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para investir 7
0 investimento estrangei-
ro na regiao cresceu de-
pressa nesta decada, con-
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Reguladores dos mercados
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tina procuram combater o
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vas e renovadas na Guia

na, uso da internet na
luta contra a pobreza na
Republica Dominicana.

••• NOVOS PROJETOS ^Hi

Emprestimos e
cooperacao tecnica 12
Fundos para controle de
enchentes no Equador, rea-
bilitacao de estradas em
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Um espaco de
convivencia 16
O arquiteto argentino Ro-
dolfo Machado projetou
um parque com vista para
a Estatua da Liberdade.

CAPA

Do alto da construcao

Trabalhador examina as

obras do projeto de expan-
sao de US$10 milhoes de
uma fabrica de papel em
Juan Lacaze, no Uruguai.
Programa de credito in
dustrial do BID financiou

o projeto com US$6,6 mi
lhoes.
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O Banco em resumo

O Banco Interamericano

de Desenvolvimento,

sediado em Washington,
D.C, e uma instituicao 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
distribuicao 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 operagoes
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.
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Credito a pequena empresa
Os programas de garantia de credito
para pequenas empresas ajudaram
a criar empregos e economias vi-
brantes em paises como a Coreia do
Sul e o Japao. Poderiam fazer o
mesmo na America Latina?

Uma mesa-redonda de especialis-
tas em sistemas de garantia de cre
dito reunidos em julho na sede do
BID em Washington concluiu que
sim, desde que satisfeitas certas
condicoes. Ao avaliar os sistemas de

garantia de credito na America Lati
na, os participantes citaram seu alto
custo, baixa aceitacao e os proble-
mas associados com a volatilidade

dos mercados financeiros da regiao.
Os sistemas de garantia ajuda-

riam a resolver os

serios problemas
de credito para
pequenas e me-

dias empresas. Ao
assumir parte do
risco de emprestar
a uma firma pri-
vada, os sistemas

apoiados pelo go-
verno ajudam a
aumentar o supri-
mento de credito

que permite que
as firmas cresgam
e se modernizem.

Carencia. Na Ar

gentina, segundo
Abraham Stein,

um dos especialis-
tas da mesa-re

donda, as firmas
tem que pagar de '
3% a 4% de juros ao mes por um
emprestimo, nivel proibitivo, consi-
derando-se que a inflacao no pais
foi de apenas 3,4% em 1995. Alem
disso, uma empresa digna de credi
to precisa dar como garantia duas ou
tres vezes mais o valor do credito.

Considerando a America Latina

como um todo, Paul Holden, diretor

do Instituto de Pesquisa Empresa-
rial para a America Latina, citou um

"complexo conjunto de falhas insti-
tucionais" como a principal razao
pela qual praticamente nao existe
credito para os pequenos empresa-
rios da regiao.

No Japao, em comparacao, mais
da metade das pequenas e medias
empresas recebem credito atraves
de programas de garantia apoiados
pelo governo. Esses programas tem
baixo custo e uma baixa taxa de

inadimplencia, disse Michiko S.
Hatakeyama, especialista em politi-
ca de desenvolvimento industrial.

Na Coreia do Sul, um sistema de

garantia de emprestimo provou ser
crucial para o exito da estrategia de
desenvolvimento do pais, alem de

As pequenas empresas
nao tem acesso ao credi
to de que precisam para
expandir-se e moderni-
zar-se. Os sistemas de
garantia qjudariam a re-
solver esse problema.

oferecer beneficios sociais importan-
tes, segundo um estudo apresenta-
do por Yoon Ok Kim e Yung Whee
Rhee durante a mesa-redonda.

Apesar dos atuais problemas,
continuarao a ser feitos esforcos

para elaborar sistemas que funcio-
nem na America Latina, afirmaram

os participantes.
Ao final da mesa-redonda, os es-

pecialistas financeiros do BID, Kim
B. Staking e Juan Jose Llisterri,
apresentaram estas conclusoes:
• O exito dos sistemas de garantia
de credito depende de mercados fi
nanceiros e sistemas legais e nor-
mativos eficientes.

• O setor privado tem que ter um
papel de destaque na gestao de sis
temas de garantia de credito; os
subsidios devem ser minimos e

transparentes.
• O pais precisa
ter demanda sufi-

ciente para um
sistema de garan
tia de credito an

tes de lanca-lo.

*• Qualquer pro-
posta deve levar
em conta a situa-

cao de regulamen-
tacao do pais.
• O custo do cre

dito para a firma
precisa ser realis-
ta, ou o sistema

fracassara antes

de comecar.

>• Objetivos politi-
cos, sociais e de

desenvolvimento,

e nao so os econo-

micos, podem de-
sempenhar um

papel na elaboracao de um sistema
de garantia de credito a pequena e
media empresas.

O setor privado tem um papel de
lideranca a desempenhar no futuro
desenvolvimento da America Latina.

As pequenas e medias empresas so
poderao contribuir integralmente se
tiverem acesso ao credito de que
precisam.

—Daniel DrosdojJ
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Para onde vai o Caribe?
Construindo pontes voltadas para o mundo

Ha tres decadas, parecia que nascia
uma nova era para o Caribe. Muitos
dos paises recem-independentes da-
vam inicio a programas de transfor-
macao social e economica. O otimis-

mo dominava a regiao.
Hoje, as receitas estao caindo e a

pobreza e o pessimismo aumentam.
O povo da regiao aguarda com im-
paciencia novas politicas e solugoes.

