações. 

Produzindo, por efeito, uma desvalorização seqüencial das dívidas norte-americanas e de 

todo o Terceiro Mundo. 

É imperativo ressaltar – fato fundamental para Corumbá –,mormente, que o retorno da 

recessão americana, mesmo exportada para o restante do globo, estabeleceu limites 

                                                 
3 Os altos preços da terra urbana na cidade, centre outros fatores, forçaram os palestinos a ampliar o 
prédio (de moradia-negócio) para cima, desrespeitando inclusive padrões normais de ampliação 
(largura, queda d’água, acesso, etc). 
4 Ver tabela I. Anexo  
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desestabilizadores somente nos na os 1990-91, quando atingiu índices desalentadores de 

crescimento em praticamente todos os países, com repercussões no mercado internacional. 

Entretanto, nos anos subseqüentes, o mercado mundial teve transações comerciais em 

condições sempre crescentes. 

Ainda pelo externo à região – interno ao brasileiro – o ano de 1990 é marcado por um 

asnático plano heterodoxo de confisco da poupança e investidores foram prejudicados. Tal 

fato sustentou o agravamento da recessão interna, com aumento dos níveis de capacidade 

ociosa e a redução nos volumes de investimentos; ao lado de tudo, observa-se uma sobre-

valorização irreal da moeda nacional (volta ao cruzeiro) desmotivando as exportações e 

motivando as importações. 

Ora, a dinâmica comercial de Corumbá estava assentada sobre a fragilidade de ser um 

comércio exportador de capital reduzido e um comércio de pequenas atividades de 

brasileiros e bolivianos pobres. 

Significando que tais fatores foram suficientes para construir um desmonte do tecido 

exportador locacional; sem significar um desmonte da corrente exportadora em si. Os abalos 

decorrentes da economia extra-região não desmotivaram a economia boliviana de continuar 

requerendo o que quotidianamente comprava.5 Isso é, se os exportadores de Corumbá 

(palestinos em especial) não possuíam mercadorias (capacidade exportadora), essas 

deveriam ser adquiridas onde houvesse disponibilidade. O que, em outros termos, 

significou: primeiro um contato direto dos bolivianos com o centro da economia brasileira 

(São Paulo em primeiríssimo plano) e, em segundo, com mercadorias de outros países. 

Não podemos desconsiderar ainda, o fato de que os palestinos estão à margem do 

processo decisório de Corumbá – literalmente não fazem parte do poder –, há, inclusive, 

uma espécie qualquer de preconceito da sociedade em relação aos mesmos. Ainda: havia 

por parte dos bolivianos uma reclamação quanto ao tratamento e aos preços executados por 

alguns palestinos. Esses fulcros sociológicos indicam que a sociedade corumbaense, em 

especial o poder, pouco se importou com a saída dos palestinos do circuito exportador. 

Sem embargo, produtos brasileiros que abasteciam o lado boliviano foram tacitamente 

substituídos por produtos de outras nações; e produtos brasileiros antes exportados por 

palestinos forma sendo exportados por agentes extra-regionais. 

Quando o mercado reage após o segundo semestre de 1992, a maioria absoluta das 

exportações já estava sendo executada por comerciantes de outras regiões; ao mesmo 

                                                 
5 A economia boliviana não sofreu, com a mesma intensidade da brasileira, o terremoto recessivo do 
inicio dos noventa. 
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tempo que o lado boliviano da fronteira encontrava-se povoado por produtos de todo mundo, 

em proporções sempre crescentes. 

A saída dos palestinos do circuito significou a saída financeira da cidade do negócio 

exportador e, ao mesmo tempo, a permanência geográfica da fronteira comercial. Ou seja, a 

parcela do volume financeiro da exportação que se materializava em movimento interno de 

mercadorias, empregos, impostos, na cidade, passou a se esfumaçar. Os dados que 

possuímos nos permitem avaliar que, antes de 1991 o volume exportado pelos palestinos 

ficava entre 10 e 15% do total; após 1992, há um recrudescimento ao ponto de hoje 

representar menos de 1%. Em termos concretos: a cidade perdeu, em circulação, mais de 

U$ 2 milhões/mês para menos de U$ 40 mil por mês. 

O resultado é notório. No intervalo de tempo de um ano apenas (1990-91) Corumbá 

observou o desaparecimento de 902 estabelecimentos comerciais. Decai o nível geral das 

atividades na cidade. Como efeito, cai o nível geral da arrecadação do município. 

É digno de registro que a partir de 1992, o ritmo das operações comerciais no Brasil e 

no exterior passara a manter níveis de crescimento razoáveis, e, pela fronteira Brasil-Bolívia 

não foi diferente. Há, sim, uma queda dos fluxos de capitais circulantes na cidade de 

Corumbá por força da exclusão de seus atores no processo exportador. Todavia, observou-

se um refluxo de mercadorias (legais) e seus frutos, enquanto se notou a permanência do 

fluxo de transeuntes. O resultado é uma equação simples: aumento da circulação e redução 

da arrecadação igual e degradação dos objetos urbanos. 

Tal razão justifica um crescimento do número de estabelecimentos não desprezível 

entre 1991-1995, mesmo estando distantes dos números da década anterior. 

Em julho de 2004, tivemos a oportunidade de entrevistar alguns estabelecimentos 

comerciais varejistas na cidade de Corumbá e pudemos constatar algumas curiosidades 

sobre o comércio da fronteira brasileira. 

