
Banco Interamericano de Desenvolvimento • Novembro de 1996

Gestao publica • Bons negocios entre vizinhos
Mutuarios escolhem moedas • Pergunte a comunidade



EM FOCO

O desafio da boa

gestao publica 3
Os resultados da reforma

economica podem ser
anulados se nao houver

um governo honesto e ins-
tituicoes juridicas eficazes.

MBMM1 AREGlAO •••••

BANCO LA PBtVIBan; ( '

Livre comercio de

servicos bancarios 4
O setor bancario da Ame

rica Latina pode ser forta-
lecido com a liberacao das

restricoes aos bancos in-

ternacionais, e o que diz o
economista-chefe do BID.

Pergunte ao
especialista local 6
Custos e recompensas da
consulta a comunidade;
como ativar o mercado na-

cional de capitals.

!•• FALAM OS NUMEROS ^Bi

Comercio entre

vizinhos se amplia 7
O comercio com a America

Latina cresce no mundo

todo, mas nao tanto quanto
dentro da propria regiao.

ESTE MES

OBANCO

Encontro

em Barcelona 8
A capital da Catalunha,
um dos principals centros
economicos do sul da Eu-

ropa, acolhera a proxima
reunlao anual do BID.

Mutuarios tern

mais escolhas 10
Membros do BID podem
agora optar por financiar
os emprestimos em uma
so moeda ou ficar com a

cesta tradicional.

O BANCO EM ACAO

Noticias da

regiao 12
Bueiros em Sao Paulo; co-

operativa algodoeira na
Argentina; sistema de irri-
gacao a cargo dos usua-
rios no Mexico; descentra-

lizacao nas Bahamas.

^^m NOVOS PROJETOS •••

Operacoes
recentes 14
Recursos do Banco para
apoio a empresa privada na
Argentina, reforma educa-
cional no Brasil, produtivi-
dade agricola em Honduras
e fortalecimento financeiro

de bancos na Nicaragua.

••••• CULTURA •••••§

Exploracao,
entao e agora 20
Exposieao no Centro Cul
tural do BID mostra 150

anos de colaboragao entre
a Smithsonian Institution

e os cientistas da America

Latina.

CAPA

Solucao ao nivel do mar

Topografo em acao em
Puerto Haina, o maior por
ta da Republica Dominica-
na. Um emprestimo do BID
de US$18 milhoes esta sen-
do usado para aprofundar
os canais do porto e re-
construir o molhe, como

protecao contra furacoes.
fFoto: Willie Heinz)

Volume 23 Numero 11

O BID acompanha o de
senvolvimento economico

e social da America Latina

e do Caribe, assim como

as atividades do Banco. E

publicado dez vezes por
ano, em portugues, ingles,
trances e espanhol.

Todo o material, inclu

sive fotografias, pode ser
reproduzido, desde que
atribuido a O BID.

Editor

Roger Hamilton

Editores associados

Samuel Silva

Paul Constance

Editora assistente

Claudia Estrada

Editor contribuinte

David Mangurian

Edicdo em portugues
Eloisa Marques

Desenho grdjico
Cecilia Jacobson

Fotogrqfos
Willie Heinz, Luis Portillo

ProduQdo
Word Express

Contato para assinaturas
gratis de O BID: Livraria
do BID, E-0105, Asses-

soria de Relacoes Externas,

BID, 1300 New York Ave.,
N.W., Washington, D.C.
20577. Fax: (202) 623-
1709; tel.: (202) 623-1753;
internet: idb-books@iadb.org

O Banco em resumo

O Banco Interamericano

de Desenvolvimento,
sediado em Washington,
D.C, e uma instituigao fi-
nanceira fundada em 1959

para contribuir para acele-
rar o desenvolvimento eco

nomico e social da Ameri

ca Latina e do Caribe.

Sao membros do BID

28 paises do Hemisferio
Ocidental e 18 paises ex-
tra-regionais.

Em seus 35 anos de

operagoes, o Banco aju-
dou a fornecer e garantir o
financiamento de projetos
que representam investi-
mentos de mais de

US$194 bilhoes. Contri-
buiu tambem para uma
distribuiQao mais eqiii-
tativa dos beneficios do

desenvolvimento e foi pio-
neiro no financiamento de

projetos de carater social.
A autoridade maxima

do BID e a Assembleia de

Governadores, da qual fa-
zem parte todos os paises
membros. Os 14 diretores

executivos do BID sao res-

ponsaveis pelas operacoes
do Banco.

As representacoes do
BID nos paises encami-
nham as gestoes junto a
autoridades e mutuarios

locais e supervisionam a
execugao de projetos
apoiados pelo Banco.



EM FOCO

Gestao publica: o proximo desafio
Os paises da America Latina e do
Caribe estao gozando de um novo
consenso em relacao as estrategias
de desenvolvimento e sofrendo com

um velho problema: a qualidade dos
governos e da administracao publica.

Por toda a regiao, os paises abra-
caram regimes democraticos e siste
mas economicos acionados pelo
mercado, o que levou a um cresci-
mento solido. Estas realizacoes, po-
rem, repousam sobre bases preca-
rias: instituicoes judiciarias debeis,
arcaboucos juridicos ultrapassados
e uma administracao publica mar-
cada pela corrupcao e ineficiencia.

Hoje, lideres governamentais e ci-
vis estao advertindo que o
problema da qualidade da
gestao publica poe em risco o
crescimento e obstrui a distri-

buicao eqiiitativa dos frutos
da reforma economica. Em ca-

sos extremos, o mau governo
mina a confianca publica a
ponto de provocar uma reacao
contra as politicas de reforma.

Assim, nao e de admirar

que os representantes dos se-
tores publico e privado, reuni-
dos para uma conferencia o
mes passado em Montevideu,
Uruguai, fossem quase unani-
mes em declarar que a boa
gestao publica e a reforma do
Estado constituem o proximo desa
fio da regiao. A conferencia, denomi-
nada Estado, Governo e Mercados,

foi organizada pelo BID e pelo PNUD
(Programa das Nacoes Unidas para
o Desenvolvimento) e constituiu a
primeira tentativa de lancar as ba
ses de uma abordagem latino-ame-
ricana para a qualidade do governo.
Em outubro, uma reuniao do Banco
Mundial/BID em Madrid chegou a
mesma conclusao e a Cupula Ibero-
Americana de Santiago, Chile, em
novembro, focalizou a questao.

Embora as prioridades dos paises
sejam distintas, todos concordam
em relacao a varios pontos centrais.
Um deles e que nao e possivel con-

solidar economias de mercado efici-

entes sem sistemas juridicos solidos
e eficazes para proteger os direitos
dos investidores e consumidores. As

pessoas tendem a investir em paises
com maior estabilidade, protecao le
gal mais forte e onde impera a lei.

Outro ponto comum e que a esta
bilidade e o predominio da lei, junta-
mente com a gestao honesta dos re-
cursos e instituicoes publicos, sao
requisitos para uma poupanca inter
na sustentavel, bem como para o in-
vestimento e a inovacao tecnologica.

Existe ainda outro ponto. Para ga
rantir que o crescimento economico
decorrente de reformas de mercado

Um governo honesto e o
imperio da lei sao vitais
para garantir o apoio a
reforma economica.

seja sustentavel e eqiiitativo, todos
os grupos socio-economicos devem
receber uma parcela de suas oportu-
nidades e beneficios. Isto se conse-

gue quando a sociedade colabora
com o governo, de modo que os gru
pos tradicionalmente marginalizados
aumentam sua participacao na mu-
danca das realidades politicas e eco-
nomicas. O resultado e mais estabi

lidade social, o que torna possivel

novos progressos politicos e econo
micos. Vistos assim, os esforcos de
reforma do governo sao um investi-
mento em capital humano e social
que pode produzir retornos concretes.

A boa gestao publica comeca com
instituicoes fortes. No futuro proxi
mo, os esforcos devem concentrar-
se em reformar e modernizar as bu-

rocracias ineficientes do setor

publico. Os governos devem criar
um clima de confianca e previsibili-
dade, adotando arcaboucos legais
que garantam honestidade e trans-
parencia no uso da coisa publica.

Em suma, a regiao precisa de um
modelo politico coerente com o

economico. Mercados abertos

e bem administrados, devem

ter como complemento judici-
arios eficientes e legislatives
que apoiem instituicoes demo-
craticas solidas e sintonizadas

com o interesse publico.
Gradualmente, a coopera-

cao internacional e a assisten-

cia ao desenvolvimento estao

sendo reorientadas de modo a

refletir essas preocupacoes. O
Oitavo Aumento de Capital do
BID colocou a reforma do go
verno, o fortalecimento institu-
cional e a sociedade civil no

centro de sua estrategia de
desenvolvimento. A Organiza-

gao dos Estados Americanos, o Ban
co Mundial e outros orgaos interna-
cionais tambem estao promovendo a
boa gestao publica e empenhando-se
no combate a corrupcao.

So o mercado livre nao garante a
concorrencia nem cria eqiiidade so
cial. Para preservar a legitimidade
das politicas economicas liberals e
da democracia politica, os governos
devem aliar-se a sociedade civil a

fim de construir instituicoes que es-
timulem a concorrencia autentica,

protejam e promovam a eqiiidade e
inspirem confianca no imperio da lei.

— Fernando Carrillo

Unidade do Estado e da

Sociedade Civil do BID



A REGIAO

BANCOS

Boas-vindas para os
bancos internacionais
Parceiros estrangeiros podem beneficiar a regiao

Samuel Silua

Na America Latina o dinheiro e es-

casso e caro. Frequentemente em-
presas e particulares carecem de
acesso a credito de longo prazo e os
mercados locais nao satisfazem a

crescente necessidade de capital in-
terno para investimento.