Foi essa a avaliacao feita por
Winston C. Dookeran, ex-ministro

do Planejamento de Trinidad e To
bago, numa conferencia que organi-
zou em 1994 no Centro de Assuntos

Internacionais da Universidade de

Harvard. As opinioes dos especia-
listas que participaram da conferen
cia sobre o papel do Caribe num
ambiente global em mudanca, num
mundo em que a geografia economi
ca passou a transcender as frontei-
ras geograficas, foram publicadas
no livro Choices and Change: Reflec
tions on the Caribbean.

A seguir, encontra-se uma amos-
tra das propostas para o futuro do
Caribe como foram apresentadas
por varios dos autores do livro.

Adesao a um mundo
de blocos comerciais
Winston C. Dookeran

Universidade de Harvard

O Caribe e uma regiao complexa e
as vezes enigmatica, composta de
nacoes que diferem em tamanho,
populacao, geografia, historia, lin-
guagem, religiao, raga e politica. Ao
mesmo tempo, as economias da re
giao partilham algumas caracteristi-
cas importantes: sao em geral pe
quenas, com uma base de recursos
proprios restrita e uma relacao co-
mercio-producao elevada.

Muitos paises do Caribe ainda
dependem de mercados de exporta-
cao preferenciais, apesar dos esfor-
cos em contrario. Qualquer estrate-

gia economica futura para a regiao
deve se basear na criacao de um se

tor de exportacao dinamico, susten-
tavel e fundado nas forcas de mer-

cado, sem preferencias comerciais.
Os desafios que se apresentam

para o Caribe sao acompanhar o
fluxo tecnologico global, responder
aos ciclos de negocios globais e
competir numa economia regional
integrada.

O melhor modelo para o Caribe
nesta conjuntura e uma forma de
regionalismo aberto. Ao construir
novos blocos de comercio, os paises
da regiao se tornam parte da ten-
dencia de globalizacao.

A primeira tentativa de regionalis
mo caribenho, quando se formou a
Comunidade do Caribe, serviu para
ampliar a base de producao da re
giao, erigindo fortalezas comerciais e
buscando convergencias de politica.
A etapa atual, que combina integra-
cao da producao e abertura de mer
cados, e um passo na direcao de um
sistema multilateral de comercio

mais aberto.

O Caribe precisa aceitar as reali-
dades da nova economia global,
afastando-se de sua postura tradi-
cional de diplomacia do protesto
para uma postura mais positiva.

Reforma do governo:
o ingrediente que falta
Nancy BtrdsaU
Vice-Presidente Executiva, BID

O atual desafio para o desenvolvi
mento do Caribe e o de reduzir o

envolvimento do governo na produ
cao e aumentar seu papel na cria
cao de um ambiente que favoreca o
crescimento.

A agenda comeca com a privatiza-
cao, area em que o Caribe esta atra-
sado. A Republica Dominicana, por
exemplo, embora tenha uma condu-
ta exemplar em materia de ajusta-

mento, tem cerca de 25 estatais que
perdem o equivalente a 3% do PIB
ao ano, montante igual as despesas
de educagao e saude somadas. A
privatizacao requer um governo forte
para garantir que os monopolios pu-
blicos nao sejam substituidos por
monopolios privados.

A agenda inclui tambem a desre-
gulamentacao. Em muitos paises
caribenhos, a aparente protecao do
trabalhador inibe o investimento

privado, reduz a eficiencia e exacer-
ba problemas de desigualdade ao
reduzir as oportunidades de traba-
lho, deixando de fornecer uma rede
de seguranca adequada. Os gover-
nos devem estabelecer os padroes
trabalhistas mas nao se envolver

nas negociacoes patrao-empregado,
embora reconhecendo o direito aos

dissidios coletivos.

Os regulamentos que restringem
os investimentos estrangeiros sao
particularmente distorcidos. Embora
no papel os paises do Caribe pare-
cam abertos ao investimento estran-

geiro, de fato nao o sao. Mesmo
numa economia aberta como a de

i£%Para pedir Choices and Change:
Reflections on the Caribbean, que so
esta disponivel em ingles, procurar
a livraria do BID, tel. (202) 623-
1753, fax (202) 623-1709, ou
internet: idbbooks@iadb.org



Trinidad e Tobago, os investidores
estrangeiros nao tem acesso a

pelo menos 25 setores. Em
comparacao, o Chile tem ape-
nas dois setores onde os es

trangeiros nao podem investir.
Por fim, o funcionalismo publico

no Caribe esta sobrecarregado de
funcionarios, os salarios sao muito

baixos para atrair o melhor pessoal
e as praticas sao antiquadas.

Privatizacao, regulamentacao e
reformas sociais exigem um Estado
que seja enxuto e forte e proporcio-
ne condicoes ao setor privado.

Cooperacao
funcional
Charles A. T. Skeete

Economista, BID

Das tres principais formas de uni-
dade — cooperagao funcional, uniao
politica e integragao economica —
apenas a primeira tem uma contri-
buicao significativa a dar as nagoes
da Comunidade do Caribe.

A economia caribenha impoe
enormes obstaculos a integragao de
mercado. Os mercados de cada pais
sao pequenos e fragmentados; sua
capacidade de importagao depende
das exportagoes para mercados ex-
tra-regionais, tem estrutura seme-
lhante e pelos padroes internacio-
nais sao produtores de alto custo.

Sou cetico em relagao aos acordos
de integragao economica existentes
para o progresso economico do Cari
be. A nao ser que a Comunidade do
Caribe expanda-se e inclua mais na
goes, nao tera a massa critica sufi-
ciente para atingir economias de es-

cala. Mesmo as-

sim, essa massa

critica seria irre-

levante numa econo

mia globalizada em que a
vantagem comparativa do Cari

be provavelmente seria
determinada por ati-
vidades de servigo e de
alta capacitagao.

