
Banco Interamericano de Desenvolvimento • Dezembro de 1996

Em defesa do Mercosul • O balanco economico de 1995

Globalizacao: ganhadores e perdedores • Paz na Guatemala



EM FOCO

Em defesa do

Mercosul 3
Contrariando as criticas,

uma analise dos dados de

comercio mostra que o
Mercosul ajuda a expandir
o comercio da regiao com
o resto do mundo.

•••n A REGIAO ^HM

Tensao e recuperacao

depois da reforma 4
A edicao de 1966 do rela-

torio do BID sobre o Pro-

gresso Socio-Economico
da America Latina exami-

na como os paises enfren-
tam as borrascas que se
seguem as reformas.

Quern ganha e perde
com a globalizacao 6
Os beneficios da integra-
cao economica nao sao

distribuidos igualmente. O
que fazer para melhorar
essa distribuicao?

mam^m reflexOes ••••

A sombra

do mercado negro 8
O aumento do setor infor

mal rouba um pais da ne-
cessaria arrecadacao fiscal,

alem de outros problemas.

^H FALAM OS NUMEROS I^H

Mais educacao,

menor populacao 9
As mulheres mais educa-

das tem menos filhos do

que as que nao frequenta-
ram a escola.

ESTE MES

OBANCO

Os frutos

da paz 11
Novos emprestimos do
BID a Guatemala ajudarao
a reconstruir infra-estru-

tura e fortalecer o proces-
so de paz do pais.

MM O BANCO EM ACAO ••••

Noticias da

regiao 12
Microempresas na Argen
tina, ambulancias para
todo terreno na Bolivia,

Ponte das Americas no Pa

nama e futuros empresa-
rios no Uruguai.

MM NOVOS PROJETOS MM

Operacoes
recentes 14
Reforma da seguridade so
cial e privatizacao de por-
tos na Argentina, moder-
nizacao agricola no Mexico
e geracao de eletricidade
nas Bahamas.

Lona de circo

abriga sonhos 16
Jovens do Rio de Janeiro

aprendem as artes circen-
ses numa escola muito

incomum.

CAPA

Motivo de riso no Rio

Rodrigo Clementino da
Silva, 14 anos, foi atraido
para a Fabrica de Sonhos,
apoiada pelo BID, pelo seu
amor ao circo. Mas ali ele

tambem aprendeu a con-
sertar redes de pesca para
ganhar a vida. Ver artigo
na pagina 16. (Foto de
David Mangurian, BID)

Volume 23 Numero 12

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

Edigao em portugues
Eloisa Marques

Desenho grafico
Cecilia Jacobson

Fotografos
Willie Heinz, Luis Portillo

Produgdo
Word Express

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

soria de Relagoes 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 e uma

instituicao financeira in-

ternacional fundada em

1959 para contribuir para
acelerar o desenvolvimento

economico e social da

America Latina e do Cari

be. Sao membros do BID

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

Desde sua fundacao, o

Banco ajudou a financiar
projetos que representam
investimentos de mais de

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

desenvolvimento e foi pio-
neiro no financiamento de

projetos de carater social.

Perguntas? Comentarios?
Para entrar em contato

com o departamento edito
rial, envie mensagem para
editor@iadb.org ou cartas
para o endereco ao lado.

E3 A versao eletronica de
O BID em ingles esta na
pagina do Banco na inter
net sob a rubrica "Press

Services" em http://www.
iadb.org. Permite o acesso
a comunicados de impren-
sa do Banco, resumos de
projetos e monografias.



EM FOCO

Em defesa do Mercosul
O Mercosul, o pacto comercial entre
Argentina, Brasil, Paraguai e Uru-
guai, foi recentemente criticado. A
critica reflete a preocupacao mais
ampla com o crescimento e a in-
fluencia dos blocos regionais de co
mercio, tais como o NAFTA, a Uniao

Europeia, a APEC e a futura Area de
Livre Comercio das Americas.

Os criticos concentraram-se no

crescimento das exportacoes entre
os membros do Mercosul, em com-

paracao com o das exportacoes en
tre o Mercosul e o resto do mundo.

Esses observadores, com base em

indicadores simples e argumentos
ancorados em pura teoria comercial,
afirmam que boa parte do comercio
dentro do Mercosul se faz em seto-

res em que os membros do pacto
nao sao competitivos internacional-
mente. Assim, as preferencias tari
farias estariam transformando o

Mercosul numa "fortaleza" que "per-
verte" o comercio, desviando os pai
ses membros das industrias em que
eles sao mais eficientes e causando

dano aos membros do Mercosul e a

comunidade mundial.

Importacao e a chave. Essas criti-
cas ignoram varios pontos cruciais.
Para comecar, qualquer avaliagao
do grau de desvio de comercio den
tro do Mercosul deveria examinar as

importagoes, nao as exportacoes. As
exportacoes intra-Mercosul nao sao
mais do que o inverso das importa
coes intra-Mercosul. E o crescimen

to nas exportacoes intra-Mercosul
como porcentagem do total das ex
portacoes simplesmente reflete o
fato mais amplo de que o cresci
mento nas importacoes totais do
Mercosul tem superado largamente
o crescimento do total das exporta
coes (180% contra 50% em 1990-95).

Alem disso, se as preferencias
tarifarias entre os parceiros do
Mercosul de fato desviam o comer

cio, entao as preferencias deveriam
estar excluindo as importagoes de
fontes supostamente mais eficientes

fora do Mercosul. Mas um exame

dos dados agregados e desagregados
de importacao nao fornece evidencia
clara de um desvio significativo do
comercio.

Em primeiro lugar, examinando o
valor de todas as importacoes, um
simples indice ponderado da mu-
danca relativa na participacao no
comercio regional entre 1990 e 1995
mostra poucos sinais de um movi-
mento forte em direcao a transacoes

intra-Mercosul. De fato, com exce-

cao do petroleo cru, o indice mostra
uma tendencia relativa para comer
cio extra-Mercosul nesse periodo.

Quando se desagregam as impor
tagoes do Mercosul em 240 catego-
rias de produtos, constata-se que
houve um deslocamento significati
vo para o Mercosul de apenas 15%
dos produtos, enquanto 27% deslo-
caram-se para outros mercados.

O Mercosul e um estimulo

ao comercio da regiao com
o mundo, nao um desvio.

Muitas das importagoes que mu-
daram sua orientagao regional para
fontes intra-Mercosul, como as do

setor agricola e agroindustrial, po-
deriam estar refletindo vantagens
na produgao, suprimento ou locali-
zagao que surgiram devido aos efei-
tos da integragao e de maior concor-
rencia. Outras categorias podem
parecer mais suspeitas para alguns
analistas. Mas nao podemos esque-
cer que uma das metas estrategicas
de um acordo de integragao e asse-
gurar o acesso a um mercado mais
amplo e ajudar os exportadores a
adquirir experiencia. O teste defini-
tivo dessa estrategia e a aceitagao
de produtos locais nos mercados
mundiais. Mas aprender a exportar
e um processo que leva tempo e nao
pode ser medido nos primeiros anos
da existencia do Mercosul.

Para dentro e para fora
Membros do Mercosul compram mais
da Europa, NAFTA e Japao, bem
como uns dos outros*

Chile e
Grupo Andino

* Importafdes do Mercosul por regiao de origt

**Paises da Asia recem-industrialtzados.

Fontes: BID, INTAL

Os criticos devem tambem ter em

mente que os paises do Mercosul
vem reduzindo unilateralmente as

tarifas para terceiros desde o final
da decada de 80. A tarifa media do

Mercosul sobre bens manufatura-

dos por paises nao membros caiu de
25% em 1990 para 12% em 1995.
Essa liberalizagao comercial foi
complementada pela eliminagao das
barreiras tarifarias entre as quatro
economias do Mercosul que, como
resultado, estao mais engajadas em
concorrencia em seus mercados in-

ternos. O aumento de eficiencia re-

sultante ajudara a preparar o Mer
cosul para uma abertura maior para
o mundo, ou unilateralmente ou

numa outra rodada multilateral de

liberalizagao comercial.
Embora as preferencias comer-

ciais do Mercosul nao paregam afe-
tar significativamente o padrao de
comercio sub-regional, elas devem
ser gradualmente reduzidas mediante
o aprofundamento do processo de
liberalizagao comercial. No meio
tempo, o "regionalismo aberto" do
Mercosul esta servindo como impor-
tante instrumento de criagao, inves-
timento e modernizagao comercial.