Nos ultimos anos o investimento

estrangeiro direto na regiao cresceu,
mas nao resolveu o problema.
A integracao da America Lati
na com os mercados finan-

ceiros globais e limitada, o
que dificulta a capacidade
do consumidor para com-
prar servicos financeiros
no mundo industrializado.

O relativo isolamento

dos sistemas financeiros

da regiao tem graves im
plicates, sustenta uma
monografia do economista-
chefe do BID Ricardo

Hausmann e do economista

principal Michael Gavin,
apresentada numa re-
cente conferencia

do BID

Ricardo Hausmann,
Economista-Chefe

sobre sistemas financeiros (ver qua-
dro). "Da mesma forma que os por-
tos rasos sao mais sensiveis as ma

res, a falta de integracao profunda
aos mercados financeiros mundiais

torna a America Latina particular-
mente vulneravel as flutuacoes dos

fluxos internacionais do capital",
lembram os autores em "Make or

Buy: Approaches to Financial Market
Integration".

Para ajudar a resolver este pro
blema, Hausmann

e Gavin sugerem
a reducao das

barreiras as

transacoes fi-

nanceiras na

regiao, per-
mitindo que
bancos de

paises com
solidas es-

truturas

normativas e

de supervi-
sao oferecam

produtos financeiros em termos
comparaveis aos oferecidos aos con-
sumidores dos Estados Unidos, Eu-

ropa e Japao.
Varios bancos multinacionais tem

hoje subsidiarias na America Lati
na, mas continua limitada a partici-
pacao estrangeira nos sistemas fi
nanceiros internos. Isto acontece

porque as subsidiarias sao, essen-
cialmente, bancos locais, sujeitos as
normas e regulamentos locais.

Credito sem fronteiras. Segundo
os autores, autorizar os bancos es

trangeiros a operar agendas com-
pletas na regiao tem vantagens. Os
consumidores latino-americanos po-
derao comprar produtos financeiros
derivados de poupanca e investi
mento de paises industrializados —
um componente essencial da
integracao financeira "profunda".

Mais especificamente, os bancos
internacionais enriquecem os siste
mas financeiros locais trazendo

uma experiencia que talvez ainda
nao exista no mercado local. Ten

dem tambem a agucar a concorren
cia por produtos financeiros, dando
aos consumidores mais escolhas e

aprimorando o servico.
Os bancos internacionais permi-

tem que o sistema bancario local se
beneficie com o capital e a liquidez
das matrizes, recursos em que se

podem apoiar para atravessar fa-
ses dificeis. Como uma parte

substancial de seus ativos e

investida em regioes nao afe-
tadas pela volatilidade

local, os bancos

interna-



cionais tem um efeito estabilizador

sobre as economias locais.

Ademais, ao permitir agendas es-
trangeiras completas, o pais pode,
indiretamente, importar servicos de
supervisao, porque a responsabili-
dade basica por essas agendas e
ainda das autoridades normativas

da matriz. Isso ajuda a aliviar o
onus normativo para as autoridades
locais e complementer seus esforgos.

Hausmann e Gavin citam varios

paises da regiao que ja optaram por
uma integracao financeira mais pro
funda.

Apos "dolarizar" sua economia, o
Panama sentiu falta de recursos fi

nanceiros para respaldar o sistema
financeiro como prestamista de ulti
ma instancia. Com isso, os bancos

panamenhos foram estimulados a
estabelecer lacos com bancos es

trangeiros para se fortalecer finan-
ceiramente. Hoje, os emprestimos
dos bancos nacionais ao setor priva-
do do Panama superam 80% do PIB,
uma taxa impressionante, mesmo
pelos padroes industrializados.

No Uruguai, a crise bancaria do
inicio da decada de 80 levou as

autoridades a abrir a porta
aos bancos estrangeiros.
Desde entao, o mercado fi
nanceiro do Uruguai vem
sendo enriquecido com sub
sidiarias de bancos interna

cionais que, segundo os au
tores, fortaleceram o sistema

em seu conjunto.

Supervisao importada. Quan
ta a polemica questao de quern
deve supervisar a atividade das
agendas estrangeiras, Gavin e
Hausmann propoem
ousadamente abandonar a

pratica atual.
Hoje, quase todos os bancos

estrangeiros da America Latina
sao supervisados por autoridades

locais, segundo Ids nacionais. Acre-
ditam os autores que as agendas
dos bancos internacionais deveriam

ser supervisadas pelas autoridades
de seu pais de origem, com base no
principio da supervisao consolidada

do pais de origem adotado nos gran-
des paises industrials. Para
Hausmann e Gavin, isto "alivia as

autoridades nacionais da responsa-
bilidade de fiscalizacao minuciosa

das atividades das agendas".
Um exemplo dos beneficios desta

solucao e a Nova Zelandia, onde to

dos os bancos privados sao interna
cionais, supervisados pelas autori
dades normativas das matrizes.

Como resultado, as autoridades neo-
zelandesas concentram-se menos na

fiscalizacao minuciosa, podendo re-
dobrar esforgos pela transparencia e
disciplina do mercado.

E evidente que os paises anfitrioes
precisam assinar acordos de inter-
cambio de informagoes com os pai
ses de origem dos bancos interna
cionais, retendo o direito de efetuar
a supervisao local. Os autores sao
favoraveis a criagao de uma estrutu-
ra regional de apoio a regulamenta
gao bancaria latino-americana e,
quando melhorar a capacidade nor-
mativa local, da expansao de bancos
locais nos mercados vizinhos.

Mais estabilidade. Hausmann e

Gavin advertem que a abertura de
mercados financeiros a concorrencia

de bancos estrangeiros depende de
estabilidade macroeconomica e de

melhorias nos orgaos nacionais de
regulamentagao do setor financeiro
e adjudicagao de contratos.

Reconhecem que a maioria dos
paises latino-americanos esta dando
mais prioridade a liberalizagao do
comercio e a integragao da infra-es-
trutura do que a integragao finan
ceira. Alguns ate defendem o adia-
mento da integragao financeira,
temendo que leve a instabilidade.
Mas os autores citam paises como a
Irlanda, Porto Rico e Canada, onde
uma integragao financeira "profun
da" precedeu e estimulou o desen
volvimento industrial. Para eles, es-

tes exemplos demonstram que "nao
se deve pensar numa integragao
maior do mercado financeiro como

um objetivo de longo prazo para de-
pois da industrializagao, mas como
instrumento para acelera-la."

Lawrence Summers, subsecretdrio
do Tesouro dos Estados Unidos.

Como construir
bancos seguros
"Sistemas financeiros seguros e soli
dos: o que funciona na America La
tina?", uma conferencia realizada
em setembro na sede do BID em

Washington, reuniu uma notavel
audiencia de peritos do mundo in-
teiro em regulamentagao bancaria.

Lawrence Summers, subsecreta-

rio do Tesouro dos EUA, instou os

paises da regiao a criar regimes
normativos solidos, processos inde-
pendentes para a fiscalizagao ban
caria, uma estrutura para enfrentar
os bancos problematicos e ameagas
sistemicas e uma infra-estrutura

crediticia forte.

Na America Latina os bancos ne-

cessitam de uma supervisao mais
estreita do que nos paises industria
lizados, afirmou o Diretor Gerente
do Fundo Monetario Internacional,
Michel Camdessus, porque operam
em economias mais volateis e vulne-

raveis. Muitos paises latino-ameri
canos tomaram medidas para refor-
gar os sistemas bancarios apos a
crise do peso mexicano no comego
de 1995, mas, advertiu ele, resta

muito a fazer.

Liliana Rojas-Suarez, assessora
principal do Escritorio do Economis-
ta-chefe do BID, observou que, nas
recentes crises bancarias da Vene

zuela, Mexico e Argentina, os ban
cos trairam suas dificuldades ofere-

cendo aos investidores juros acima
do mercado. Ela declarou que os go
vernos deveriam prestar mais aten-
gao a estes sinais de perigo e, ao
mesmo tempo, contribuir para o for-
talecimento institucional dos ban

cos a fim de prevenir crises futuras.



REFLEXOES

NOTAS

Santo de casa faz milagre
• Consultar com antecedencia as

comunidades afetadas por projetos
de desenvolvimento e dificil e caro,
mas tambem crucial para o exito de

um projeto, segundo

SUDSldio ^nne Deruyttere, an-
, .. tropologa do BID, e
ae pentOS Norman Schwartz,
lOCaiS professor de antropolo-

gia na Universidade de
Delaware. As consultas entre ban

cos de desenvolvimento, governos e
residentes consomem tempo e au-
mentam o custo do projeto. Mas po
dem prevenir futuros conflitos, por
que revelam com antecedencia
questoes polemicas, cuja solugao fi-
caria muito mais cara depois, argu-
mentam Deruyterre e Schwartz num
estudo recente.

Alem disso, a realizagao de con
sultas efetivas como os residentes do

local pode torna-los mais empenha-
dos no exito de um projeto. Frequen-
temente os residentes sao os maio-

res "peritos" em assuntos locais e
uma equipe de projeto pode recorrer
a seu conhecimento para corrigir
pressupostos erroneos sobre as ne-
cessidades da comunidade alvo.