Em minha opiniao,
o argumento a favor da

unidade caribenha repousa
mais na necessidade de um sentido

de identidade e comunidade. Creio

que essa necessidade se baseia em
valores compartilhados, experien-
cias historicas e formas de expres-
sao cultural comuns e semelhangas
na organizagao economica e social.

Sob esse ponto de vista, a inte
gragao do Caribe dar-se-ia sob a for
ma de um sistema de cooperagao
funcional. Entre as oportunidades
de agao comum em potencial esta-
riam a educagao superior, cultura,
esportes e as instancias de recurso
do judiciario.

Um resultado importante dessa
abordagem funcional da unidade
poderia ser um maior peso diploma-
tico e de negociagao. No entanto,
nao se deveriam exigir dos paises
sacrificios heroicos do bem-estar

nacional que nao possam ser com-
pensados por beneficios alcangados
pela unidade.

O jornalista jamaicano Frank Hill
explicou como uma vez a Jamaica
entrou para uma federagao para de-
pois retirar-se. Nao devemos repetir
esse erro.

Para uma

uniao politica
Havelock R. H. Ross-Brewster

Ex-Diretor Executivo, BID

O cerne de minha visao do futuro do

Caribe e uma Uniao de Estados das

Antilhas, compreendendo uma cida-
dania antilhana que coexistiria com
a cidadania de cada um dos Esta

dos membros.

Uma uniao politica desse tipo e
necessaria hoje. Os Estados que for-

mam a Comunidade do Caribe

(Caricom) tornaram-se cada vez
mais isolados, com ligagoes tenues,
virtualmente inexistentes com a

Africa, Asia, Europa, America Latina
e America do Norte.

Creio que o Caribe e uma das
mais isoladas comunidades de pes-
soas no mundo. Seus lagos estrate-
gicos, coloniais e de migragao do
passado recente desapareceram,
tendo sua diaspora se tornado mais
remota com o passar dos anos.
Numa epoca em que as nagoes do
mundo abrem suas economias, o

Caribe esta se tornando cultural e

racionalmente autoconsciente e fe-

chado.

Uma uniao politica em ultima
instancia fortaleceria as relagoes da
Caricom com o Caribe nao anglo-
fono, a America Central e o resto da
America Latina. O reforgo da identi-
ficagao cultural, autoconhecimento
e autoconfianga dos povos da Cari
com lhes permitiria aproximar-se de
seus vizinhos geografica e cultural-
mente coesos. Sempre que fosse
mutuamente vantajoso, dever-se-ia
tomar partido das oportunidades de
comercio e cooperagao economica.

A uniao empreenderia atividades
conjuntas que nao podem ser reali-
zadas nacionalmente, tais como as

questoes relativas ao mar, espago
aereo, clima, doengas e pestes. O
bem comum da regiao incluiria a se-
guranga regional e a infra-estrutura
social, tal como alta tecnologia e
treinamento cientifico avangado e
instalagoes medicas.

As futuras instituigoes funcionais
e economicas da Caricom nao mais

administrariam os varios instru-

mentos que compoem o mercado co
mum. Procurariam, em vez disso,
energizar o setor privado e promover
o desenvolvimento de atividades ver-

dadeiramente regionais, incluindo
infra-estrutura e servigos.

Ao mesmo tempo, as atividades
de produgao e comercio que nao
tem motivo para ser realizadas re-
gionalmente seriam ditadas pela
vantagem comparativa no mercado
global.
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SEMINARIOS

Uma crise financeira e
um programa bem-sucedido
Exame minucioso de temas de desenvolvimento

• E voz corrente entre os economis-

tas que a crise de 1995 vivida por
diversos paises da America Latina
foi causada pela fuga de capitals
desencadeada pela perda de con-
fianga dos investidores estrangeiros
apos o colapso do peso mexicano. A
essa sucessao de eventos deu-se o

nome de "efeito tequila".
Mas foi isso o que realmente

aconteceu? Martin Uribe, economis-

ta da Divisao de Finangas Interna-
cionais do Sistema da Reserva Fede

ral dos Estados Unidos, examinou

com aten-

Houve mesmo ^° as

o "efeito estatisti:
cas economi-

tequila"? cas na Argenti
na antes e depois

da crise do Mexico e comparou esses
numeros com um modelo teorico.

Em apresentagao no BID, Uribe
descreveu o modelo que criou, de
uma economia pequena e aberta,
com capacidade de previsao ideal,
na qual um agente economico fica
sabendo que os investidores estran
geiros tirarao seus capitals do pais.

Uribe confirmou a sabedoria po
pular. "O modelo capta as caracte-
risticas principals do 'efeito tequila'
na Argentina", explicou. Algumas
das semelhangas entre o modelo e a
realidade sao a queda na despesa
interna e a saida de capital que co-
megou em dezembro de 1994, o es-
trangulamento do credito e a alta da
taxa de juros em margo de 1995, o
lento retorno da taxa de juro real ao
nivel pre-crise e o longo declinio na
produgao e no investimento depois
de margo de 1995.

Ok Os interessados numa copia
deste estudo devem contatar Pilar

Bilecky, fax (202) 623-2481, tel. (202)
623-1840, internetpilarbi@iadb.org

• A America Latina nao tem sido

especialmente bem-sucedida nos es-
forgos para fornecer moradia a seus
pobres. Os esquemas de construgao
e financiamento de casas que de-

pendem da operagao
CaSa.S das forgas do mercado

beneficiam principal-
" mente as familias de
tOClOS renda mais alta e as

politicas publicas nao
tem se mostrado capazes de forne
cer mecanismos de compensagao.