—Robert Devlin, Chefe
Divisao de Integragao, Comercio e

Assuntos Hemisfericos do BID
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O pos-operatorio da economia
Tensdo e recuperagao depois da reforma

Michael Gavin

Quando ocorreu a crise do peso me-
xicano em dezembro de 1994, ob-

servadores preocupados queriam
saber: estaria o processo de reforma
economica da America Latina pres-
tes a descarrilar?

Parte da resposta veio no comego
de 1995, quando o Mexico e a Ar
gentina, este o pais mais duramente
atingido pelos efeitos do choque,
adotaram medidas para ajustar
suas economias e a comunidade in-

ternacional ofereceu assistencia fi-

nanceira. Embora ambos os paises
tenham entrado em recessao em

1995, afetando o crescimento da re
giao como um todo, recentemente
mostraram sinais de recuperagao. E
o processo de reforma continuou e
ate se aprofundou na regiao.

O que representou a crise do peso
para o futuro da reforma economica
na America Latina e o crescimento

da economia da regiao em geral?
Para responder a pergunta, a edi-

gao de 1966 do relatorio anual do
BID sobre o progresso socio-econo-
mico da America Latina examina o

padrao de reforma que emergiu na
ultima decada e meia. O relatorio,

embora reconhega que nem todos os
paises escolheram a mesma rota de
reforma nem atingiram os mesmos
resultados, argumenta que nesse
periodo surgiu um padrao geral de
dinamica macroeconomica que pode
ser dividido, grosso modo, em cinco
fases: estabilizagao e implementa-
gao de reformas, recuperagao ou
boom economico, tensao, corregao
ou crise e crescimento pos-reforma.

Estabilizacao e reforma. A maioria

dos paises da America Latina ado-
tou importantes reformas economi-
cas no final dos anos 80 a fim de re

verter os efeitos negativos da crise

da divida. Muitas delas foram leva-

das a cabo em periodos de severa
instabilidade economica. A inflagao
tipicamente ultrapassava os 100%,
o PIB e o investimento interno esta-

vam deprimidos, os deficits fiscais
aumentavam e caia a demanda in

terna de dinheiro.

Os tempos ruins foram um tempo
bom para reforma. Apos dois anos
das principals medidas de estabili
zagao — particularmente as basea-
das numa taxa de cambio nominal

—, a inflagao caira para cerca de
20% e a economia crescia a uma

taxa 4% mais alta do que durante
periodos de nao recuperagao. A con-
fianga do consumidor refletia-se no
aumento do investimento interno e

da demanda de dinheiro e capital,

A crise nao e conseqilen-
cia inevitdvel da reforma;
pode ser prevenida duran
te o boom pos-reforma.

levando a um surto de consumo pri-
vado e emprestimos bancarios. O
aumento do consumo gerou um ex-
cedente de arrecadagao que por sua
vez melhorou o equilibrio fiscal.

Essa recuperagao durou em me
dia tres anos. A essa altura, a ex-

pansao da carteira de emprestimos
dos bancos deixou-os em muitos ca-

sos expostos a tomadores vulnera-
veis a menor desaceleragao da eco
nomia ou elevagao da taxa de juros.
O aumento temporario da arrecada
gao frequentemente mascarou dese-
quilibrios fiscais subjacentes, politi-
camente dificeis de corrigir quando
esfriou o surto de gastos. O aumen-

O autor e o principal economista pes-
quisador do BID.

to do consumo interno levou a valo-

rizagao da moeda e a grandes defi
cits em conta corrente. Os investi-

dores acautelaram-se contra um

ajustamento iminente, erguendo o
espectro de uma retirada em panico
do capital estrangeiro.

Tensao pos-boom. Assim, o boom
muitas vezes criou desequilibrios
que requeriam corregao. Nos esta-
gios finais antes da corregao, as
economias reformadas tenderam a

entrar num periodo de tensao cau-
sado, em parte, pela desaceleragao
natural do ritmo de recuperagao
economica. Consumo e produgao di-
minuiram, o estoque de bens dura-
veis e de capital atingiu niveis pre-
crise e a capacidade produtiva
dormente esgotou-se.

A essa altura, o crescimento do
PIB muitas vezes caiu dois pontos
porcentuais. A demanda de dinheiro
tendeu a estabilizar-se num pata-
mar mais alto, restringindo a oferta
de credito e puxando a taxa de juros
em media 9% acima dos niveis ante-

riores a reforma.

Essas pressoes frequentemente
enfraqueceram a moeda nacional e
alimentaram o receio de uma desva-

lorizagao. A incerteza economica foi
as vezes exacerbada por fatores po-
liticos, como uma eleigao iminente
no Mexico e na Argentina em 1994 e
no Equador em 1996.

Correcao ou crise. Se os governos
cuidarem imediata e eficazmente

das vulnerabilidades fiscais e finan-

ceiras criadas pelos booms, a tensao
inevitavel nao levara necessaria-

mente a uma crise economica grave.
Na pratica na America Latina, po-
rem, as corregoes de curso tendem
a ser traumaticas. O crescimento da

produgao caiu quase 5% abaixo do
nivel do periodo de tensao, o consu
mo 7% e o investimento 16%.

Mas as crises nao sao parte inevi
tavel do ajustamento economico. Se
as reformas forem relativamente

menores e a recuperagao subse-
qiiente modesta, e menos provavel
uma crise grave que requeira corre-



goes extremas. Mesmo no caso de
reformas profundas, os governos po-
dem evitar a crise regulamentando
cuidadosamente o sistema financei-

ro e administrando com cautela os

ingressos fiscais extraordinarios em
periodos de boom economico. Se ja
se fizer sentir a tensao, os governos
podem minimizar a possibilidade de
crise fazendo frente aos deficits fis
cais, vigiando atentamente os ban-
cos e — se o regime monetario per-
mitir — realinhando as taxas de

cambio para corrigir os desequili-
brios subjacentes e evitar uma de-
preciagao mais dramatica.

Reagoes desse tipo podem ter sal-
vado tanto o Brasil quanto o Peru
de uma crise tipo Mexico o ano pas-
sado, quando os elaboradores de
politica adotaram medidas para re-
duzir os desequilibrios que se segui-
ram aos programas de estabilizagao
e reforma. O resultado foi um cres

cimento mais lento mas, ao agir an
tes que o boom criasse maior ten
sao, evitaram o que poderia ter sido
uma corregao desestabilizadora.

Pos-reforma. O que vem depois da
corregao ou da crise? Poucos paises
da regiao chegaram a esse estagio,
mas a dinamica da reforma sugere
varios cenarios. Num deles, a pres-
sao socio-economica resultante da

crise pode levar a um longo periodo
de instabilidade macroeconomica e

financeira, eliminando ou adiando
os ganhos dos esforgos de estabili
zagao. Isso ocorreu na Argentina e
no Uruguai no comego dos anos 80
e mais recentemente na Venezuela,

onde os esforgos de estabilizagao
sucumbiram em 1994.