Os dois antropologos oferecem
varias diretrizes para a realizagao de
consultas efetivas. Em primeiro lu-
gar, deve haver um entendimento
previo sobre quem sao os interessa-
dos e que fatores socio-culturais po
dem afetar sua participagao. Alem
disso, devem-se fazer consultas na
fase de definigao do projeto e pros-
segui-las durante a implementagao.
Sugerem tambem o uso de diversos
meios de comunicagao, inclusive
recursos visuais (mapas, fotos e ma-
quetes) para garantir que os resi
dentes entendam de fato as implica-
goes do projeto. Para estimular as
sugestoes dos residentes, podem-se
usar seminarios, sessoes de grupos
focais e ate dramatizagoes.

Schwartz e Deruyttere sugerem
que se institucionalizem as consul
tas, tanto no nivel do projeto quanto

das politicas, mediante intercambio
entre bancos multilaterais, ONGs e
orgaos estatais e locais nos paises
mutuarios.

Para obter uma copia de "Com
munity Consultations. Sustainable
Development and the Inter-American
Development Bank: A Concept Paper",
contatar Maria Eugenia Kyburz, tel.
(202) 623-1852, fax (202) 623-1463,
internet: mariak@iadb.org

SEMINARIO

Ativar os mercados

de capital

• Como demonstrou o Chile no ini-

cio da decada de 80, o dinheiro acu-
mulado pelos fundos de pensao
pode ser usado para acelerar um
mercado de capital local. Estudos

apresentados num
BuSCa (1© seminario do BID
fontCS discutiram o uso de

dormentes outras fontes depoupanga, como as

reservas de empresas
seguradoras, para o mesmo fim.

Os estudos analisaram o tema

sob a perspectiva do Chile, Brasil,
Argentina e Paraguai. No Chile, as
reservas crescentes de seguradoras,
fundos de pensao e outras institui
goes alimentaram a demanda de in-
vestimentos mais diversificados. As

sim, o mercado de capitals do pais foi
estimulado a inovar e expandir-se.

O livre jogo das forgas do mercado
nao garante por si so a eficiencia do
mercado financeiro, diz o estudo chi-
leno. Os mercados precisam de re-
gras e supervisao para reduzir dis-
torgoes e melhorar a competencia dos
participantes, mas os regulamentos
nao devem ser inflexiveis a ponto de
aumentar os custos. Bem feita, a re
forma promove a poupanga, reduz
riscos e flexibiliza os mercados.

Moradores de umafavela do Rio informam

O estudo de caso sobre o Para

guai indica um desenvolvimento
mais lento. As leis paraguaias esti-
mulam as instituigoes a favorecer
investimentos mais curtos e de

maior liquidez, de modo que sao li-
mitadas as oportunidades de inves
timento, tambem inibido por uma
generalizada descrenga na supervi
sao dos mercados financeiros.

Ambos os estudos sugerem que
as instituigoes tendem a escolher
investimentos prudentes, de base
monetaria, no comego do ciclo



ibre projeto de melhorias comunitdrias.

institucional, enquanto as reservas
sao limitadas. Mais tarde, tendem a
voltar-se para o mercado de agoes.
O estudo constatou tambem que a
demanda de novas opgoes de inves
timento cresce em ambientes econo-

micamente estaveis.

Para obter uma copia de "The
Role of the Insurance Market in the
Development ofLong-Term Capital
Markets", contatar Raquel Gomez,
tel. (202) 623-2355, fax (202) 623-
2481, internet: raquelg@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

INTEGRACAO

Bons vizinhos, bons negocios
Saltam exportagoes da regiao para o hemisferio

Quando, em dezembro de 1994, os
chefes de Estado e de governo do
hemisferio decidiram criar uma Area

de Livre Comercio das Americas ate

2005, estavam apenas programando
um processo em andamento: a inte
gragao mediante intensificagao do
comercio e do investimento.

Entre 1990 e 1994, os paises da
regiao abriram suas economias e ex-
pandiram verticalmente as exporta
goes para seus vizinhos. Subiram as
importagoes brasileiras para a Ar
gentina e vice-versa. O Mexico pas-
sou a vender mais

a Venezuela, a

Venezuela a Co-,

lombia, a Co

lombia ao Chile, o Chile ao Peru.
Tambem cresceram consideravel-

mente as exportagoes latino-ameri-
canas para os Estados Unidos e o
Canada. As exportagoes para Euro-
pa e Japao cairam, apesar de cres-
centes investimentos europeus e ja-
poneses na regiao.

"A tendencia e clara", diz o econo-

mista Carlos Sepulveda, do BID. "A
desregulamentagao e a liberalizagao
unilaterais realizadas pela materia
dos paises latino-americanos abri
ram areas naturais de comercio. E a

nova estrategia de crescimento da
regiao, com base na exportagao, deu
mais acesso ao mercado americano,

um dos mais abertos do mundo."

Crescem exportacdes intra-regionais
E caem as que vdo para o exterior*

zi;

'Cifras sao porcentagens do total
das exportagoes da America Latina,
'"Paises membros do BID na Europa.
Fonte: Direcao de Estatisticas de Comercio, FMI.



O BANCO

REUNIAOANUAL

Encontro em Barcelona
Grupo do BID reune-se na Espanha em margo de 97

Santiago Real de Azua

Barcelona, segunda cidade e cora-
gao industrial da Espanha, sera a
sede da trigesima oitava reuniao
anual da Assembleia de Governado-

res do BID e da decima segunda
reuniao anual da Corporagao Inte-
ramericana de Investimentos, de 17

a 19 de margo de 1997.
A reuniao de Barcelona sera uma

excelente ocasiao para reforgar a co
operagao economica entre a Espa
nha e a America Latina, a cujos elos
historicos, politicos e culturais se
soma hoje o crescente interesse do
setor privado espanhol nos merca
dos latino-americanos.

Dados recentes sobre comercio e

investimentos ilustram claramente

este crescimento: em 1995, a

Espanha exportou cerca de US$4,68
bilhoes em produtos para a regiao e
as exportagoes totais da America

Latina para a Espanha alcangaram
US$4,65 bilhoes. Embora estes nu-
meros representem uma parte pe-
quena do comercio espanhol global,
mostram uma significativa tenden-
cia crescente comparada com os ni-
veis de 1993 (US$3,42 bilhoes) e
1994 (US$3,475 bilhoes).

Enquanto isso, o investimento di-
reto da Espanha na America Latina
excedeu o ano passado US$1,76 bi-
lhao, mais de 20% o investimento

total do pais no exterior. Ate 1990, o
investimento da Espanha na regiao
nao passava de US$141 milhoes, ou
seja: na primeira metade desta de-
cada, aumentou mais de 1.000%.

Acordos bilaterais recentes entre

a Espanha e os paises da America
Latina proporcionam uma firme
base para consolidar e ampliar o co
mercio no future Em particular, os
protocolos financeiros aos tratados
de cooperagao e amizade contem
clausulas para facilitar financia-

O Presidente do BID Enrique Iglesias e o Ministro das Financas espanhol
Rodrigo Rato assinam acordo que fez de Barcelona a sede da reuniao de 97.

mento espanhol para a regiao, com
o duplo objetivo de promover o
desenvolvimento economico da

America Latina e aumentar as ex

portagoes da Espanha. Ha tambem
importantes acordos sobre promo-
gao e protegao de investimentos,
bem como sobre reciprocidade tri-
butaria.

Porta para a Europa. Gragas a seus
elos especiais com a America Latina,
a Espanha tambem tem um papel
especifico na ligagao entre a regiao e
a Uniao Europeia, estimulando em
seus vizinhos um interesse crescen

te pelo mercado latino-americano.
Em 1995, a assinatura de um acor-

do-quadro sobre cooperagao econo
mica e comercio entre as duas re-

gioes mostrou que a America Latina
ja se tornou um dos focos das rela-
goes exteriores da Uniao Europeia.

Para a Europa, os paises do
Mercosul — Brasil, Argentina, Para-
guai e Uruguai — tornaram-se im
portantes parceiros comerciais.
Cerca de 26% das exportagoes do
Mercosul j a se destinam a Europa,



onde se originam 22% de suas im-
portagoes. Em 1994, o Mercosul re-
cebeu dos 15 paises da Uniao Euro
peia exportagoes no valor de quase
ECU 13 bilhoes (mais de US$16 bi
lhoes) e exportou para a Europa
produtos equivalentes a quase
ECU 15 bilhoes.

Cerca de 70% dos investimentos

estrangeiros na America Latina ja se
originam na Uniao Europeia, agora
o maior investidor estrangeiro da re
giao.

Ao mesmo tempo, a Espanha e a
Uniao Europda, como o BID, inten-
sificaram seus esforgos para promo-
ver a participagao do setor privado
nas economias da regiao e, em espe
cial, para apoiar o desenvolvimento
de uma rede de pequenas e medias
empresas.

A Catalunha — um dos quatro
motores economicos da Uniao Euro

pda, juntamente com a Lombardia
(Italia), Rodano-Alpes (Franga) e
Baden-Wurtemberg (Alemanha) —

O autor e chefe do Servico de Im-
prensa do BID.

tem uma longa tradigao de empre-
endimentos de pequena e media es-
cala. Cerca de 76% das empresas
catalas empregam menos de 10 tra-
balhadores e menos de 3% empre
gam mais de 100. Sua rede de pe
quenas e medias empresas constitui
o eixo da estrutura economica e so

cial da Catalunha.

Quanto a Barcelona, tornou-se
um dos mais importantes centros
economico-financeiros da Europa
meridional. O tradicional dinamis-

mo da cidade, que cresceu firme-
mente na ultima decada, resulta em

grande parte de relagoes construti-
vas entre os setores publico e priva
do. O crescente interesse na Ameri

ca Latina e parte dessa estrategia.
Os prosperos lagos comerciais

entre a America Latina, a Espanha e
a Uniao Europeia, juntamente com
a posigao cada vez mais forte de
Barcelona como encruzilhada

financeira e comercial, fazem da
sede da reuniao do BID em 1997

um perfeito cenario para o exame do
lugar da America Latina na econo-
mia internacional no seculo 21.