A excegao a regra e o Chile, diz o
urbanista do BID Eduardo Rojas e a
arquiteta da Universidade do Chile
Margarita Greene. Desde 1992, diz
um estudo que publicaram na revis-
ta Environment and Urbanization e

apresentaram recentemente num
seminario no BID, o Chile produz
mais casas do que a demanda impli-
cita no aumento do numero de fami

lias e na necessidade de reposigao
de estoque antigo. Alem disso, con-
cluem que as familias de renda mais
baixa tem acesso cada vez maior a

moradias gragas a uma combinagao
de programas que pouco a pouco
estao melhorando suas condigoes de
vida.

O exito do Chile e o resultado de

uma politica habitacional consisten-
te e 40 anos de continuidade do en-

volvimento publico no setor de habi-
tagao, declaram os autores. Outros
fatores positivos tem sido a estabili-
dade macroeconomica sustentada, o
crescimento economico e o fortaleci-

mento dos mercados financeiros.

Mas o setor privado nao pode rei-
vindicar a si o credito pelo exito do
Chile em fornecer moradias para os
de baixa renda, dizem Rojas e
Greene. "A presenga do Estado esta
em toda parte", explicam.

Funciona no pais um sistema
habitacional em tres niveis. Fami-

A regiao luta para proporcionar moradia

lias de renda media alta tem acesso

a financiamento privado para com-
prar casas feitas por construtoras
privadas. As familias de renda me
dia e renda media baixa podem fi-
nanciar casas construidas por parti-
culares gragas a um sistema misto
baseado em comprovantes de caixa
fornecidos pelo governo, comple-
mentados por emprestimos comer
ciais. No terceiro nivel, o governo
distribui casas altamente subsidia-

das a familias de baixa renda.

"O sistema e extraordinario", di

zem os autores, "porque abrange to
dos os submercados de habitagao e
fornece solugoes de moradia for-



Icance da populacao de baixa renda.

mais, talvez um pouco rigidas, para
os pobres." Acrescentam, porem,
que ainda e possivel melhorar bas-
tante, principalmente tornando o
sistema de cobertura mais flexivel.

Segundo os autores, o governo
chileno deveria expandir os investi-
mentos em infra-estrutura urbana,
incentivar o uso mais eficiente dos

loteamentos e promover com mais
vigor a renovagao do centro das ci-
dades.

£m Para uma copia deste estudo,
contatar Marietta Maurer, fax (202)
623-2152, tel. (202) 623-2454, ou
internet: mariettam@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

INVESTIMENTO

Estimulo dos fluxos de capital
Cresce o investimento estrangeiro na America Latina

Os paises em desenvolvimento rece-
beram uma parcela muito maior de
investimento estrangeiro na decada
de 90 do que na decada anterior.

Segundo o livro Foreign Direct
Investment in Latin America in the

1990s, publicado pelo BID e o Insti-
tuto para as Relagoes Europa-Ame-
rica Latina (IRELA), os paises em
desenvolvimento receberam 40,5%
do investimento estrangeiro direto
do mundo em 1994, em comparagao
com 15,8% no comego da decada.

No mundo em desenvolvimento, a

America Latina aumentou sua parti-
cipagao nos fluxos de investimento
estrangeiro direto de 4% em 1990
para 11,3% em 1994, diz o livro.

A afluencia de capital do exterior
esta sustentando a reestruturagao
economica da regiao. "Esses fluxos
contribuem cada vez mais para a in-
corporagao de tecnologias mais
avangadas", dizem no prefacio do li
vro o Presidente do BID Enrique V.
Iglesias e o Diretor do IRELA Wolf

Grabendorff. O novo capital estimu-
la ainda a introdugao de novos pro-
dutos e estrategias das empresas.

A crise do Mexico de 1995 nao

parece ter tido um impacto sobre os
fluxos de investimento direto, embo

ra tenha afetado o fluxo de investi

mento de carteira. "Os investidores

em geral estao bem impressionados
com a adesao dos paises as politicas
de liberalizagao economica e estabi-
lizagao", diz o livro. "Em 1995, os
fluxos de investimento estrangeiro
direto permaneceram no mesmo nivel
alto alcangado nos ultimos anos."

O livro inclui informagoes estatis-
ticas sobre os fluxos de investimen

to dos Estados Unidos, Japao e 13
paises europeus.

£& Para informagoes sobre como
pedir este livro, contatar a Livraria
do BID, fax (202) 623-1709, telefone
(202) 623-1753, ou internet:
idb-books@iadb.org

Mais dinheiro vai para o sul
Aumenta o investimento externo direto na America Latina

Europa inclui os paises membros da Uniao Europeia (exceto Grecia e Irlanda) e Suica.
Fonte: Foreign Direct Investment in Latin America in the 1990s, BID-IRELA, 1996.



SETOR PRIVADO

BID negocia com
grupo espanhol
Acordo preve investimentos

O Grupo do BID e a Confederagao
Espanhola de Organizagoes Empre-
sariais concordaram em promover
diversas atividades e projetos priva-
dos de investimento na America La

tina e no Caribe.

O memorando de entendimento,

assinado em julho, em Madri, pelo
Presidente do BID Enrique V.
Iglesias e pelo presidente da confe
deragao Jose Maria Cuevas, e o pri-
meiro entre o Grupo do BID e uma
organizagao comercial privada.

O Grupo do BID e a confederagao
trocarao informagao sobre coopera
gao tecnica que possa ser posta a
disposigao de governos que preten-
dam privatizar a infra-estrutura fisi-
ca, promover o desenvolvimento de
pequenas e medias empresas e iden-
tificar projetos nos setores apropria-
dos para financiamento do Grupo
do BID sem garantia de governos.