Um resultado diferente e muito

mais positivo foi visto no Chile, que
emergiu de um periodo de crise em
1982-85 com as reformas iniciais

praticamente intatas. Os elabora
dores da politica chilena lidaram efi-
cazmente com a crise e restabelece-

ram rapidamente a estabilidade
macroeconomica e financeira. A eco

nomia entrou entao num periodo de
crescimento sustentado e solido no

qual a dinamica da reforma e agora
secundaria. A Bolivia tambem pare-
ce ter se ajustado as reformas de
meados dos anos 80.

Mesmo nos casos que a crise eco
nomica levou de novo a instabilida

de, muitos paises conseguiram
manter as reformas estruturais.

Nesses casos, a economia esta em

melhor posigao para se recuperar de
novas instabilidades e menor cresci

mento e a crise e mais um acidente
de percurso do que um beco sem
saida no processo de reforma. Isso
foi o que aconteceu no Mexico e na
Argentina, que estao superando sua
instabilidade macroeconomica e fi
nanceira e preparando-se para uma
recuperagao.

Em media, o crescimento pos-re
forma na America Latina foi de cer-

ca de 5% mais alto do que o anterior
a reforma. Isso representa em parte
a recuperagao da fase de corregao,
mas e motivo para otimismo. Corro-
bora a nogao de que mesmo a fase
de crise pode ser um estagio tempo-
rario, embora doloroso, do ciclo do
ajustamento e que, uma vez termi-
nada, a economia pode passar a
usufruir as vantagens da maior efi-
ciencia e do clima mais favoravel ao

crescimento criado pela reforma.

Resultados mistos em 95

Para a regiao, 1995 foi um ano de
resultados economicos mistos, se-

gundo a edigao de 1996 do relatorio
do BID sobre o Progresso Socio-Eco-
nomico na America Latina.

Por um lado, a inflagao continuou
a cair e o investimento a crescer, os

balangos fiscais continuaram a me-
lhorar e os paises em toda a regiao
mantiveram o curso da reforma eco

nomica.

Por outro lado, depois de cinco
anos de crescente estabilidade fi

nanceira e solvencia, a crise do peso
do Mexico espalhou duvidas sobre
as realizagoes da regiao. Levou tan-
to o Mexico quanto a Argentina a
uma profunda recessao e contribuiu
para uma queda acentuada do cres
cimento do PIB da regiao, de 5% em
1994 para 0,7% em 1995.

Mesmo assim, Brasil, Chile e

Peru e varios paises pequenos cres-
ceram vigorosamente. As exporta-
goes da regiao aumentaram 9%,
continuando a forte tendencia as-

cendente dos ultimos anos. Em me-

tade das economias da regiao, o in
vestimento real cresceu ao ritmo de
mais de 15%, enquanto os fluxos de
capital internacional aumentavam
em todos os paises, exceto Mexico e
Argentina.

O deficit fiscal medio da regiao
caiu a 1,2% do PIB, o nivel mais
baixo em 20 anos. Ao mesmo tem

po, aumentaram em toda a regiao
os gastos com educagao e saude,
tanto em termos reais e como por-

centagem do PIB.
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Quern ganha e quern perde
com a globalizagao
Como amortecer o impacto negativo da integragao

Paul Streeten

De Ladakh a Lima e de Pequim a
Buenos Aires, gente no mundo todo
esta adotando gosto semelhante em
vestuario, comida, diversao e musi-

ca popular. Mas esse fenomeno nao
afetou a todos por igual. Ou por es-
colha ou falta de oportunidade, gru-
pos de pessoas ainda se apegam a
modos de vida tradicionais.

Do mesmo modo a integragao
economica e a liberalizagao comer
cial produziram um movimento sem
retorno no sentido da globalizagao
economica. A maioria dos economis-

tas aplaude a tendencia, indicando
a modernizagao e a crescente rique-
za dela decorrentes. Mas muitos

paises foram prejudicados ou deixa-
dos de lado pela globalizagao.

Quais os efeitos positivos e negati-
vos dessa tendencia e o que pode ser
feito para ampliar seus beneficios?

Um comercio crescente. A princi
pal causa e efeito da integragao glo
bal e o comercio internacional, cuja
expansao substancial desde a Se-
gunda Guerra Mundial pode ser me-
dida pela relagao das exportagoes
mundiais com a produgao mundial
de bens. Mas no mundo em desen

volvimento, os beneficios da expan
sao do comercio concentraram-se

no Leste da Asia, Brasil, Mexico e,
mais recentemente, China. Os pai
ses populosos do Sul da Asia e da
Africa Subsaariana foram em geral
deixados de fora. No todo, a grande
parte do fluxo internacional de
bens, servigos, investimento direto e
financiamento divide-se entre Esta-

O autor e professor emerito da Uni-
versidade de Boston e ex-diretor

do World Development Institute.

dos Unidos, Europa e Japao.
O aumento do comercio tem sido

frequentemente seguido por um
crescimento economico mais alto,

embora nao em todos os casos. As

taxas anuais de crescimento do PIB

no Leste e Sudeste da Asia foram de
6% a 8% de 1986 a 1993; na Ameri
ca Latina e Africa Subsaariana a

media anual foi de menos de 0,5%.

Desemprego. Embora a expansao
do comercio em geral resulte em
mais empregos, o aumento paralelo
da concorrencia forgou muitas com-
panhias a despedir empregados a
fim de cortar custos, aumentar a
eficiencia e os lucros. O aumento da

produtividade so se torna uma van-
tagem para o resto da economia se o
produto crescer suficientemente ra-
pido para gerar emprego para toda a
forga de trabalho. No mundo indus-
trializado, onde diversos paises a-
tualmente enfrentam o problema de
crescimento sem empregos, o de
semprego alto tornou-se uma ques-
tao politica. Os paises desenvolvidos
foram especialmente afetados pelas

A globalizagao quase
sempre gera crescimento,
mas as vezes a custa de

saldrios e emprego.

novas tecnologias de informagao e
comunicagao, que fomentam a efi
ciencia mas tornam redundantes al-

guns colarinhos-brancos.
Alguns paises menos desenvolvi

dos tambem tiveram que lidar com
crescimento sem empregos. A Chi
na, que vive um boom nos ultimos
anos, comegou a lutar com desem
prego, especialmente nas areas ur-

banas. A necessidade de cortar os

custos unitarios do trabalho a fim

de competir no mercado global levou
a eliminagao do emprego garantido e
do excesso de pessoal nas fabricas. O
desemprego tambem aumentou em
virtude da proliferagao de importa
goes baratas de paises de baixo sa-
lario. Embora essas importagoes se-
jam uma pequena parte do total,
concentram-se em setores de mao-

de-obra intensiva, como manufatura
de sapatos, roupas e brinquedos.

Distribuicao de renda. Evidencias

empiricas e teoricas sugerem que o
aumento do comercio entre o Norte

e o Sul reduziu a desigualdade de
renda entre os trabalhadores espe-
cializados e semi-especializados do
Sul e ao mesmo tempo aumentou a
desigualdade entre esses trabalha
dores no Norte. Isso porque as ex
portagoes de manufaturados do Sul
aumentam a demanda e os salarios

de trabalhadores com educagao e
aptidoes limitadas. Mas no Norte o



efeito e oposto. As industrias de ser-
vigo e tecnologia pagam grandes sa
larios a trabalhadores altamente es-

pecializados mas nao empregam
mao-de-obra semi-especializada.

A globalizagao parece ter agugado
as desigualdades na distribuigao in
ternacional de renda, embora as evi-
dencias nao sejam conclusivas. En
tre 1960 e 1994, a participagao dos
paises em desenvolvimento na dis
tribuigao global de riqueza declinou.
Isso se explica em parte pelo cres
cente impacto das empresas trans-
nacionais, que canalizam lucros
para as sedes e pagam os melhores
salarios a gerentes altamente trei-
nados das nagoes industrializadas.