Barcelona, segunda cidade da
Espanha e um de seus principals
centros industrials, sera a sede da
reuniao anual do BID em 1997.

Ponto de encontro global
Instituigao global, o BID reune pai
ses do mundo inteiro para instigar o
desenvolvimento economico e social

da America Latina e do Caribe. Essa

parceria reflete-se nas sedes das
reunioes anuais da Assembleia de

Governadores do Banco, que se al-
ternam entre paises mutuarios e
nao mutuarios. Nos ultimos anos,

realizaram-se com frequencia cada
vez maior reunioes em paises extra-
regionais, atendendo a solicitagoes
desses paises.

Cidade Ano

Washington 1967

Vancouver 1978

Madri 1981

Viena 1985

Miami 1987

Amsterda 1989

Montreal 1990

Nagoya 1991

Hamburgo 1993

Jerusalem 1995

Barcelona 1997



O BANCO

EMPRESTIMOS

Cesta de opcoes
Mutuarios do BID escolhem moedas dos emprestimos

Quer receber seu financiamento em
dolares americanos? Ou prefere
francos suigos? Marcos alemaes,
talvez? Ou ienes japoneses? Que tal
uma combinagao dessas moedas?
Claro, isto se arranja.

Com a abertura do servigo de mo-
eda unica do Banco em 1Q de no

vembro, os mutuarios do BID po
dem escolher ter seus emprestimos
em qualquer uma dessas moedas ou
em todas elas.

Ate essa data,

os mutuarios esta-

vam limitados a

uma cesta de moe

das que incluia
dolares america

nos, ienes japone
ses e moedas eu-

ropdas. Preveem
os peritos do ban
co que o empresti-
mo em moeda uni

ca vai se tornar o

padrao dominante
do BID, embora

permanega a op-

gao da cesta de
moedas.

A questao da
selegao de moedas
esta se tornando

cada vez mais im-

portante para os
clientes do Banco nos ultimos anos,

porque envolve decisoes que preci-
sam levar em conta os riscos e

flutuagoes entre as taxas de cambio
e as taxas de juros.

No passado, o Banco administra-
va os riscos em nome de seus mutu

arios, mediante a diversificagao de
seus financiamentos entre os mer

cados financeiros internacionais e a

oferta de emprestimos em diferentes
moedas. Mas, devido ao declinio ge-
neralizado do dolar americano nos

ultimos 15 anos, o custo desses mo-

vimentos cambiais excedeu a pou
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panga derivada das taxas de juros
mais baixas para varios clientes do
Banco que operam com base no do
lar americano.

Determinar os riscos. Com a cria-

gao do novo mecanismo, os mutua
rios podem determinar suas prefe-
rencias de risco. Se as autoridades

financeiras de um pais decidirem
que, por qualquer razao — seja co

mercio exterior, posigao das reser
vas monetarias ou tendencias do

mercado aberto —, preferem um
emprestimo em uma moeda unica,
em vez da cesta de moedas, tem li-

berdade para tanto.
Os mutuarios tem de decidir qual

a melhor moeda, ou se preferem a
cesta. Com o novo sistema, o BID e

neutro, nao recomenda nenhuma

moeda.

Nao ha limite para o total que o
cliente pode pedir emprestado nem
para as moedas que escolher, se

gundo explicam funcionarios do
Banco. Se quiser, pode pedir todo o
financiamento em dolares. O mesmo

vale para francos suigos, ienes ou
marcos.

O Banco continuara cobrando ju
ros segundo o sistema de taxa varia-
vel hoje em vigor. A unica diferenga
e que a taxa se baseara no custo
medio ponderado de cada moeda
para o Banco, ajustado semestral-
mente, e nao mais na cesta, como

no passado. A taxa variavel tem a
vantagem de ser estavel e os mutua
rios indicaram unanimemente ao

Banco preferir uma taxa estavel.
O servigo de moeda unica foi
adotado depois que os gover

nos dos paises membros
lhe deram aprovagao

unanime.

Outros instrumen-

tos. Alem deste ser

vigo e da cesta de
moedas, o Banco ofere-

ce outros instrumentos

financeiros em seus em

prestimos ao setor pri-
vado.

Os emprestimos
diretos ao setor

privado, sem ga-
rantias oficiais,

sao expressos

em dolares

americanos

a uma taxa

baseada na

LIBOR, com uma

taxa adicional de risco

que reflete a taxa de mer
cado.

Os emprestimos para programas
de credito global ao setor privado
mediante repasse de bancos oficiais
— concedidos mediante o chamado

"guiche de dolares" — sao tambem
expressos em dolares americanos e
tem taxas de juros baseadas na
LIBOR. A taxa desses emprestimos
garantidos pelo governo, inferiores a
taxa dos concedidos sem tais garan-
tias, baseia-se no custo do financia
mento para o Banco.

— Daniel Drosdoff



Caminhoneiros mexicanos adotam padroes de certificagdo e seguranga.

PADROES

Mao-de-obra com certificado
Empresas mexicanas querem garantia de habilitagdo

"Voce tem um certificado?" No mer

cado global, fechar um negocio pode
depender da resposta a essa per
gunte. Sabendo disso, os empresa-
rios mexicanos aguardam ansiosos
um novo programa financiado pelo
Fundo Multilateral de Investimentos

(Fumin) para promover a padroniza-
gao das qualificagoes e a certifica
gao da mao-de-obra.

Em profissoes como medicina,
contabilidade e engenharia, ha muito
existe um processo de certificagao
das pessoas que as praticam. Ulti-
mamente, o setor de servigos e as
manufaturas passaram a adotar pa
droes de habilitagao para elevar a
qualidade e a competitividade.

Dentro do novo programa, o Con-
selho de Padroes e Certificagao da
Mao-de-obra do Mexico trabalhara

com sindicatos e entidades do setor

para definir os padroes e langar pro
jetos pilotos em setores chaves. O
programa esta sendo financiado
com ajuda de um subsidio de US$3
milhoes do Fumin, que e adminis-
trado pelo BID.

Os caminhoneiros mexicanos en-

frentam uma dura competigao de
americanos e canadenses, que ja
contam com rigorosos padroes de
habilitagao. Segundo um dos proje

tos pilotos, empresas e associagoes
mexicanas de transporte rodoviario
definirao padroes de habilitagao
para motoristas, mecanicos e pes-
soal de apoio.

Fundos do setor privado. Esforgos
semelhantes serao dirigidos aos se
tores da construgao, varejo, hotela-
ria e telefonia, alem da agroindustria.
Os recursos serao usados em trei-

namento, testes de desempenho e
promogao das novas normas.

A certificagao da habilitagao pro-
fissional pode ajudar a convencer
investidores estrangeiros de que
seus empregados potenciais serao
capazes de realizar tarefas especifi-
cas. Segundo Carlos Miranda, lider
da equipe do BID responsavel pelo
projeto, a meta e tornar o Mexico
mais competitive no mercado inter-
nacional de mao-de-obra, adotando
padroes comparaveis aos das gran-
des empresas.

Miranda observa que os padroes
de capacitagao beneficiam a todos.
"Com informagoes objetivas sobre
as qualificagoes dos trabalhadores,
o empregador reduz o custo de re-
crutamento e treinamento. E para o
empregado, a habilitagao aumenta o
valor de seu trabalho no mercado."

MANAGUA

Apoio a lideranca
da mulher
Reuniao programafundo

Os pianos de criagao de um fundo
no valor de US$3 milhoes para pro-
mover a lideranga da mulher e a
participagao civica na America Lati
na e Caribe avangaram mais um
passo em setembro, com uma reu
niao em Managua, Nicaragua.

O Fundo para a Lideranga e Re-
presentagao da Mulher, a ser admi-
nistrado pelo Banco, financiara pro
jetos para ampliar o acesso da
mulher a posigoes de lideranga. Se
rao aceitas solicitagoes de financia
mento de organizagoes nao-governa-
mentais, centros de pesquisa e
orgaos publicos.

O programa inicial, com tres anos
de duragao, sera financiado com re
cursos de US$2,5 milhoes do BID e
US$500,000 do governo da Noruega.
O conselho do fundo sera composto
pelo BID, pelo Fundo das Nagoes
Unidas para a Infancia (UNICEF),
pela Organizagao dos Estados Ame
ricanos (OEA), pelo Fundo das Na
goes Unidas para o Desenvolvimento
da Mulher (UNIFEM), pelo Programa
das Nagoes Unidas para o Desenvol
vimento (PNUD), pela Coordenadoria
das ONG para a America Latina e o
Caribe e outros grupos.

A ideia do fundo surgiu antes da
Quarta Conferencia Mundial sobre a
Mulher, realizada em Pequim, cujo
tema foi A Mulher no Poder e no

Processo Decisorio.

Em Managua, os participantes
discutiram os principios do fundo, a
forma de promove-lo e as perspecti-
vas de financiamento complementar
para prosseguir o programa alem
dos tres anos de financiamento do

BID.

Para mais informagoes sobre o
fundo e as apresentagoes feitas du
rante a reuniao de Managua, conta-
tar Clotilde Chariot, tel. (202) 623-
3843, fax (202) 623-1463, ou
internet: clotildec@iadb.org
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BRASIL

Progride obra
de aguas pluviais
Avangam os trabalhos da
segunda etapa do progra
ma de drenagem de aguas
pluviais, orgado em
US$544 milhoes, para evi-
tar inundagoes e engarra
famentos em Sao Paulo.