As duas organizagoes tambem
concordaram em buscar oportuni
dades de financiamento para opera-
goes apoiadas pelo Fundo Multilate
ral de Investimentos (Fumin), filiado
ao BID, para ajudar os paises a de-
senvolver estruturas de regulamen-
tagao que promovam o investimento
privado, principalmente em infra-
estrutura. Identificarao tambem

oportunidades para que as institui-
goes financeiras espanholas juntem-
se ao Fumin e a Corporagao Intera-
mericana de Investimentos (CII)
para investir em fundos de capital
de risco.

Os dois grupos identificarao pro
jetos de infra-estrutura fisica do se
tor privado que necessitem de finan
ciamento internacional. Colaborarao

tambem na organizagao de semina-
rios, na criagao de mecanismos de
informagao para dar apoio de con-
sultoria a operagoes do Fumin e na
coordenagao com as organizagoes
de comercio na America Latina.

Juan Carlos Arizaga, do Equador, e Alberto Yagui Tomona, do Peru, assinam
um acordo para aumentar a cooperagao no desenvolvimento de mercadosfi
nanceiros depois da reuniao das comissoes reguladoras de titulos.

TiTULOS

Pedidas medidas anti-suborno
Grupo internacional se reune na sede do BID

O Conselho de Comissoes Regulado
ras de Titulos e Valores das Ameri

cas adotou uma medida anti-subor

no em sua reuniao anual em junho,
na sede do BID em Washington.

A declaragao final do conselho
pede aos governos para "desenvolver
e promover leis que confrontem pa-
gamentos ilicitos feitos por empre
sas publicas".

Alem disso, as delegagoes, que re-
presentavam orgaos de regulamen-
tagao de 17 paises do hemisferio
ocidental, resolveram indicar audi-
tores independentes para elaborar
procedimentos de detecgao de irre-
gularidades. Defenderam tambem
maior acesso a informagoes sobre
contas bancarias para ajudar a
combater pagamentos ilicitos.

O conselho, conhecido pelas ini-
ciais COSRA, e a principal organiza
gao na qual os orgaos de regulamen-
tagao de titulos da regiao trabalham
juntos para integrar e fortalecer os
mercados de titulos e valores.

O BID foi o anfitriao da reuniao,
como parte do compromisso assu-
mido na Cupula das Americas de

apoiar o processo de integragao e os
mercados de capital da regiao.

Na reuniao, o COSRA resolveu

promover a transparencia da infor
magao sobre companhias e criar
mecanismos pelos quais os investi
dores possam repatriar os retornos
de seus investimentos a fim de en-

corajar a formagao de capital.
O COSRA tambem reconheceu a

importancia dos investidores insti-
tucionais como uma fonte potencial
de capital para pequenas empresas,
pedindo a criagao de medidas legais
para proteger os direitos de acionis-
tas minoritarios.

Quanto a formagao de capital, o
conselho requereu o desenvolvimen
to de mercados secundarios para
pequenas companhias e fontes de
informagao sobre elas.

Francisco Augusto da Costa e Sil-
va, presidente da Comissao de Valo
res Mobiliarios brasileira, foi reeleito
presidente do COSRA. Steven M.H.
Wallman, representante da Comis
sao de Titulos e Bolsas dos Estados

Unidos, foi reeleito para a vice-pre-
sidencia do COSRA.



O BANCO

INTEGRACAO

Mesma meta, missao nova
Muda a regiao e tambem o instituto do BID

O instituto de integragao do BID com
sede em Buenos Aires foi reorganiza-
do para melhor atender as necessi-
dades das economias da America

Latina ditadas pelo mercado.
Em sua nova configuragao, o Ins

tituto para a Integragao da America
Latina e do Caribe (Intal) apoiara o
processo de negociagao sub-regional
e extra-regional em andamento, in-
cluindo a ja proposta Area de Livre
Comercio das D
Americas (ALCA),
a Uniao Europeia
e a Cooperagao
Economica do Pa-

cifico Asiatico.

"O Banco usara

o Intal como um

bre comercio e integragao atraves de
seu centro de documentagao, da
internet, de seu jornal Integration
and Trade, de um boletim mensal e
da distribuigao de DATAINTAL, um
avangado programa de computador
que fornece estatisticas de comercio
detalhadas.

Como parte das mudangas, o
Intal tornou-se mais eficiente e de-

vera depender mais dos conheci-

A dependencia maior em relagao
ao financiamento do BID dara ao

Intal maior liberdade para levar a-
vante suas atividades e aumentar

sua credibilidade junto aos gover
nos, empresarios e sindicatos. Per-
mitira tambem que o instituto atue
como intermediario na busca de so-

lugoes a problemas que surgem com
o processo de integragao economica.

Regras do mercado. Durante boa
parte dos 32 anos de existencia do
Intal, os governos foram o principal
motor do processo de integragao,
tendo o setor privado adotado um
papel relativamente passivo. Assim,

o Intal concentrou

esforgos em ajudar
os governos a atin-
gir seus objetivos
de integragao.

O novo Intal

lidara cada vez

mais com entida-

des do setor priva
do, como sindica
tos e organizagoes
nao-governamen

tais. Ajudara tam
bem os governos a
atrair o setor pri
vado para suas
deliberagoes sobre
politicas de inte
gragao. Continua-
ra a ajudar os go
vernos a manejar
problemas decor-
rentes das nego-
ciagoes de inte
gragao e comercio.