Tecnologia. Ha preocupagao entre
alguns observadores de que as no
vas tecnologias privarao os paises
em desenvolvimento de sua vanta-

gem comparativa em atividades in-
tensivas de mao-de-obra e levarao

as industrias a voltar a estabelecer-

se nos paises desenvolvidos.

Uma revolugdo seletiva: a globalizagao
economica transformou a vida das
grandes cidades, mas poucofez pelas
comunidades rurais.

Efeitos desiguais da globalizagao
Um dos desafios de politica e garantir a eqilidade

Ganhadores Perdedores

Leste e Sudeste da Asia Africa, America Latina

Produgao Emprego

Pessoas com ativos Pessoas sem ativos

Lucros Salarios

Mao-de-obra especializada Mao-de-obra sem especializagao

Firmas e mao-de-obra flexiveis Firmas e mao-de-obra rigidas

Tecno-especialistas Produtores basicos

Credores Devedores

Os que nao dependem de
servigos ptiblicos

Os que dependem de
servigos publicos

Grandes empresas Pequenas empresas

Homens Mulheres

Mercados internacionais Comunidades locais

Cultura global Cultura local

Mas, na verdade, a capacidade
para usar muitas das novas tecno
logias, particularmente no campo da
eletronica, pode ser ensinada por
um custo baixo em qualquer sala de
aula. Alem disso, a tecnica manufa-
tureira de especializagao flexivel,
que cada vez mais substitui a pro
dugao em massa, nao e intensiva de
capital ou cambio e se presta bem
aos paises em desenvolvimento.

Dicas de politica. Esta analise so
bre os ganhadores e perdedores da
globalizagao sugere algumas politi-
cas que podem ser adotadas para
diminuir os riscos e encorajar os be
neficios da integragao economica:
• Criar instituigoes transnacionais
para desenvolver e fazer cumprir le-
gislagao e praticas anti-restritivas,
antimonopolicas e anticarteis.
• Nos paises desenvolvidos, imple-
mentar programas de treinamento e
educagao, dar apoio a renda de tra
balhadores de baixo salario e adotar

politicas fiscais que criem empregos.

• Nos paises em desenvolvimento,
mudar as politicas que supervalo-
rizam a mao-de-obra, subestimam o

capital e sobrestimam as taxas de
cambio como meio de reduzir o de

semprego. Promover exportagoes
competitivas no mercado mundial e
melhorar os niveis de vida.

• Aumentar a participagao dos pai
ses em desenvolvimento na distri

buigao global da riqueza, usando
seu poder coletivo de barganha jun
to as empresas transnacionais para
reter uma proporgao maior dos lu
cros. Usar esses fundos para aliviar
a pobreza, melhorar os servigos so-
ciais e investir em recursos huma-

nos atraves da educagao.
Com essas medidas, os paises em

desenvolvimento podem gradual-
mente aumentar o valor agregado
interno de suas exportagoes e ex
pandir a economia local.

Para pedir um exemplar do estu-
do que inspirou este artigo, ligar
para (202) 623-1543 oufaxx2702.



REFLEXOES

A sombra do mercado negro
• Ninguem duvida que a economia
informal priva os governos de recei-
tas fiscais, mas os economistas ain-
da debatem o efeito de mercados ne-

gros sobre a economia de um pais.
O economista do Banco Mundial

Norman V. Loayza sustenta que,
nas nagoes em desenvolvimento, um
setor informal extenso e um claro

entrave ao crescimento

§(31X1 economico. Numa re-
arrecadar cente apresentagao

no BID sobre seu

impOStOS trabalho "The
Economics of the In

formal Sector: a Simple Model and
Some Empirical Evidencefrom Latin
America", Loayza argumenta que, ao
sonegar impostos, o setor informal
priva o governo dos impostos neces-
sarios para financiar servigos de
infra-estrutura publica, policiamen-
to e orgaos de regulamentagao.

Como as empresas, principal-
mente do setor formal, dependem
dos servigos publicos para funcio-
nar, a atividade economica clandes-

tina acaba prejudicando a todos.
Loayza argumenta que as econo

mias informais tendem a florescer

quando impostos e regulamentos
excessivos se combinam ao policia-
mento precario e a uma administra-
gao publica corrupta.

Os ambulantes comparam os
custos de ter um negocio legal (com
impostos e o custo do cumprimento
das leis trabalhistas) ao risco das
operagoes clandestinas (muitas e pe-
nalidades legais). Muitos concluem
que a legalidade sai mais caro, diz
Loayza. Inversamente, funcionarios
publicos honestos, regulamentos e
orgaos policiais eficientes e leis tra
balhistas e fiscais liberals tornam a

atividade clandestina muito cara.

Para estimar o tamanho do setor

informal em paises da America Lati
na, Loayza usou um modelo estatis-
tico que considera fatores como o
onus dos impostos, as restrigoes do
mercado de trabalho e a eficiencia

das instituigoes governamentais.

Com base nesse modelo, Bolivia, Pa

nama e Peru tern o maior setor in

formal e Chile, Argentina e Costa
Rica, o menor.

Loayza tambem concluiu que na
America Latina o tamanho do setor

informal esta negativamente relacio-
nado com o crescimento economico,
mesmo quando se consideram o ni-
vel de renda medio, a disciplina fis
cal e monetaria, barreiras comer-

ciais e capital humano.

^d Uma versao eletronica do estudo
de Loayza esta disponivel na pagina
do Banco Mundial na internet:

http:/ /www. worldbank.org

O elo perdido na
reforma portuaria
• Os governos da regiao estao pri-
vatizando portos e operagoes portua-
rias ao reconhecer a ineficiencia do

modelo tradicional de gestao estatal.
Embora muito

FOCO nOS possa ser al-

Drivile£ios cancado entre-
j « & . gando ao setor
de doqueiros privado o ma-

nuseio da carga
portuaria, o pleno impacto dessa
mudanga nao pode ser avaliado sem
instituir outras reformas, particu-
larmente na area trabalhista.

Essa e a conclusao de um estudo

da economista do BID Paulina Bea-

to, que analisou os resultados de re
formas nos portos de Buenos Aires,
Argentina; Montevideu, Uruguai; e
Valparaiso, Chile. O estudo foi apre-
sentado em seminario na cidade

portuaria de Santos, Brasil.
A principal conclusao do estudo e

que as reformas impulsionadas pelo
mercado requerem o complemento
de reformas trabalhistas. Os traba

lhadores portuarios precisam perder
alguns dos privilegios que acumula-
ram ao longo das ultimas decadas.

Em muitos paises, os sindicatos

A economia informal pode desacelerar o c

dos trabalhadores do porto exercem
um controle monopolico do mercado
de trabalho, dificultando os esforgos
para modernizar as operagoes e au
mentar a competitividade, diz Beato.
"Em paises onde a organizagao por
tuaria se baseia em modelos tradi-

cionais, as melhorias em produtivi-
dade foram muito limitadas", diz ela.
"A ineficiencia e os altos custos re-

sultantes do monopolio da mao-de-
obra prejudicam o desenvolvimento



^^ .'!"'

scimento da economiaformal.

dos servigos portuarios privados."
A reforma trabalhista, combinada

a participagao do setor privado e a
competigao pelos servigos portua
rios, aumentara a eficiencia dos
portos, garantindo a sustentabilida-
de das reformas, conclui Beato.

£Sk Para obter uma copia deste estu
do, contatar Paulina Beato (202)
623-2430, fax (202) 623-2157,
internet: paulinab@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

MULHERES

Salas de aula cheias,
menores

O elo entre a taxa de nascimento e a escolaridade

Mulheres com mais escolaridade

tendem a casar-se mais tarde e ter

menos filhos do que as de menor ni-
vel de escolaridade, diz o World
Population Profile 1996, recentemen-
te langado pela Agenda dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento In
ternacional e pelo Departamento do
Comercio dos Estados Unidos.