O projeto compreende
47 quilometros de canais
de drenagem de concreto,
combinados com vias ex-

pressas construidas ao
longo de antigos leitos de
riachos. Oito reservato-

rios, com capacidade total
de um bilhao de metros

cubicos de aguas pluviais,
evitarao enchentes duran

te a estagao das chuvas,
de dezembro a fevereiro.

O projeto, cuja conclu-
sao esta prevista para o
ano 2000, e financiado
por um emprestimo de
US$302 milhoes do BID.

A primeira etapa, tam
bem financiada pelo BID,
terminou em 1994 e elimi-

nou parte das enchentes
mais graves. "As vias ex-
pressas novas mudaram a
cidade", diz Emilio Azzi,
diretor do projeto. "Empre
sas e lojas estao voltando
ao centro da cidade."

O BANCO EM ACAO

Algoddo de alto rendimento.

ARGENTINA

Cooperativa
de algodao
Os agricultores precisam
tanto de paciencia e forta-
leza quanta de sementes e
maquinas. Os problemas
sao tantos — secas, en

chentes, pragas, pregos
baixos nos anos bons.

Num esforgo para con-
trabalangar os problemas,
150 pequenos produtores
de algodao da provincia de
Santiago del Estero, no
norte da Argentina, for-
maram uma cooperativa
em 1989. Achavam que
assim poderiam obter me-
lhores pregos, partilhar

canalizagdo impede enchentes e engarrafamentos.
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equipamento agricola e
produzir variedades de
rendimento mais alto.

Em 1993, a cooperativa
ja era suficientemente es
tavel para pedir um em
prestimo de US$400,000
do Programa de Pequenos
Projetos do BID. O dinhei-
ro foi usado para criar um
fundo de credito rotativo a

fim de permitir aos socios
comprar melhores semen
tes, fertilizantes e equipa
mento.

O exito da cooperativa
foi imediato. Plantou-se

mais algodao e as semen
tes melhores ajudaram a
aumentar o rendimento.

As vendas de algodao pas-
saram de 60 toneladas em

1993 para 1.202 este ano
e muitos socios mais do

que dobraram sua receita.
Enquanto isso, a coopera
tiva aumentava para 530
socios.

"O emprestimo do BID
livrou nossa cooperativa
da dependencia de finan
ciamento oficial", diz Luis

Catan, funcionario da coo

perativa. "E ainda aumen-
tou a produgao de algodao,
alem de melhorar a situa-

gao de nossos membros."

MEXICO

Agua a cargo dos
usuarios

Um vasto programa para
recuperar os sistemas es-
tatais de irrigagao do Me
xico e transferi-los para os
usuarios locais superou a
meta inicial: a transferen-

cia ja se concretizou em
56 distritos, em vez dos 21
previstos originalmente.

Historicamente, os 80

distritos do sistema de ir

rigagao do Mexico depen-
dem de grandes subsidios

federals. Com este progra
ma, concebido para tornar
os distritos auto-suficien-

tes, os plantadores pagam
pela agua e pela manuten-
gao do sistema, mas ga-
nham seu controle.

Em 14 distritos estao

sendo negociadas transfe-
rencias nos termos deste

programa de US$1,24 bi
lhao. O apoio ao financia
mento inclui um empresti
mo de US$200 milhoes do
BID e um credito de

US$350 milhoes do Banco
Mundial.

Os agricultores que vi-
vem nos distritos de irri

gagao, que cobrem uma
area total de quase 32.000
quilometros quadrados,
descobriram o lado negati-
vo dos subsidios estatais

durante a crise da divida

da decada de 1980. A falta
de dinheiro, o governo in-
terrompeu a manutengao
de muitos canais, que ter-
minaram assoreados ou

com vazamentos no reves-

timento de concreto. A

conseqiiencia foi a queda
da produgao.

Em 1990, quando co-
megou o programa finan-



ciado pelo BID, o governo
subsidiava quase metade
do custo da administragao
dos distritos. O ano pas
sado, as transferencias ti-

nham reduzido os subsi

dios a 23%, economizando
cerca de US$67 milhoes
para o governo.

"Alem disso", diz Hector

Lopez, especialista do BID
que supervisa o projeto, "o
custo da operagao caiu
porque as associagoes
usuarias trabalham me-

lhor. Outra vantagem e
que as associagoes sao
entidades juridicas, por
isso podem pedir empres
timos a bancos privados."

Um dos primeiros dis
tritos a ser transferidos

aos usuarios foi o Deli-

cias, um sistema de mais

de l.lOOquilometros de
canais que cobre 75.000
hectares, a cerca de 80

quilometros ao sul de
Chihuahua.

Diz Alfredo Mora Ma-

gana, que administra o
distrito de Delicias para a
Comissao Nacional de

Agua do governo no perio-
do de transigao: "Nao e
que administremos mal o

distrito. E que nao se pode
faze-lo sem um orgamento
adequado."

"Alem disso", prossegue
ele, "ha coisas que o go
verno nao pode fazer tao
bem quanta a empresa
privada. Por exemplo,
para comprar qualquer
coisa tinhamos de seguir
rotinas burocraticas que
desperdigam muito tempo.
Hoje, quando os usuarios
precisam de uma pega,
vao e compram."

Agora a Comissao Na
cional de Agua supervisa a
administragao dos distri
tos de irrigagao e e res-
ponsavel pela manutengao
dos reservatorios que for-
necem a agua. Os distritos
pagam a Comissao por
este servigo.

Ironicamente, as graves
secas de 1994 e 1995 fize-

ram a produgao estagnar
a despeito da irrigagao
mais eficiente. Mas essas

nuvens deixaram passar
um raio de sol. "Durante a

seca" diz Lopez, "os usua
rios criaram uma nova

cultura de valorizagao da
agua. E passaram a con-
sumi-la criteriosamente."

BAHAMAS

Governo

do povo
Ao voter nas eleigoes mu
nicipals do ultimo verao,
os cidadaos das ilhas

Family, Bahamas, nao se
limitaram a por caras no
vas no poder.

Os 70% dos eleitores

que foram as urnas cria
ram um novo nivel de go
verno, composto por con-
selhos distritais que vao
tomar o lugar do governo
central na gestao dos as-

Hqje, os agricultores mexi
canos administram a irri

gagao antes controlada
pelo governofederal.

suntos municipais. Os
conselhos, criados para
aplicar na municipalidade
os impostos pagos na mu
nicipalidade, tem tambem
novas responsabilidades.
Serao responsaveis pela
manutengao dos predios e
espagos publicos, conces-
sao de alvaras para as fir-
mas e melhoria da arreca-

dagao de impostos.
Para ajuda-los, o BID

forneceu terminais de

computador no valor de
US$150,000 para os 23
conselhos distritais das

ilhas Family. Os recursos
sao parte de uma doagao
de US$1,5 milhao para
aperfeigoar a arrecadagao
e administragao de impos
tos em todas as Bahamas.

Os baamianos estao en-

tusiasmados com os con

selhos e com as novas

responsabilidades. "Todo
governo mais proximo do
povo e melhor", diz
Rudolph Albury, de Lower
Bogue, na ilha de Eleu-
thera. E Percy Archer, de
Dundas Town, ilha de

Abaco, concorda: "Todos

nos vamos trabalhar jun
tos para que a comunida
de prospere."
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Computadores novos ajudam a melhorar a arrecadagdo.
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EMPRESTIMOS

Argentina...US$120 mi
lhoes para a
EDENOR

(Empresa
Distribuidora

y Comercia-
lizadora Nor

te, S.A.) para apoio aos
gastos de capital dessa
empresa privada de ener-
gia em 1996-97.

O financiamento, con-

cedido pelo Departamento
do Setor Privado, consiste

em um emprestimo de
US$40 milhoes do capital
ordinario do Banco e um

credito de US$80 milhoes
de um consorcio de ban

cos comerciais nos termos

de acordos de participagao
com o BID.

Em coordenagao com a
EDENOR, o BID indicou o

Deutsche Morgan Grenfell,
da Alemanha, e a Societe

Generale, da Franga, para
organizar o consorcio e
ajudar o Banco a analisar
e estruturar o emprestimo.

A EDENOR, que distri-
bui eletricidade no norte

da grande Buenos Aires,
foi fundada em 1992 como

resultado da privatizagao
da Servicios Electricos del

Gran Buenos Aires.

Os recursos do BID

apoiarao um programa de
investimento de cinco anos

voltado para o atendimen-
to da crescente demanda

de eletricidade, a redugao
das perdas de eletricidade
no sistema, o aumento da

eficiencia e qualidade dos
servigos e o fortalecimento
da situagao economica e
financeira da empresa.

O emprestimo visa me
lhorar o acesso da

EDENOR a financiamento

de longo prazo de merca
dos de capital, para redu-
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NOVOS PROJETOS

INFORMA<?OES SOBRE AQUISIQOES DO BID

Detalhes sobre estes projetos e oportunidades de forne-
cimento de bens, obras e servigos sao publicados men-
salmente em IDB Projects. Esta publicagao divulga pro
jetos recentemente aprovados ou em estudo para
financiamento pelo BID, bem como informagoes gerais
sobre aquisigoes e concessao de contratos.

Para receber um exemplar gratuito de IDB Projects,
comunique-se com a Segao de Informagao Publica, tel.
(202) 623-1397, fax (202) 623-1403. IDB Projects esta
tambem na internet em http://www.iadb.org

zir a dependencia em rela-
gao a emprestimos de cur-
to prazo caros e inseguros.