"A principal forga por detras do
movimento de integragao hoje sao
os mercados, apoiados por politicas
governamentais propicias", declarou
Uziel Nogueira, economista interna
cional do Intal.

O Intal foi criado em 1964 por
um acordo entre a Argentina e o
BID. O governo argentino e o Banco
sao responsaveis pela maior parte
dos fundos operacionais do institu
to. Outros paises da regiao forne-
cem uma contribuigao voluntaria
significativa.

mecanismo de

resposta rapida
para atender as
mudangas de ne-
cessidades da

regiao", disse o
recem- nomeado

coordenador do

Intal Juan

Taconne, que foi
consultor interna

cional e funciona-

rio graduado de
operagoes do BID.

O Intal, que
ajudou a incenti-
var as atividades

de integragao do Banco nas ultimas
tres decadas, sera responsavel por:
• Projetos de assistencia tecnica
para ajudar a elaborar e implemen-
tar iniciativas de integragao sub-re-
gionais e extra-regionais.
*- Seminarios para analisar estudos
em integragao e comercio feitos por
uma rede regional de pesquisa.
• Foros de debates sobre politica de
integragao que incluem o setor pri
vado e organizagoes governamentais
e nao-governamentais.
• Disseminagao de informagao so

A integragao ditada pelo mercado propoe novas questoes e oportunidades.

mentos tecnicos especializados da
regiao para implementar seus proje
tos. Havera uma nova enfase no co

mercio e nas economias orientadas

para o mercado.
O BID recem-aprovou um subsi-

dio de cooperagao tecnica de US$6
milhoes para o Intal para financiar
projetos de assistencia tecnica, pes
quisa e seminarios. Os recursos,
que serao desembolsados em quatro
anos, praticamente dobram o que o
instituto recebia dos governos da re
giao para financiar suas atividades.



ARGENTINA

Das cinzas
brotam cerejas
A erupgao do vulcao
Hudson no Chile em 1991

devastou as cerejeiras da
vizinha Argentina, do ou-
tro lado da fronteira, na
provincia de Santa Cruz.

Parecia que ia ser uma
catastrofe economica: de-

positos de cinza de ate 30
centimetros de altura co-

briam as terras no vale

Los Antiguos, ameagando
a perda de produgao por
muitos anos.

Mas o pessimismo de-
monstrou ser prematuro.
Hoje, os agricultores do
vale estao produzindo
90.000 quilos de cerejas

« ^ ao ano. De
#\ \1^ | fato, recupe-
I Jwt ik raram-se tao

smm Wk ^em clue ^4
O 9 deles, todos

I membros da
!lr Cooperativa

Agro-Fruticola El Oasis
(CAFEO), expandiram
suas vendas e estao pla-
nejando penetrar no lu-
crativo mercado brasileiro.

Os agricultores, que
nao lavram mais do que
cinco hectares de terra,
conseguiram melhorar de
situagao com a ajuda de
um emprestimo do BID de
US$410,000. Com os re-
cursos, construiram um

novo galpao de armazena-
gem, compraram equipa-
mento de irrigagao e refri
geragao e contrataram
servigos de consultoria.

Os pianos de vender
para mercados mais dis-
tantes dependiam da aqui-
sigao de equipamento de
refrigeragao. As cerejas se
estragam rapidamente, o
que limita a distancia a
que podem ser transporta-
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das. Com a refrigeragao, a
cooperativa pode vender
para mercados ao norte de
Buenos Aires e no litoral.

Este ano os lavradores

estabeleceram um alvo

ainda mais ambicioso:

vender no competitivo
mercado de Sao Paulo,
conta Jorge Seguel, presi
dente da cooperativa. Pro-
duto nao faltara. A coope
rativa espera dobrar a
produgao de cerejas em
tres anos e quadruplica-la
nos proximos dez anos.

GUIANA

Vida nova para
velhas escolas

Alunos da escola primaria
na cidade de Suddie, na

costa de Essequibo, na
Guiana, comegarao o ano
em setembro em salas de

aula novas e claras.

A escola, em parte cons-
truida ha 80 anos, foi re-

centemente renovada e

modernizada dentro de um

programa nacional de a-
tualizagao do sistema de
educagao primaria do pais.

O programa esta sendo
financiado com a ajuda de
um emprestimo do BID de
US$46,4 milhoes que esta
sendo usado para cons-
truir 19 novas escolas e

recuperar outras 36. Ate
agora, o financiamento do
BID ajudou a recuperar
dez. Os recursos tambem

estao apoiando melhorias
gerais no sistema de edu
cagao do pais, como trei-
namento de professores,
distribuigao de livros e
material didatico e fortale-

cimento do Ministerio da

Educagao.
A maioria das escolas

primarias da Guiana foi
construida ha mais de 30

anos. Dada a pouca ma-
nutengao, elas hoje neces-
sitam urgentemente de re-
paros ou substituigao.
Muitas tem excesso de

alunos. Um levantamento

de 1989 constatou que so-
mente 156 das 369 esco

las primarias do pais ti-
nham sido construidas

nos ultimos 30 anos; 64

antes de 1900, 36 entre

1900 e 1940 e 113 entre

1940 e 1960.

A nova Escola Primdria Kitty em Georgetown, Guiana, re-
ceberd 840 alunos depois de pronta em dezembro.

PERU

Comecar de novo
aos 54 anos

Embora a privatizagao de
companhias estatais na
America Latina beneficie

os consumidores e as eco

nomias no longo prazo, o
impacto no curto termo
sobre os individuos pode
ser brutal. Mas nao tem

que ser necessariamente
assim.

A maior parte de sua
vida adulta, Alejandro
Rios Melgarejo trabalhou
para a estrada de ferro es-
tatal peruana, registrando
os carregamentos das mi-
nas dos Andes para os
portos da costa.