Segundo dados de 16 paises em
desenvolvimento para o final dos
anos 70 e comego dos anos 80, as
mulheres com sete anos ou mais de

escolaridade em media casam-se

quase quatro anos mais tarde do
que as que nao frequentam a escola.

"Mulheres com mais escolaridade

tendem a ter filhos mais tarde", diz

Gabriela Vega, chefe da Unidade do
BID da Mulher no Desenvolvimento,

"e tem tambem uma taxa mais alta

de uso de anticoncepcionais."
'Ter menos filhos da as mulheres

mais oportunidade de usar sua edu
cagao", acrescenta Vega. "Podem as-
sim dar uma contribuigao maior a
forga de trabalho e ao mesmo tempo
dar mais atengao aos seus filhos."

Dados mais recentes mostram

que mesmo a educagao primaria
esta associada ao inicio tardio da

concepgao. Em media, a proporgao
de mulheres jovens com educagao
primaria que comegam a procriar na
adolescencia e quase metade da das
mulheres que nao tem escolaridade.

Com o aumento da escolaridade...

.baixa o numero de mdes adolescentes*

9' ..,

Sem educacao Primaria

"Nianero de mdes adolescentes como porcentagem
do total de mulheres de 15 a 19 anos de idade.
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Educagao para a democracia
Conferencia incentiva responsabilidade civica

presarios nao terao a confianga ne-
cessaria para gerar um processo
sustentavel de poupanga, investi
mento e crescimento."

Embora a implementagao das re-
comendagoes da conferencia nao
seja apenas responsabilidade dos
governos, "seria um erro grave pen-
sar que poderemos alcangar a di-
mensao e eficacia que buscamos se
os governos estiverem ausentes",
disse Jarquin.

Os participantes recomendaram
uma serie de medidas, entre elas:

^ Aumentar a cobertura da educa
gao civica pela imprensa.

• Fortalecer a rede de educadores e

organizagoes dedicadas ao treina-
mento em educagao civica.
• Criar um programa de bolsas de
estudo e intercambio.

• Procurar fundos de outros paises
e organizagoes para financiar pro-
gramas e materials.
• Criar programas para treinar pro
fessores em educagao civica.

Entre os oradores da conferencia

estavam Penn Kemble, sub-diretora

da Agenda de Informagoes dos Es
tados Unidos-USIA, Larry Diamond,
pesquisador principal da Hoover
Institution, e Hernando de Soto,

fundador do Instituto para Liberda-
de e Democracia no Peru.

L=J Informagoes sobre as atividades
do Civitas Panamericano podem ser
encontradas em http://civnet.org

Se o apoio as instituigoes democra-
ticas comega na sala de aula, entao
os paises da America Latina preci
sam reinventar o papel da educagao
civica nas escolas publicas, conclui-
ram os participantes de uma recen-
te conferencia em Buenos Aires.

As propostas dos participantes
incluiam convocar os meios de co-

municagao para destacar a educa
gao civica, estabelecer padroes para
o ensino de civismo e de governo,
encorajar a participagao estudantil
em atividades civicas fora da escola

e criar materials didatico para alu-
nos e professores.

A conferencia "Civitas Paname-

ricano: Educagao para a Democra
cia" reuniu cerca de 250 educado-

res, representantes de governo, aca-
demicos, lideres de organizagoes
nao-governamentais, jornalistas e
outros especialistas da America La
tina. O evento foi financiado pelo
BID e organizado pela Conciencia
Argentina e o Civitas Panamericano,
este ultimo um consorcio de indivi-

duos e grupos que promove progra-
mas de lideranga democratica.

Os participantes da conferencia
notaram que, embora todos os pai
ses da regiao sejam hoje governados
por democracias constitucionais, as
instituigoes democraticas permane-
cem frageis devido a falta de envol-
vimento dos cidadaos a todos os ni

veis.

Beneficios economicos. Os benefi

cios da participagao do cidadao no
fortalecimento da democracia se es-

tendem alem da politica, afirmou
Edmundo Jarquin, chefe da Unida-
de do Estado e da Sociedade Civil,
em seu discurso perante o grupo.

"Sem um sistema democratico so-

lido nao pode haver uma economia
de mercado eficiente", disse. "Sem
seguranga judicial, coesao social e
estabilidade politica, cidadaos e em-

Uma bolsa para muitas ilhas
Um mercado unico para as nagoes do Caribe

10

Os investidores de oito ilhas do

Caribe poderao em breve comprar e
vender agoes num mercado unico
gragas em parte a US$1,2 milhao
em financiamento do Fundo Multi

lateral de Investimento do BID.

O credito ajudara os membros da
Organizagao dos Estados do Leste
do Caribe, OELC (Anguilla, Antigua
e Barbuda, Dominica, Grenada,
Montserrat, Santa Lucia, Sao Cris-

tovao e Nevis e Sao Vicente e Grana-

dinas) a preparar o terreno para
uma bolsa eletronica unica.

Um mercado de agoes comum re-
presenta um custo menor e aumen-
tara o capital disponivel para com-
panhias particulares nos paises da
OELC, cuja populagao combinada
nao ultrapassa 600.000 habitantes.

O Banco de Desenvolvimento do

Caribe administrara o programa e o
Banco Central do Leste do Caribe

servira como orgao executor. Os
membros da OELC concordaram em

estabelecer um mercado unico em

1991 e ja tem uma moeda comum.

O credito do Fumin, completado
com US$760,000 dos membros da
OELC, sera usado para preparar a
legislagao, os procedimentos cam-
biarios, os regulamentos comerciais
e as regras de informagao financeira
que cada pais adotara.

Assim que houver um acordo so
bre esses temas, as empresas pode
rao inscrever suas agoes e a ativida
de de compra e venda comegara. Os
paises membros harmonizarao suas
leis nacionais de valores e registros
de empresas para que reflitam as
novas regras regionais. Depois dis-
so, sera criada uma bolsa de valores

mais desenvolvida, com servigos de
liquidagao, pagamento e custodia.

O novo programa e parte de um
esforgo do BID para promover a
integragao economica e a harmo-
nizagao dos mercados de capital do
Caribe.

Q Para detalhes, ver a rubrica
"Project Documents" na pagina do
BID na internet: http://www.iadb.org



Para prosperar, os programas dejovens precisam mais do que so entusiasmo.

JOVENS NO DESENVOLVIMENTO

Os melhores e mais brilhantes
O quefaz o exito dos programas para ajuventude

Especialistas mundiais em desen
volvimento estao comegando a ver
os j ovens como um recurso crucial e
muitas vezes menosprezado para o
desenvolvimento. Os jovens infun-
dem a energia, o entusiasmo e prin-
cipalmente a lideranga necessarios
para que os esforgos de desenvolvi
mento sejam sustentaveis.

Com o objetivo de aperfeigoar os
esforgos de incorporagao dos jovens
aos projetos de desenvolvimento, a
divisao de Programas Sociais do BID
pediu a dois especialistas que fizes-
sem um levantamento dos progra
mas mundiais para a juventude
para identificar as caracteristicas
dos bem-sucedidos. Os especialistas
eram Patrick Ahern, consultor ame-

ricano especializado em desenvolvi
mento juvenil, e Ernesto Rodriguez,
ex-presidente da Organizagao Ibero-
Americana da Juventude.

"O objetivo e identificar boas pra-
ticas que possam ser aplicadas pe-

L3 Para informagoes sobre osprogra
mas revistos por Ahern e Rodriguez,
ver http://www.iadb.org/youth

los encarregados de desenvolver
programs para a juventude no cam-
po e no BID", disse Ahern.