Brasil...US$100 milhoes
para melho
rar a educa-

gao secunda
ria publica
no Parana.

O empres
timo respaldara reformas
em curso para criar um
sistema de escola secun

daria que oferecera instru-
gao basica de qualidade,
com enfase no direcio-

namento da instrugao
para a demanda real de
mao-de-obra qualificada.

O programa financiara
melhorias de curriculo,

novos recursos de ensino,

treinamento de professo-
res e incentivos a melhoria

do desempenho dos mes-
tres. Pagara tambem a re-
cuperagao e equipamento
de escolas.

O programa, cujo custo
total e de US$222 milhoes,
reforgara ainda a adminis
tragao escolar e criara um
programa piloto a fim de
estudar o potencial de au-
tonomia das escolas.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria Es-
tadual de Educagao, Ave-
nida Agua Verde 1680,
CEP 80240-900, Curitiba,

Parana, Brasil; tel. (55-41)
342-1144, fax (55-41)
342-4679.

Brasil...US$19,8 milhoes
para ajudar a
reduzir as

enchentes na

grande Cam
pinas.

Os recur

sos financiarao a constru-

gao de instalagoes de dre
nagem, inclusive coletores
de aguas pluviais e canais
para os cursos de agua, e
melhorias nas casas e ser

vigos das favelas em areas
sujeitas a enchentes.

O credito tambem refor

gara a prefeitura nas areas
de finangas, recursos hu-
manos, planejamenta, am-
biente urbano, recupera-
gao de areas abandonadas
e uso da terra.

O programa estimulara
a participagao comunita-
ria e aumentara a consci-

encia no tocante a prote-
gao ambiental. O custo
total e de US$23 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria de
Planejamento e Meio Am-
biente, Avenida Anchieta

200, 19g andar, Centra,
13015-904, Campinas,
SP, Brasil; tel. (55-192)
35-0221, fax (55-192) 35-
0102.

El Salvador...US$19,7 mi
lhoes para
modernizar a

gestao das fi
nangas do
setor publico
e reforgar a
prestagao de servigos.

Este credito financiara

um sistema integrado de
gestao financeira para 6r-
gaos publicos, concen-
trando-se nas areas de or-

gamento, tesouro, conta-
bilidade do governo, divida
publica, sistemas infor-
matizados e treinamento.

Apoiara tambem reformas
em curso do servigo de re-
ceita para melhorar a re
gulamentagao, descentra-
lizar a assistencia ao con-

tribuinte e os servigos de
auditoria e consolidar um

sistema de fiscalizagao do
pagamento de impostos.

O mesmo programa
ajudara a modernizar o
servigo de receita alfande-
garia, simplificando e
informatizando os procedi-
mentos operacionais e
treinando pessoal em tec-
nicas avangadas. Ajudara
ainda a modernizar as

aquisigoes publicas me
diante padronizagao, infor-
matizagao e treinamento.

O custo total do progra
ma e de US$22,957,000.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Hacienda, Edificio las Tres
Torres, Urbanizacion

Buenos Aires, San Salva
dor, El Salvador; tel. (503)
271-0250, fax (503) 271-
0591.

Honduras...US$15 mi
lhoes do Fundo para Ope-
ragoes Especiais a fim de
melhorar a produtividade,
qualidade e competitivi-
dade agricola. Este em
prestimo ajudara a criar



Os melhores amigos da mae

Os veteranos de uma equipe ciriirgica do Instituto Matemo-Infantil de Pernambuco (IMIP), Brasil, lidam com todo tipo
de complicagoes perinatais, como os partos prematuros. Um inovador programa do IMIP, denominado Projeto Cangu-
ru, aperfeigoou um metodo para tratar de bebes prematuros, prendendo-os ao peito da mde, onde a temperatura do
corpo dos bebes e mantida constante e eles podem se altmentar quando querem.

um fundo

que financia
ra a geragao

e transferen-

cia de tecno-

logia para a
agricultura, bem como o
treinamento para pesqui-
sadores e trabalhadores.

A Diretoria de Ciencia e

Tecnologia Agricola sera
reforgada para apoiar a
promogao, regulamenta
gao e supervisao do mer
cado de servigos agricolas,
enquanto as fungoes ope-
racionais e administrativas

caberao ao setor privado.

Nicaragua...US$32 mi
lhoes do

Fundo para
Operagoes
Especiais a
fim de me

lhorar a efi-

cacia do governo mediante
reformas financeiras e ad

ministrativas.

O programa reforgara

financeiramente os bancos

nicaraguenses e estimula-
ra praticas mais dinami-
cas no setor bancario pri
vado. Coordenara tambem

a recapitalizagao do Banco
Nicaragiiense de Industria
y Comercio com recursos
privados.

O sistema tributario

tornar-se-a mais equitati-
vo e eficiente e sera pro-
posta uma lei para permi-
tir ao governo aplicar a
suas operagoes gestao fi
nanceira integrada e siste
mas de auditoria.

O custo total do progra
ma e de US$68 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Unidad Coor-
dinadora del Programa de
Reforma del Sector Publi

co (UCRESEP), Ingeniero
Luis Villalta, Del Porton

del Hospital Militar 2 1/2
cuadras al Norte, Casa #
1106, Managua, Nica
ragua; tel. e fax (505-2)
66-8507.

Panama...US$26,4 mi
lhoes para
ampliar o al-
cance e me

lhorar a qua
lidade da

moradia para
familias de baixa e media

renda.

O governo empreendera
reformas e investimentos

consideraveis no setor da

habitagao, ampliando o
papel de incorporadores e
bancos privados e de orga-
nizagoes nao-governamen-
tais (ONGs) na solugao de
problemas habitacionais.

O programa buscara re-
duzir custos administrati-

vos aumentando muito, ao

mesmo tempo, o numero
de familias que recebem
ajuda financeira para ter
uma casa decente.

Para as familias com

renda de ate US$600 por
mes, o programa criara
um sistema de subsidio

direto. Gragas a estes

subsidios, as familias que
nao podiam pagar as ca-
sas disponiveis no merca
do poderao escolher ou
tras construidas pelo setor
privado e levantar empres
timos hipotecarios junto a
bancos tambem privados.

O programa dobrara o
numero de familias de bai

xa renda que recebem
subsidios do Ministerio da

Habitagao para melhorar
suas condigoes de mora
dia. O programa estimula-
ra as ONGs a ajudar no
projeto e construgao de
moradias para essas fami
lias. Seu custo total e de

US$69,87 milhoes.

Uruguai...US$153,3 mi
lhoes para
melhorar e

expandir es-
gotos sanita-
rios e siste

mas de

aguas pluviais no departa-
(continua)
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(vem da pdg. anterior)
mento de Montevideu e

parte do departamento de
Canelones.

O emprestimo ajudara a
ampliar os servigos de sa-
neamento de 80% para
88% dos moradores de

Montevideu. Apoiara tam
bem a reorganizagao da
divisao de saneamento da

prefeitura de Montevideu e
criara um sistema de con-

tabilidade de custos para
elevar sua eficiencia e

qualidade.
O programa abrange a

preparagao de um piano
mestre de gestao de resi-
duos solidos na grande
Montevideu e parte dos
departamentos de Cane
lones e San Jose.

Duas etapas anteriores
do programa de sanea
mento de Montevideu fo-

ram financiadas por em
prestimos do BID com
valor superior a US$72
milhoes. O custo do atual

programa e US$219 mi
lhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Division de Sa-
neamiento, Intendencia

Municipal de Montevideo,
Avenida 18 de Julio 1360,

Piso 6; tel. (598-2) 91-6204,
fax (598-2) 92-7801.

Venezuela...US$10,5 mi
lhoes para
modernizar a

administra

gao tributa-
ria e os ser

vigos
aduaneiros, a fim de ele
var a eficiencia e reduzir a

inadimplencia.
Os recursos serao usa-

dos para reformar Ids e
regulamentos alfandega-
rios, melhorar rotinas
operacionais, desenvolver
e implementar um novo
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sistema de informagoes,
adquirir computadores e
reformar instalagoes.

O emprestimo sera usa-
do tambem para consoli-
dar reformas e um novo

sistema de informagoes
para a receita publica.
Apoiara o desenvolvimento
de pessoal e a criagao de
um centro de estudos fis-

cais para treinar pessoal
do Servigo Nacional Inte-
grado de Administragao
Tributaria (SENIAT), que
executara o programa.

O custo total do progra
ma e de US$21 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Servicio Nacio
nal Integrado de Adminis-
tracion Tributaria, Edificio
SENIAT, Centro Comercial
Mate de Coco, Avenida
Blandin, Chacao, Caracas,
Venezuela; tel. (58-2) 263-
0906, fax (58-2) 266-
2929.

COOPERACAO TECNICA

Mexico...US$3,37 milhoes
em financia

mento nao

reembolsavel

para dois
projetos pilo
tos destina-

dos a servigos de educa-
gao e saude para filhos de
diaristas agricolas migran-
tes nos vales de Mexicali e

San Quintin. Os servigos
incluirao educagao pre-es-
colar e nutrigao, benefi-
ciando 5.400 criangas num
periodo de quatro anos.

No vale Mexicali, o pro
grama criara unidades
moveis para atendimento
as criangas e salas de
aula perto do local de tra-
balho dos pais.

No vale de San Quintin,
o projeto reformara insta

lagoes e construira outras
para dobrar o numero de
criangas atendidas.