No ano passado, porem,
as cinco maiores estatais

peruanas receberam or-
dens de cortar pessoal
como medida preliminar
da privatizagao. Rios esta-
va entre os 30.000 empre-
gados despedidos.

"Planejava ficar na com-
panhia ate me aposentar",
diz ele. "Quando recebi
uma carta pedindo para ir



Alejandro Rios Melgarejo

buscar meu ultimo paga-
mento, foi um verdadeiro

choque."
Assim, com 54 anos,

Rios esta de volta a escola.

Ele e milhares de outros

ex-funcionarios do governo
estao comegando a vida de
novo gragas a um ambi-
cioso programa de retreina-
mento financiado por um
subsidio de US$6 milhoes
do Fundo Multilateral de

Investimentos do BID.

Rios ja fez cursos de fa-

brico de calgados e moldes
e esta estudando produ
gao em serie, ao mesmo
tempo em que monta um
pequeno negocio com seu
cunhado, que ja trabalhou
numa fabrica de calgados.

"Voltar a estudar mate-

matica depois de 30 anos
foi um pouco dificil", conta
ele. "Mas no negocio de
sapatos trabalha-se com
matematica e desenhos

geometricos. Temos que
ser precisos, porque tra-
balhamos com milimetros,

nao centimetros."

O programa planeja re-
treinar ate 10.000 que
desde 1994 perderam em-
pregos na ferrovia ou nas
fabricas de farinha de pei-
xe, minas, portos e empre
sas petroliferas estatais do
Peru. Ate hoje, 3.500 —
quase metade dos que se
qualificam para o progra
ma — ja se inscreveram
nos cursos, muitos dados
por escolas tecnicas priva-
das. Os alunos pagam a
taxa de inscrigao equiva-
lente a US$17 e os cursos
sao gratis.

Assistentes sociais e es-

pecialistas do trabalho en-
trevistam os participantes
para determinar seus inte-
resses e habilidades e

quais as melhores opgoes.
Os que trabalhavam na
manutengao de ferrovias,
por exemplo, sao retreina-
dos para consertar carros,
caminhoes, equipamento
de construgao e motores
eletricos. Para outros, as
opgoes sao mais dificeis.

"No comego, e um cho
que terrivel deixar uma
empresa apos tantos
anos", explica Patricia
Rodriguez-Paiva, coorde-
nadora do Centro de As

sistencia de Retreinamen-

to para o Trabalho na
Enefer, ferrovia estatal.
"Mas as pessoas as vezes
nao se dao conta de sua

capacidade. Rios fazia o
mesmo trabalho ha 32

anos. Ele esta mais con-

tente agora."
A maioria dos que

estao sendo retreinados

esta na faixa dos 50 e nao

sera facil encontrar traba

lho para eles no mercado.

Ex-funcionarios do setor
publico do Peru aprendem
a reparar sistemas eletri
cos de automoveis.

REPUBLICA DOMINICANA

O mais novo
nodulo na rede

Um fundo antipobreza ad-
ministrado juntamente
por representantes do go
verno e da sociedade civil

tornou-se a primeira insti-
tuigao publica da Republi-
ca Dominicana a juntar-se
a internet. Agora, o Fundo
para Promogao do Desen
volvimento Comunitario

(Pro-comunidad) pode for
necer informagao sobre
como requerer financia
mento de projeto em todo
o pais, a um custo minimo.

O governo dominicano
criou o Pro-comunidad em

1993 para ajudar a imple-
mentar sua agenda de re-
forma social. Um financia

mento de US$30 milhoes
do BID em 1994 permitiu
a organizagao custear pe
quenas obras de infra-es
trutura, servigos sociais
em educagao, saude, sa-
neamento ambiental e

desenvolvimento comuni

tario e fornecer equipa-
mentos, materials e trei-

namento. Um objetivo do
Pro-comunidad e incenti-

var a participagao de orga
nizagoes da sociedade civil.

Ate julho, o Pro-comu
nidad havia aprovado 439
projetos, dos quais 111
estavam concluidos.

Presenga na internet
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NOVOS PROJETOS

EMPRESTIMOS

Equador.. JJS$20 milhoes
para controle
de inunda-

goes e escoa-

mento de

lama nas en-

costas do

vulcao Pichincha, nos li-

mites da cidade de Quito.
O programa inclui a

construgao de infra-estru
tura para controle de es-
coamento de agua e lama
e a promogao de tecnicas
de conservagao do solo.
Serao feitas tambem cam-

panhas de informagao pu-
blica e esforgos para forta-

lecer a gestao municipal e
o planejamento urbano.

O custo total do progra
ma e de US$25 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Empresa Mu
nicipal de Alcantarillado y
Agua Potable de Quito,
Italia 933 y Avenida Ma
riana de Jesus, Quito,
Ecuador. Tel. (593-2) 507-
873 ou 501-387; fax (593-
2) 501-388.

Nicaragua...US$15 mi
lhoes do Fundo para Ope
ragoes Especiais para me-
lhorar o saneamento do

lago Managua e da cidade
de Managua.

De tirar o chapeu

Orgulhosa, Agnes Albury mostra uma selegdo de cha-
peus produzidos por suafirma em Nassau, Bahamas.
Agnes expandiu sua produgao gragas a um emprestimo
de um programa de creditofinanciado pelo BID e admi-
nistrado pelo Banco de Desenvolvimento das Bahamas.
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INFORMAQOES SOBRE AgUISICOES 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://vzww.iadb.org

O progra
ma abrange
a reabilitagao
e moderniza-

gao do siste
ma de esgo-
tos de Managua e a
drastica redugao nas
areas de proliferagao de
mosquitos transmissores
de malaria ao longo das
margens do lago que fica
em frente de Managua.