Ahern e Rodriguez identificaram
cinco caracteristicas dos programas
mais bem-sucedidos:

• Enfase na prevengao e interven-
gao precoce nas vidas dos jovens.
• Envolvimento da comunidade no

programa de implementagao.
• Envolvimento da familia ou outros

adultos importantes para o jovem.
• Envolvimento do jovem no plane-
jamento, avaliagao e disseminagao.
• Um piano factivel para que se
tome auto-sustentavel e capacidade
de organizagao em aspectos finan-
ceiros, tecnicos e administrativos.

Os programas bem-sucedidos
tambem tendem a integrar servigos
em areas multiplas, como saude, re-
creagao e educagao.

Programas que colocam o jovem
em posigao de autoridade e encora-
jam a lideranga sao mais bem suce-
didos do que os dirigidos so por
adultos. "E que os jovens sao fre
quentemente os melhores professo-
res de outros jovens", disse Ahern.

GUATEMALA

Com a paz
como base

BID ajuda reconstrugao

O BID aprovou dois emprestimos no
total de US$50 milhoes para recons-
truir infra-estrutura e fortalecer o

processo de paz na Guatemala. O
anuncio veio dois dias depois que o
Presidente Alvaro Arzu anunciou em

novembro que seu governo assinaria
um tratado de paz com os lideres re-
beldes para por fim aos 36 anos de
conflito interno no pais.

O programa consistira num fun-
do fiduciario a ser administrado

pela Diretoria do Desenvolvimento
da Comunidade para o Programa de
Paz. A diretoria sera composta de
cinco a sete membros representan-
do o governo e a sociedade guate-
malteca, incluindo comunidades in-
digenas e o setor privado.

Os projetos a financiar serao sele-
cionados por representantes das co
munidades indigenas em areas ru-
rais afetadas pelo conflito. Serao
feitos investimentos em saude, edu
cagao e produgao, desenvolvimento
cultural, recreagao e outras ativida
des que prepararao o terreno para a
recuperagao economica.

O programa concentrar-se-a no
departamento de Huehuetenango,
no norte do pais, onde a guerra pro-
vocou muitos estragos.

A Diretoria Executiva do BID

aprovou os emprestimos no dia do
36s aniversario do conflito.

O BID apoiou anteriormente o
processo de paz da Guatemala com
US$42,3 milhoes para investimento
social em pequena escala em comu
nidades de baixa renda, US$150 mi
lhoes para construir, reabilitar e
manter estradas em areas isoladas

pela luta de guerrilha e US$38,6 mi
lhoes para melhorar as politicas pu-
blicas e os servigos de saude.

La Para detalhes, ver a rubrica "Pro
ject Documents" na pagina do BID na
internet: http://www.iadb.org
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ARGENTINA

De ataudes a
flores

Um fabricante de ataudes,

um cultivador de flores hi-

bridas e um roteiro de vi

nicultures comerciais sao

exemplos de pequenos ne
gocios na Argentina que se
expandiram gragas a um
programa de credito finan-
ciado pelo BID.

Desde que comegou, ha
dois anos, o Programa de
Credito Global para Pe-
quena e Microempresa fez
quase 8.000 emprestimos
num valor total de mais de

US$74 milhoes. Embora
as empresas beneficiarias
sejam pequenas e nenhu-
ma gere mais do que
US$20,000 ao ano em
vendas, empregam cerca
de 20.000 pessoas.

"Mais de 90% das fir

mas argentinas tem me
nos de dez empregados",
diz o diretor do programa
Jose Alberto Giner. Tradi-

cionalmente as pequenas
empresas tem acesso limi-
tado ao credito. Giner diz

que o programa esta mos-
trando aos bancos locais

que as microempresas po
dem representar um risco
surpreendentemente pe-
queno e uma possivel area
de expansao.

Dentro do programa,
administrado pelo Minis-
terio de Economia e Obras

e Servigos Publicos da Ar
gentina, 13 bancos conce-
dem e administram em

prestimos. A maioria deles
nao ultrapassa US$9,000
e a media da taxa de juros
e de 14% para um periodo
maximo de quatro anos.

Oscar Mastronatti, pro-
prietario da unica oficina
de fabricagao de ataudes
da provinvia de La Pampa,

12

O BANCO EM ACAO

precisava de dinheiro para
comprar materia-prima.
"Usei um emprestimo do
Banco La Pampa para fa-
zer um estoque", explica
ele. "Ate agora consegui
fazer os pagamentos."

O programa foi finan-
ciado com US$45 milhoes
do BID e US$15 milhoes
de bancos participantes.
O governo argentino e o
BID estao negociando a
segunda fase do progra
ma, que devera comegar
em 1997.

URUGUAI

Para bom
empreendedor
Sessenta empresarios
uruguaios de 18 a 29
anos de idade foram sele-

cionados para receber ca
pital inicial e treinamento
comercial como parte do
Programa de Treinamento
de Jovens e Desenvolvi

mento de Negocios finan-
ciado pelo BID.

Entre os beneficiarios

estao um irmao e uma

irma que abriram um es-
tande de auto-servigo de
alimentos numa movi-

mentada rua de Montevi-

deu e um agricultor de 25
anos que comprou seu

proprio trator, colhedeira
e processador de cereais.

Os projetos de capital
inicial recebem fundos de

um subprograma piloto
executado pelo BID e duas
organizagoes uruguaias, a
Associagao Crista de Lide-
res Comerciais e a Investi-

mentos para o Desenvolvi
mento Uruguaio.

Depois de entrevistas
para fazer a triagem de
691 candidates, 446 rece-

beram cupons para ser
trocados por ate 50 horas

de assessoria vocacional.

O programa selecionou
215 dos empresarios mais
promissores para receber
ate 200 horas de assisten-

cia tecnica em como co

megar e administrar um
negocio. Desses, 60 rece-
beram o capital de risco
inicial de ate US$20,000.
Os participantes tem que
entrar com uma quantia
equivalente de seus pro-
prios bolsos.

Basicamente, os partici
pantes formam uma par-
ceria com o orgao executor
e com o tempo compram a
parte do capital do orgao
executor.

"Nosso objetivo e abrir
caminho para que os jo
vens tenham acesso a re-

cursos para abrir um ne
gocio proprio", disse
Gustavo Sierra, especialis-
ta de projeto do BID em
Montevideu. Para cada

empresario e designado um
"mentor" de um dos orgaos
executores, explicou.

O subprograma esta
sendo financiado atraves

de um credito nao reeem-

bolsavel de US$906,000
do Fundo Multilateral de

Investimentos administra

do pelo BID.

Abrindo caminho no mundo

dos negocios no Uruguai.

BOLIVIA

Saude a
domicilio

Funcionarios da saude

publica na Bolivia fazem
suas rondas no campo em
23 novas ambulancias

com tragao nas quatro ro-
das que foram entregues
aos hospitals rurais e pos-
tos de saude em novem

bro. Esses veiculos fabri-

cados na Inglaterra vem se
juntar a 62 bicicletas e 54
mulas que chegaram no
comego do ano.

Os veiculos e as mulas

foram comprados gragas a
um emprestimo do BID de
US$33,9 milhoes para fi-
nanciar um programa de
saude rural para atender
500.000 pessoas que nao
tinham acesso a servigos
publicos de saude nos de-
partamentos de Beni,
Chuquisaca, Oruro, Pan-
do, Potosi e Tarija.

"As bicicletas podem ser
usadas no altiplano", diz
Jose Alberto Ruiz Balli-

vian, especialista do BID
que supervisa o projeto na
Bolivia. "Mas nas areas

montanhosas, onde nao



ha estradas, a unica for

ma de chegar e por mula."
O programa inclui a

construgao ou recupera
gao e instalagao de equi-
pamento em 93 postos de
saude e clinicas e cinco

pequenos hospitais rurais
e a reforma do sistema de

fornecimento dos servigos
rurais de saude do pais.