A primeira constatação a ser observada e que respalda tudo que foi aludido 

anteriormente, é a altíssima média de vida dos estabelecimentos: quase 18 anos em média. 

O censo de 1980 constatou que na cidade de Corumbá havia 1,7 pessoas ocupadas, 

diretamente, por estabelecimento comercial; em 1985, essa média subiu para 2,6 pessoas 

por estabelecimento, um crescimento muito alto para um curto espaço de tempo. Em uma 

pesquisa feita em 1995, por acadêmicos da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, 

foi encontrado uma média de 3,6 pessoas ocupadas diretamente, registradas ou não, e 

familiares. Na pesquisa realizada em julho/2004, constatamos uma média de 7,2 pessoas 

ocupadas direta e indiretamente por estabelecimento comercial. Indicando, grosso modo, 

 10126 



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

um aumento muito significativo no volume de pessoas ocupadas no setor comercial6. Não 

se constatou presença de bolivianos trabalhando no comércio de Corumbá, apesar de 

alguns comerciantes terem dito que já tinham possuído empregados bolivianos. 

Não encontramos uma literatura que nos respaldasse sobre a venda média dos 

estabelecimentos, sequer no Brasil, entrementes, julgamos importante tentar detectar essa 

quantidade e qual a participação dos bolivianos nas compras. Os estabelecimentos de 

Corumbá, sustentam uma média de 97,6 vendas por dia7. Constatou-se ainda, a seguinte 

média de vendas: pouco mais de 46% dos entrevistados fazem cinqüenta ou mais vendas 

por dia; 16% estão na faixa de 20 a 49 vendas/dia e 38% fazem menos de 20 vendas ao dia. 

Se comparada à pesquisa feita em novembro de 1995, onde os resultados eram: 46% dos 

entrevistados fazem mais de 50 vendas ao dia; 26,9% estão na faixa de 20 a 49 vendas/dia 

e 27,15% fazem menos de 20 vendas ao dia, podemos observar um leve decréscimo no 

volume de vendas. 

Em 1995 foi constatado que, das vendas realizadas 11% se destinavam a bolivianos, 

número consideravelmente maior em 2004, em que podemos observar que 27,4% das 

vendas realizadas se destinam para bolivianos, fato que se deve, entre outros motivos, ao 

aumento populacional nas cidades de Puerto Soarez e Puerto Quijarro8, nos últimos anos. 

Dos entrevistados, 88% disseram que os bolivianos compram em proporção maior ou igual 

aos brasileiros. Esses números mostram que há um crescente fluxo de bolivianos 

comprando do lado brasileiro, e, segundo apuramos estes números se estendem pelo ano 

inteiro. É emblemático aludir que essas vendas não se caracterizam como exportação, e sim 

como complementariedade. Nota-se, portanto, considerando que a maioria absoluta dos 

bolivianos compra em proporções idênticas a dos brasileiros, uma informalidade dada por 

um comércio de formiga, difícil de ser mensurado. 

Também tivemos o cuidado de reportar nas entrevistas, uma questão sobre a opinião 

dos comerciantes a respeito da condição de fronteira. 

Importante aludir que os comerciantes não vêem a fronteira como algo negativo. A 

fronteira, para muitos, é um sustentáculo de fluxo de pessoas para a cidade, movimentando 

assim o comércio de Corumbá, neste caso, a cidade vem se desenvolvendo por estar na 

fronteira; por outro lado, vários entrevistados concordam que a fronteira é um empecilho 

para o comércio, visto que atrai turismo, mas estes vão comprar na Bolívia, pouco 

contribuindo com o comércio de Corumbá. 

                                                 
6 Ver tabela II. Anexo 
7 Cabe ressaltar que esse número está respaldado única e exclusivamente nos questionários de 
entrevista – com referência no dia anterior. Ou seja, não houve uma investigação mais cuidadosa nos 
talões de notas, muito menos nos arquivos dos postos arrecadadores. 
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Alguns comerciantes consomem, para uso pessoal, produtos da fronteira (perfumes, 

roupas, aparelhos eletrônicos, bebidas, entre outros), porém observa-se uma diminuição 

neste fluxo. 

ANEXOS 

Tabela I – Participação percentual da arrecadação do ICMS por atividade na cidade de 

Corumbá (em percentagens). 

Atividade 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2002 2003 
Comércio 38,07 44,34 52,98 70,63 79,74 90,00 69,82 66,37
Indústria  41,03 38,68 35,26 18,17 14,46 2,75 3,45 1,84
Pecuária 8,15 7,23 3,75 3,40 2,0 0,20 0,21 0,14
Agricultura 5,89 5,78 3,47 3,91 1,8 0,16 0,13 0,09
Serviços 4,59 1,31 1,26 1,54 1,17 6,73 26,20 31,32
Eventuais 2,21 2,36 3,28 2,38 0,84 0,15 0,19 0,24
 

Tabela II – Total de estabelecimentos comerciais de Corumbá por ano. 

Ano Atacadista Varejista Total 
1988 291 1238 1529 
1989 312 1369 1681 
1990 310 1494 1804 
1991 180 799 979 
1992 192 877 1069 
1993 203 848 1051 
1994 208 932 1140 
1995 210 945 1155 
1996 150 800 950 
1997 120 539 659 
1998 97 609 706 
1999 142 676 818 
2000 143 679 822 
2001 148 731 879 
2002 155 788 943 
2003 174 843 1017 

 

                                                                                                                                                         
8 As duas cidades bolivianas, segundo dados estatísticos daquele país, mais que dobraram suas 
populações nos últimos dez anos. 
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