O programa sera execu-
tado pelo Ministerio do
Desenvolvimento Social

por intermedio de seu Pro
grama Nacional de Apoio a
Diaristas Agricolas.

Peru...US$1 milhao para
um programa

de agilizagao
do governo.

Este em

prestimo fi
nanciara as-

sistencia tecnica a duas

entidades que atendem a
Junta de Modernizagao do
governo, uma Secretaria
Tecnica e 15 forgas-tare-
fas ministeriais.

Uruguai...US$300,000
para estudos
tecnicos pre-
liminares a

fim de inter-

ligar em alta
voltagem os
sistemas brasileiro e uru-

guaio de eletricidade.
O projeto sera financiado

por empreiteiras italianas
e pelo Fundo Fiduciario de
Instituigoes Especializadas,
administrado pelo BID.

Venezuela...US$6,4 mi
lhoes para
reforgar a
capacidade
do executivo

e do con-

gresso para
gerir a politica macroeco-
nomica.

Os recursos financiarao

assistencia tecnica para
criar uma unidade de ana-

lise macroeconomica liga-
da ao congresso, a qual
aumentara a capacidade
do legislative para anali-
sar a politica fiscal e seu

impacto macroeconomico.
Ajudara tambem a criar
um escritorio de progra-
magao e analise macroe
conomica ligado ao Minis
terio das Finangas.

O custo total do progra
ma e de US$8,5 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Presidencia,
Palacio Legislativo, Monjas
a Padre Sierra, Caracas,

Venezuela; tel. (58-2) 483-
3640/3644, fax (58-2)
483-9616; ou Oficina
Viceministro de Hacienda,

Torre Banco La Guaira

(Penthouse), Parque Cara-
bobo, Caracas, Venezuela;
tel. (58-2) 509-8281, fax
(58-2) 483-6769.

Regional...US$1,46 mi
lhao para
treinar peri-
tos latino-

americanos

no Instituto

Latino-Ame

ricano de Doutrina e Estu

dos Sociais (ILADES),
sediado em Santiago do
Chile.

Os recursos financiarao

bolsas de estudo para 45
profissionais para o pro
grama de graduagao do
ILADES em economia de

orientagao social. A enfase
recaira sobre a analise e

compreensao de proble
mas economicos e a con-

cepgao de politicas sociais
adequadas a situagao ma
croeconomica de cada

pais.
Sera dada preferencia

aos candidates dos paises
menores e mais pobres da
regiao.

Enderego para mais in
formagoes: Instituto Lati-
no-americano de Doctrina

y Estudios Sociales, Almi-
rante Barroso Ns 6, Casil-
la 51970, Santiago 1, Chi-



le; tel. (562) 698-0046, fax
(562) 698-6873.

Regional...US$850,000
para pesqui-
sa e treina

mento para
desenvolver

mercados fi

nanceiros e

de titulos.

A enfase deste progra
ma para toda a regiao, re-
caira sobre a regulamen
tagao e as instituigoes
necessarias ao desenvolvi

mento e inovagao desses
mercados. Apoiara a pes-
quisa e colocara seus re-
sultados a disposigao dos
interessados dentro e fora

dos paises membros do
Banco, mediante confe-

rencias, oficinas, mesas-

redondas, programas de
treinamento, a internet e

documentos de trabalho.

Regional.. .US$940,000
para energia
sustentavel e

fontes de

energia lim-
pa. Este pro
grama piloto
identificara cinco paises
latino-americanos ou

caribenhos para participar
do teste de uma estrategia
de politicas e praticas de
energia ambientalmente
saudaveis. O projeto de
US$1,4 milhao tem tam
bem o apoio da Comissao
Europeia e do Departa-
mento de Energia dos EUA
e desenvolvera propostas
para futures projetos
energeticos.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Mexico...US$3 milhoes
para ajudar empresas e

trabalhado-

res a se tor-

nar mais

produtivos e
competitivos.

O progra
ma envolvera o setor pri
vado, o governo e os tra-
balhadores. Ajudara a
industria privada a identi-
ficar qualificagoes men-
suraveis e padroes de ha
bilitagao internacional-
mente competitivos.

Ja se identificou um

grupo de projetos pilotos
para os quais se exigem
padroes de qualificagao
em toda uma gama de se-
tores, inclusive hotelaria,

construgao, transporte ro-
doviario, varejo e teleco-
municagoes.

O programa sera execu-
tado pelo Conselho de Pa
droes e Certificagao de
Competencia da Mao-de-
Obra do Mexico.

Para mais informagoes,
ver artigo na pagina 11 ou
contatar o Consejo de Nor-
malizacion y Certificacion
de Competencia Laboral,
Rosaleda NB 34, Col. Lo-
mas Altas, Mexico, D.F.,
C.P. 11950; tel. (525) 570-
2918, fax (525) 570-0850.

Panama.. .US$600,000
para apoiar
investimento

privado na
regiao

interoceanica.

O credito

ajudara a criar um fundo
a ser gerido pela Superin-
tendencia Regional Intero
ceanica para financiar
servigos legais e especia-
lizados a fim de assessorar

a Superintendencia no
prepare de documentagao
moderna para concorren
cia publica, concessoes e

(continua)

Tempo de escola

Estudantes secunddrios da Escola Agricola de Mafil, no
Chile, desfrutam das novas instalagoes da escola. Na
Mafil, que enfatiza treinamento prdtico em tecnicas agri
colas, as melhorias sao parte de um programa nacional
de saude, educagdo, saneamento e projetos rodovidrios e
de eletrificagdo parcialmentefinanciado pelo BID.

17



(vem da pdg. anterior)
transagoes ligadas a ativos
prioritarios programados
para reverter ao Panama
em 1996 e 1997.

Entre os ativos estao a

fazenda Arraijan Tank; lo-
tes industrials na Base

Aerea de Albrook, base de

Espinar e ilha Telfers; ins-
talagoes de ecoturismo em
Gamboa; Hospital Gorgas;
o hotel Four Stars, em

Forte Espinar; o porta de
cruzeiro Amador; e insta-

lagoes comerciais na base
aerea de Albrook.

A Regiao Interoceanica,
que inclui a Zona do Ca
nal, revertera totalmente a
soberania nacional em 31

de dezembro de 1999, nos

termos dos tratados Torri-

jos-Carter. Incorporar os
ativos da Zona Interocea

nica a economia do pais e
uma prioridade na estra-
tegia de desenvolvimento
economico do Panama.

Regional...US$1,69 milhao
para apoiar o
desenvolvi

mento de mi-

croempresas

rurais em

Honduras,

Guatemala e Belize.

O programa oferecera
servigos financeiros e tec-
nicos a microempresas
produtivas, mediante pro
jetos pilotos de comercia-
lizagao, servigos financei
ros e treinamento em

novas tecnologias e prati-
cas de produgao.

O componente de co-
mercializagao treinara
microempresarios para se-
lecionar produtos com po-
tencial de exportagao,
como artesanato e alimen-

tos industrializados, e

para vende-los no pais e
no exterior.
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O componente de servi
gos financeiros instruira os
microempresarios sobre
obtengao de credito e as
organizagoes nao-governa-
mentais sobre organizagao
e expansao de bancos co-
munitarios.

Um terceiro componen
te treinara microempresa
rios em novas tecnologias
e praticas de produgao.

O custo total do progra
ma e de US$2,79 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Katalysis/Hon-
duras, Apartado Postal
3622, San Pedro Sula,
Honduras, tel. (504) 52-
5753, fax (504) 52-6178.

CII

Mexico...US$7,5 milhoes
para a Chris-
tianson, S.A.

deC.V, pe-
queno e di-
versificado

fabricante de

produtos quimicos espe-
ciais situado na Ciudad

Industrial del Valle de

Cuernavaca, Morelos. O fi
nanciamento consiste em

um emprestimo consorcia-
do no valor de US$6 mi
lhoes e um investimento

de US$1,5 milhao.
O Fondo de Optimiza-

cion de Capitales, S.A., de
C.V. (OPCAP), empresa
mexicana de investimento,

entrara com US$1,5 mi
lhao em capital acionario.

Estes investimentos

permitirao a Christianson
aumentar a produgao e ti-
rar partido de suas cres-
centes vendas ao mercado

dos Estados Unidos.

Para informagoes sobre
projetos, veja o BID na in
ternet,http: / /www. iadb.org

DIRETORIA EXECUTIVA

Barry J.
Malcolm foi

eleito diretor

executivo do

Banco por
Bahamas,

Barbados,

Guiana,

Jamaica e Trinidad e

Tobago.
Cidadao baamiano,

Malcolm foi antes diretor

executivo suplente do BID
pelos mesmos paises. An
tes de entrar para o Ban
co, em 1994, foi senador e
secretario parlamentar no
gabinete do Primeiro-Mi-
nistro da Comunidade das

Bahamas.

Yukio

Saruhasi foi

nomeado

diretor execu

tivo por Croa-
| cia, Eslove-

nia, Japao,
Portugal, e

Reino Unido.

Cidadao japones,
Saruhasi tem longa expe-
riencia em gestao alfande-
garia e tributaria em seu
pais, tendo sido recente-
mente diretor-geral do es-
critorio tributario regional
de Kumamoto. De 1984 a

1987, foi diretor executivo
suplente pelo Japao no
Banco de Desenvolvimen

to da Asia.

Arturo J.