Atraves do programa,
milhares de criangas ja fo
ram vacinadas contra po
lio, tetano, tuberculose e
outras doengas infantis.
Mais de 34.000 criangas
malnutridas receberam ou

estao recebendo comida

em cozinhas dirigidas por
voluntarias. As cozinhas

usam leite e carne de soja
por serem mais baratos.

"A soja nao cresce no
Altiplano e as pessoas nao
estao acostumadas a co-

me-la", conta Ruiz Balli-

vian. "Mas as criangas que
experimentaram produtos
de soja pedem a seus pais
que os comprem e o mer

cado passou a oferecer os
graos torrados e o cereal
para cafe da manha."

Um subsidio comple-
mentar do BID de US$4,5
milhoes permitiu a Bolivia
contratar firmas de con-

sultoria para expandir o
sistema de cuidados de

saude no campo e treinar
tecnicos de saude.

No programa, as comu
nidades, nao mais o gover
no, sao responsaveis pela
manutengao dos postos de
saude. Os remedios tam

bem sao comprados pelos
postos e nao mandados
pelo governo federal. Alem
disso, pede-se aos pacien-
tes que paguem algo pelos
servigos que recebem. Se o
paciente nao pode pagar,
o servigo e de graga, mas
seu nome vai para um "li-
vro de devedores".

"Estas sao pequenas
comunidades", diz Ruiz

Ballician. "Todos sabem

quem e pobre. Se alguem
que tem dinheiro aparecer
no livro dos devedores, fi-
cara com vergonha."

Programa a cargo de vo
luntaries alimenta crian

gas na Bolivia: abaixo,
novas ambulancias enfren-
tam qualquer estrada.

PANAMA

Como consertar

uma ponte
A dificil tarefa de repavi-
mentar a Puente de las

Americas sobre a entrada

do Canal do Panama no

Pacifico foi completada em
novembro.

Embora tenha apenas
1,7 quilometro de compri-
mento, a ponte literalmen-
te conecta a America do

Norte com a do Sul e a ci-

dade do Panama com o

resto do pais. Construida
em 1962, e alta o suficien-

te para que navios passem
em baixo dela.

O principal problema
para a equipe de recons-
trugao era o pesado trafe-
go diario, particularmente
o congestionamento cau-
sado pela volta das praias
no domingo, explicou
Yassuo Nishimoto, espe-
cialista setorial do BID no

Panama, que supervisou
as obras.

A firma de construgao
tentou primeiro resolver o
problema fechando uma
pista para o trafego. Mas
o protesto do publico foi
tal que o governo mandou
que a empresa fizesse a

maior parte dos consertos
a noite. Levou 18 meses

para terminar o trabalho.
O projeto, financiado

por um emprestimo do
BID de US$17,1 milhoes
canalizado atraves do Mi-

nisterio de Obras Publicas

do Panama, acrescentou

mais duas pistas as duas
ja existentes no trecho de
10 quilometros de estrada
entre a ponte e a autoes-
trada Arraijan-Chorrera.

Um ponto de estrangu-
lamento ainda persiste na
ponte: as rampas para as
quatro pistas do vao cen
tral so tem tres pistas.
Cerca de US$12 milhoes
de um emprestimo do BID
de US$180 milhoes feito
em 1993 para rodovias es
tao financiando o acresci-

mo da quarta pista, obra
que devera estar conclui-
da em julho de 1997.

As melhorias na ponte
e na estrada deverao esti-

mular o investimento pri-
vado a oeste da ponte, diz
Nishimoto, do BID. "O go
verno e o setor privado ja
estao discutindo novos

hoteis para varias praias,
porque o transito pela
ponte esta ficando mais
rapido e facil."

Menos congestionamentos com o alargamento das pistas.
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EMPRESTIMOS

Argentina: US$320 mi
lhoes em

apoio a refor
ma do siste

ma de segu-
ridade social

da provincia.
O programa visa forta-

lecer o sistema de seguri-
dade social do pais; pro-
mover maior eqiiidade de
beneficios mediante a

homogeneizagao das nor-
mas e regulamentos e sua
aplicagao; apoiar o desen
volvimento do mercado de

capital e a poupanga e o
investimento permitindo
que os funcionarios da
provincia subscrevam pia
nos de pensao privados; e
contribuir para equilibrar
o orgamento da provincia.

Os fundos de aposenta-
doria serao transferidos

para a Administragao Na-
cional de Seguridade So
cial, resultando em maior

eficiencia e uma estrutura

de contribuigao e beneficio
mais padronizada.

O custo total do progra
ma e de US$640 milhoes,
sendo que o BID e o Ban
co Mundial fornecerao

fundos em quantidades
iguais.

A Argentina pediu que o
emprestimo fosse feito em
dolares americanos, tor-
nando-se o primeiro pais a
tirar proveito do guiche de
moeda unica do Banco.

Argentina: US$104 mi
lhoes para
modernizar

os portos. O
programa re-

duzira cus

tos e melho-

rara a seguranga,

protegendo o meio ambien-
te das areas portuarias.
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NOVOS PROJETOS

INFORMAQAO SOBRE PROJETOS DO BID

1—1 Detalhes sobre projetos do BID, como comunicados
de imprensa, resumos de projetos e monografias, po
dem ser consultados na pagina do BID na internet
(http://www.iadb.org). Procure sob as rubricas "Press
Services", "Publications" e "Project Documents".

IDB Projects, compilagao mensal de projetos em an-
damento e oportunidades de fornecimento de bens e
servigos, tambem pode ser consultada na pagina do
BID sob a rubrica "Business Opportunities". Para rece
ber um exemplar gratuito de IDB Projects, telefone para
(202) 623-1397 ou envie um fax para (202) 623-1403.

O tempo de espera dos
navios nos principals por
tos do sistema sera redu-

zido, acelerando a entrada

e saida de carga. O pro
grama buscara melhorar a
gestao de acidentes e o
controle da poluigao, com
medidas de combate a in-

cendios e derramamentos.

O programa reabilitara
os ancoradouros e aumen-

tara a capacidade dos
atracadouros. As estrutu-

ras de abrigo e ancoragem
serao modernizadas e a

instalagao de equipamen-
tos para o manejo de con-
teineres aumentara o uso

do transporte ferroviario.
O emprestimo financia-

ra sistemas e equipamento
para dispor do lixo prove-
niente dos navios.

A primeira fase do pro
jeto inclui Puerto Nuevo,
em Buenos Aires, e as

baias de Concepcion del
Uruguay, Puerto Deseado
e Puerto Madryn.

O programa, que estara
a cargo da Subsecretaria
de Portos do pais e devera
custar um total de

US$208 milhoes, sera es-
tendido mais tarde a ou

tros portos.

Bahamas: US$56 milhoes
para expandir a capacida

de de gerar, transmitir e
distribuir

energia, re-
duzir os cus

tos de pro
dugao e
aumentar a

eficiencia na transmissao

e distribuigao.
O projeto de investi

mento em energia expan-
dira a capacidade da esta-
gao de Clifton Pier com
um gerador diesel de 30
megawatts e uma linha de
transmissao de 132 kV de

Clifton Pier a Big Pond.
Serao tambem instalados

um alimentador de 33 kV

de Big Pond a Paradise
Island e uma nova subes-

tagao de 33 kV em Para
dise Island.

Alem disso, o programa
procurara melhorar os pa-
droes ambientais de ope-
ragao e apoiar estudos e
projetos para promover o
uso mais eficiente da

energia. Seu custo total e
de US$96 milhoes.

Bolivia: US$3 milhoes do
Fundo para
Operagoes
Especiais
para fortale-
cer e melho

rar a gestao
da politica social.