Cruz foi elei

to diretor

executivo

suplente por
Belize, Costa

Rica, El Sal
vador, Guate

mala, Honduras e Nicara

gua.
Cidadao nicaragiiense,

Cruz serviu como diretor

executivo suplente pelos
mesmos paises de 1990 a
1993. Tambem trabalhou

antes para o BID, ultima-
mente como tesoureiro ad-

junto e chefe da Divisao
de Operagoes Financeiras
e de Capital. Em seu pais,
Cruz foi diretor do Banco

Central, embaixador em
Washington e membro de
uma junta de cinco pesso
as que governou a Nicara
gua.

George L.
Reid, Jr. foi
eleito diretor

executivo su-

I plente por
I Bahamas,

'mi. Barbados,
Guiana,

Jamaica e Trinidad e

Tobago.
Cidadao de Barbados,

Reid tem longa folha de
servigos publicos em seu
pais, onde serviu ultima-
mente como Diretor do

Servigo Publico Civil e di
retor de assuntos finan

ceiros e economicos. Foi

tambem diretor do Banco

de Desenvolvimento do

Caribe e do Banco Central

de Barbados, governador
suplente no BID e no Ban
co Mundial, diretor execu

tivo no BID e diretor exe

cutivo suplente no Banco
Mundial e organizagoes
associadas.

Alexandra M.

Archbold foi

eleita diretora

executiva su

plente por
Croacia,

Eslovenia,

Japao, Portu
gal, e Reino Unido.

Cidada britanica,

Archbold serviu antes na

.



Administragao de Desen
volvimento Ultramarino do

Reino Unido como diretora

do Departamento da Afri
ca Oriental, do Departa
mento da Asia Meridional
e, ultimamente, do Depar
tamento da Asia Ociden-
tal. Foi tambem primeira
secretaria de desenvolvi

mento na representagao
britanica junto a Comuni
dade Europda.

aMauro

Marcondes

Rodrigues foi
eleito diretor

executivo su

plente pelo
Brasil e o

Suriname.

Cidadao brasileiro,

Marcondes Rodrigues era
ate pouco tempo secreta-
rio de planejamenta e ava-
liagao na Secretaria do
Planejamento e Orgamen-
to, onde ja servira como
secretario de assuntos in

ternacionais, chefe de ga-
binete e secretario para o
orgamento federal. Antes,
havia trabalhado quase 20
anos no Banco Nacional

de Desenvolvimento Eco

nomico e Social.

NOMEAQOES

Jose Roberto

Nolasco foi

nomeado

conselheiro

geral assis-
tente encarre-

gado do Es-
critorio

Institucional Juridico do

BID.

Cidadao salvadorenho,
Nolasco trabalha no BID

desde 1981, tendo sido ul

timamente conselheiro se

nior, coordenador da Re

giao II no Departamento
Juridico do Banco. Antes

de entrar para o BID, ocu-
pou varios cargos no Mi-
nisterio das Relagoes Ex-
teriores de seu pais.

EMPRESAS ALEMAS DE
OLHO NA AMERICA

LATINA

O BID foi um participante
destacado da Semana Ale-

manha-America Latina do

mes passado, um dos
maiores encontros dos

ultimos anos sobre coope
ragao entre a Europa e a
regiao. Realizada em Colo-
nia, incluiu um foro sobre

telecomunicagoes na Ame
rica Latina; um seminario

de dois dias para os meios
de comunicagao sobre la-
gos politicos, jornalisticos
e economicos entre a Ale-

manna, a Europa e a
America Latina; e uma

conferencia de negocios
que analisou as oportuni
dades comerciais criadas

pela privatizagao, a libera-
lizagao e a regionalizagao
na America Latina. A se

mana culminou com um

jantar em honra do Dia de
la Raza, com a presenga
dos presidentes Roman
Herzog, da Alemanha, e
Alberto Fujimori, do Peru.

O Presidente do BID

Enrique V. Iglesias fez o
discurso de abertura ao

lado do ministro alemao

da Economia Gunter

Rexrodt e do vice-presi-
dente da Comissao Euro

peia, Manuel Marin. Igle
sias falou tambem no

seminario para os meios
de comunicagao e co-mo-
derou uma oficina sobre

oportunidades de investi
mento privado em projetos
latino-americanos de in-

fra-estrutura.

Cinco diretores execu

tives do BID e diversos al

tos funcionarios europeus
do Banco tambem compa-
receram as reunioes, pa-
trocinadas por grupos
empresariais locais, in
clusive a Associagao Ibe-
ro-America (LAV). A IAV,
uma das instituigoes eu-
ropdas mais antigas e
ativas especializadas em
cooperagao comercial com
a America Latina, traba

lha com empresas ale-
mas, patrocina eventos e
publica informagoes para
promover a regiao. A IAV
foi o principal agente da
Iniciativa Economica Ale-

ma para a America Lati
na, de 1994, que buscou
atrair novos investimen

tos privados e publicos
para a regiao.

METAS DE

INTEGRACAO PARA O
CARIBE

Representantes das na
goes caribenhas encon-
traram-se em Buenos

Aires o mes passado para

identificar prioridades de
maior integragao na re
giao e para definir uma
estrategia de programa-
gao regional para o BID.

A reuniao, patrocinada
pelo Instituto para a Inte
gragao da America Latina
e do Caribe, incluiu re

presentantes eminentes
da Comunidade do Cari

be e da Associagao dos
Estados Caribenhos. Es-

tavam tambem presentes
os vice-ministros das re

lagoes exteriores do Me
xico, Colombia e

Venezuela.

BID E MILAO
COOPERAM

A Camara de Comercio,
Industria, Agricultura e
Artesanato da Cidade de

Milao assinou em outu-

bro um acordo com o BID

para explorar oportuni
dades de cooperagao. A
camara procurara dar
apoio tecnico e financeiro
a pequenas e medias em
presas na America Latina
e Caribe.

Eco-encontro. Jose Figueres, Presidente da Costa Rica,
conversa com Maurice Strong, presidente do Conselho da
Terra, numa recente reuniao na sede do BID, em Wash
ington, sobre novos projetos ambientais.
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CULTURA

WASHINGTON, D.C.

Ainda a era das
exploragoes
Smithsonian pesquisa a America iMtiria

Nos seculos 15 e 16, os

conquistadores foram
atraidos a America Latina

por visoes de terra e ouro.
No seculo 19, um novo

tipo de exploradores vin-
dos da America do Norte

esquadrinhou o continen-
te em busca de outro te

souro: o conhecimento da

flora e fauna da regiao e
de sua cultura humana.

Uma nova exposigao no
Centro Cultural do BID,

Figura da Costa Rica.

"Expedigoes: 150 anos de
pesquisa da Smithsonian
na America Latina", cele-

bra os exploradores dos
seculos 19 e 20, muitos

apoiados pela Smithso
nian Institution. Um

exemplo e a Expedigao Ex-
ploratoria dos Estados
Unidos, que circunavegou
o globo entre 1838 e 1842.
Os exploradores mapea-
ram a costa da America do

Sul, recolheram plantas e
animais e documentaram

costumes. Apesar da per-
da de um dos seis navios

perto da Antartica, a expe
digao coletou centenas de
especimes e cerca de
5.000 pegas arqueologicas
que estao hoje na
Smithsonian.

Marujos e civis. Um dos
primeiros a contribuir
para o acervo latino-ame-
ricano da Smithsonian foi

Ephraim G. Squier, um di-

Cabagas pintadas, recolhidas na Bolivia nos anos 1850.

Sanhagos de rabo escarlate recolhtdos no Panama em
1954 por Alexander Wetmore, secretario da Smithsonian.

plomata americano que,
em meados do seculo 19,

levou para seu pais anti-
gas pedras monumentais
de ilhas ao largo da costa
nicaragiiense.

Numerosos oficiais da

Marinha dos Estados Uni

dos seguiram suas pega-
das, recolhendo vertebra-

dos e minerals no Chile,

sementes e plantas do rio
Parana, insetos do istmo
de Darien e animais, pas-
saros e objetos etnografi-
cos da Amazonia.

Atras deles vieram ar-

queologos, geologos, natu-
ralistas e outros civis.

William Henry Holmes, ar
tiste e conservador de mu-

seu, fez esbogos exatos da
arquitetura e de artefatos
pre-colombianos que en-
controu. J. Walter Fewkes,

do Escritorio de Etnologia
Americana, visitou o

Caribe no comego do se
culo 20 e fez importantes
descobertas sobre os pri
meiros habitantes de Por

to Rico e outras ilhas.

Entre as cientistas que
deixaram marcas na Ame

rica Latina estao a jorna-
lista Lucy Mann, que, jun
tamente com o marido,
diretor do Zoologico Nacio
nal, estudou animais sul-
americanos. Agnes Chase,
botanica do Herbario Na

cional dos EUA, colheu es

pecimes de grama com um
botanico brasileiro e edu-

cou uma rede de jovens
botanicos da America Lati

na.

Intercambio academico.

As relagoes de colaboragao
com cientistas latino-ame-

ricanos se mostraram tao

valiosas para a Smithso
nian quanto a coleta e as
observagoes de seus pro-
prios cientistas.

John Brooks Henderson,
da Smithsonian, viajou
para Cuba no comego des-
te seculo e encontrou-se

com o naturalista Carlos

de la Torre, da Universida-

de de Havana. Juntos eles

descobriram muitas plan
tas e animais.

O secretario fundador

da Smithsonian, Joseph
Henry, reconhecendo o va
lor da colaboragao acade-
mica, criou um Servigo de
Intercambio Internacional

para trocar estudos e pu-
blicagoes com instituigoes
latino-americanas simila-

res. Hoje, a Smithsonian
Institution continua patro-
cinando a pesquisa, edu-
cagao e intercambio aca
demico, movida pelo
interesse comum em pre-
servar a rica historia natu

ral da regiao.