O programa fornecera
treinamento para pelo me
nos 300 funcionarios do

Ministerio do Desenvolvi

mento Humano e nove

prefeituras de departa-
mento. Serao treinados

como instrutores 50 fun

cionarios adicionais que
mais tarde darao aulas no

setor social.

Sera instalado um sis

tema melhor de gestao da
informagao para o setor
social e os instrumentos

de planejamento nacional
serao aperfeigoados para
que se coadunem com a
nova estrutura descentra-

lizada de governo do pais.

Mexico: US$400 milhoes
para moder
nizar o setor

agricola e de
alimentos,

aumentando

a competiti-
vidade dentro do NAFTA.

O programa apoiara o
governo na promogao da
liberalizagao de prego dos
produtos basicos, particu-
larmente dos cereais e da

agroindustria, e na elabo-
ragao e implementagao de
mecanismos compensate-
rios inovadores para dar
assistencia a agricultores
e consumidores de baixa

renda.

O emprestimo apoiara
os esforgos governamen-
tais para adaptar-se ao
quadro de politica do
NAFTA e desenvolver no-

vos instrumentos de co

mercio e finangas. O pro
grama sera executado
pelos ministerios das Fi
nangas e da Agricultura e
Desenvolvimento Rural.

Mexico: US$300 milhoes
em apoio a reforma do sis
tema de pensao. O progra-



ma procura-

ra aumentar

a equidade,
transparen-
cia e solven-

cia fiscal, in-
centivando tambem a

poupanga interna.
O emprestimo sera com-

plementado por financia-
mento do Banco Mundial.

As reformas da seguri-
dade social para os traba
lhadores do setor privado
formal incluem:

• As contas para cobertu-
ra por incapacidade e se-
guro de vida serao separa-
das das por despedimento,
aposentadoria e beneficios
de idade avangada, a fim
de alinhar mais claramen-

te as contribuigoes com os
beneficios esperados.
• As empresas privadas
de seguro fornecerao be
neficios mediante paga-
mentos periodicos.
• Serao estabelecidas

para cada trabalhador
contas individuals de apo
sentadoria, administradas

por firmas privadas.

COOPERACAO TECNICA

Regional: US$650,000 do
Fundo Espe
cial do Japao
para servigos
de consulto-

ria para estu-
dar a viabili-

dade de um corredor de

Cura local para as alergias

transporte ligando Cuia-
ba, no Brasil, Santa Cruz,

na Bolivia, e Arica, no

Chile. O estudo identifica-

ra os portos, rodovias e
conexoes intermodais fer-

roviarias necessarios para
um corredor desse tipo,
sugerindo mecanismos de
execugao para aumentar a
viabilidade do projeto, in-
cluindo a participagao do
setor privado.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Paraguai: US$1,450,000
para treinar gerentes e
supervisores do setor
manufatureiro e profissio-
nais de organizagoes nao-

Franca Puccio, estudante da Universidade Central da Venezuela, trabalha num projeto
de tratamento de alergias com a biologa Nancy Garcia no Instituto Biomedico da uni
versidade em Caracas. O instituto desenvolveu um meio de produzir alergenios nacio-
nais, depois que pesquisas demonstraram que os importados de paises temperados
nao eram tao eficazes no clima tropical da Venezuela. A universidade esta comerciali-
zando os alergenios.

governamen-

tais especia-
lizados em

desenvolvi

mento de re-

cursos hu-

manos. Serao utilizados

comprovantes como incen-
tivo para investimentos
em capital humano no se
tor privado.

Regional: US$1,223,000
em financia-

mento nao

reembolsavel

para ajudar
oito peque-
nos paises do
Caribe a estabelecer uma

bolsa de valores eletronica

paralela. Ver artigo na
pagina 10.

#*/

CORPORACAO
INTERAMERICANA DE

INVESTIMENTOS

Bahamas: Emprestimo de
US$1,5 mi-
lhao para a
Waterfields

Company
Limited, que
construira e

operara uma nova usina
de desalinizagao por
osmose inversa na ilha de

New Providence.

O custo total da usina,

que operara sob conces-
sao de 15 anos, e de

US$11,6 milhoes.
O investimento da CII

complementa o de insti
tuigoes financeiras locais
e tera um importante im
pacto economico em New
Providence, onde o desen

volvimento do turismo e

da construgao tem sido di-
ficultado pela falta de agua
potavel. A usina atendera
ate um quarto das neces-
sidades de agua da ilha.
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Palhagos da esperanga: Romero, Rodrigo e Valfredo no intervalo das aulas de circo da Fdbrica de Sonhos.

RIO DE JANEIRO

Lona de circo
Escola de circo oferece uma segunda chance

"Sempre achei que o circo e uma
das grandes emogoes da vida", diz
Telma Lucia Martins.

Armada de convicgao, esta mae
de tres filhos, calma e de fala suave,

abriu uma escola de circo ha quatro
anos para atrair criangas do bairro
carioca do Caju, onde ela mora, e
tira-las das ruas violentas do lugar.
Comegou modestamente, encon-
trando um espago gratis para dar as
aulas e persuadindo suas duas fi-
lhas (formadas pela Escola Nacional
de Circo) e um professor aposentado
da Escola Nacional de Circo e seu fi-

lho (tambem artista de circo) a dar
aulas sem remuneragao.

Batizou sua nova escola de "A

Arte do Circo—Fabrica de Sonhos".

Hoje, 80 alunos aprendem a fazer
malabarismo e prestidigitagao, a co
mer fogo e andar com pernas de pau
e a ser palhagos. Alguns sonham
com uma carreira no circo e ha pou-
co um aluno recebeu uma oferta

para trabalhar num parque de di-
versoes na Alemanha por US$1,500
por mes. Mas o objetivo principal da
escola e resgatar vidas jovens que
de outra forma poderiam se perder.

"Cerca de 70% dos alunos vem de

lares onde os pais ou parentes pro-
ximos estao no trafico de drogas, na
prisao ou foram assassinados", con-

a sonhos

ta Bruno Martins, filho de Telma e

seu assistente. "Essas criangas nao
tem auto-estima", acrescenta. "Ten-

tamos moldar seu carater."

Telma conta a histeria de Fernan

da, que chegou na escola quando ti-
nha 11 anos. "Seu pai estava na ca-
deia e a mae trabalhava de noite,

deixando-a e a seus irmaos e irmas

sozinhos num bairro violento. Um

dia ela fugiu de casa. Quando che
gou aqui, era muito timida. Tinha
vergonha de que seu pai estivesse
na cadeia. 'O tempo passa depressa,
seu pai logo estara de volta', nos di-
ziamos. Foi assim que a ajudamos
nesse periodo dificil. Ela voltou para
a escola, e hoje esta bem e feliz."

Ha tambem o caso de Romero.

"Ele esta conosco ha dois anos. Era

tambem muito reservado. Vem de

uma familia muito grande e pobre.
Nao estava indo bem na escola e

nao tinha motivagao. Hoje ele adora
estudar. Conseguimos para ele uma
bolsa de estudos numa das melho

res escolas do Rio. Faz bem a gente
ver uma pessoa mudar de vida."

A escola de circo de Telma tem

apenas uma regra: os alunos preci
sam freqiientar a escola regular e
passar de ano.

O ano passado, a Fabrica de So
nhos recebeu US$67,000 de um

subsidio do BID de US$8 milhoes
para financiar programas, geridos
por ONGs, para as criangas pobres
do Rio de Janeiro. Telma usou o di

nheiro para pagar salarios, contra-
tar mais instrutores e comegar uma

oficina para ensinar as criangas a
consertar redes de pesca.

Em Janeiro, a escola de circo vai
se mudar para um outro local em
que as criangas poderao treinar e
fazer apresentagoes sob uma lona
de circo de verdade, doada pela
Petrobras, a companhia nacional de
petroleo do Brasil.

—David Mangurian

Aprendendo a caminhar outra vex.