O custo total do progra
ma de saneamento e de

US$47 milhoes.
Enderego para mais in

formagoes: Instituto Nica-
ragiiense de Acueductos y
Alcantarillados, 35 Aveni

da S.O., Managua, Nica
ragua. Tels. (505-2) 66-
7882/90, 66-7863/8, fax
(505-2) 66-7872.

Paraguai...US$82,3 mi
lhoes para
um progra

ma de rodo-

vias que re-

duzira os

custos de

transporte e apoiara a
integragao entre os mem
bros do Mercosul.

O projeto aumentara de
60% para 80% a porcenta-
gem de estradas nacionais
utilizaveis o ano inteiro.

O custo total do progra
ma e de US$110 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Ministerio de
Obras Piiblicas y Comuni-
caciones, Subsecretaria de

Estado de Obras Publicas

y Comunicaciones, Es-
quina Oliva y Alberdi,
Asuncion, Paraguay. Tel.
(595-21) 44-1320, fax
(595-21) 44-2105.

Paraguai...US$22 milhoes
para fortale-
cer o judicia-
rio e moder-

nizar o

registro civil.
As melho-

rias no sistema judiciario
reduzirao os atrasos, au-

mentarao a previsibilidade
e a transparencia e prote-
gerao os direitos e as li-
berdades.

O registro civil sera mo-
dernizado para melhorar o
exercicio do direito de vo-

to, aumentar a informagao
para transagoes de credito
e distribuir de maneira

mais eqiiitativa os benefi
ces da seguridade social.

O custo total do progra
ma e de US$33,9 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Corte Suprema
de Justicia, Palacio de
Justicia, Alonso y Testa-
nova, Asuncion, Paraguay.
Tel. (595-21) 48-1408, fax
(595-21) 48-1402. Tam-



bem no mesmo enderego:
Fiscalia General de la Na-

cion, tel. (595-21) 48-1149,
fax (595-21) 48-0205.

Peru...US$150 milhoes
para finan
ciar 9.000

pequenos

projetos or-
ganizados
por comuni-
dades para ajudar grupos
de baixa renda.

Os projetos de apoio so
cial ajudarao a cumprir
metas de educagao, saude
e esgotos. Os de infra-es
trutura concentrar-se-ao

em reabilitagao de terras,
eletrificagao rural e peque
nos sistemas de irrigagao.

O programa de US$430

NOVOS PROJETOS

milhoes recebera US$150
milhoes em co-financia-

mento do Banco Interna

cional para Reconstrugao
e Desenvolvimento (BIRD)
e US$130 milhoes em fun-
dos locais de contrapartida.

Enderego para mais in
formagoes: Fondo Nacio-
nal de Compensacion y
Desarrollo Social (Fonco-

des), Paseo de la Republi-
ca 3101, San Isidro, Lima,

Peru. Tel. (51-1) 421-7944,
fax (51-1) 421-7698.

Trinidad e Tobago...
US$120 mi
lhoes para
reabilitar e

manter as

principals
rodovias da

rede nacional. O custo to

tal do programa e de
US$300 milhoes. Espera-
se financiamento tambem

do Banco de Desenvolvi

mento do Caribe e da

Uniao Europeia.
Enderego para mais in

formagoes: Ministry of
Works and Transport,
Frederick Street, Port-of-

Spain, Trinidad e Tobago.
Tel. (809) 627-6195, fax
(809) 623-5681.

COOPERACAO TECNICA

Haiti...US$900,000 em fi
nanciamento nao reem

bolsavel para um progra
ma de melhoria da

qualidade e da eficiencia

Inspecao abalizada

Uma colchafabricada por membros de uma cooperativa em Carapagua, Paraguai, e
alvo de uma inspegao atenta, embora nao solicitada. A cooperativa expandiu sua pro
dugao com a ajuda de um financiamento para treinamento no uso de teares e compra
de equipamento e materiais. Osfundos vieram de um subsidio de assistencia tecnica
de US$1,37 milhdo quefinanciou projetos administrados e executados por mulheres.

de custo do

servigo de a-
gua potavel.

O progra
ma promove-

ra a partici-
pagao local no processo de
decisao e na supervisao do
servigo, acentuando a
sustentabilidade dos in

vestimentos mediante me

canismos solidos de recu-

peragao de custos.
Enderego para mais in

formagoes: Ministere des
Travaux Publiques, Trans
ports et Communications,
Palais des Ministeres,

Port-au-Prince, Haiti. Tel.
(509) 22-3230, fax (509)
23-6220.

Regional...US$1 milhao
em financia

mento nao

reembolsavel

do Fundo Es

pecial do Ja
pao para 18
bolsas de estudo totais

para estudantes matri-
culados na Escuela de

Agricultura de la Region
Tropical Humeda
(EARTH), na Costa Rica.

Os recursos financiarao

a contratagao de um espe-
cialista japones em agri
cultura organica que aju-
dara a EARTH a montar

uma fazenda experimental
para agricultura organica
e fornecer treinamento.

Enderego para informa
goes: Escuela de Agricul
tura de la Region Tropical
Humeda, Las Mercedes,

Guacimo, Limon, Costa

Rica. Tel. (506) 255-2000,
fax (506) 255-2726.

Regional...US$10,85 mi
lhoes em financiamento

nao reembolsavel e

US$1,26 milhao em des-
(continua)
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(vem da pdgina anterior)
pesas admi-
nistrativas

para apoiar
um progra

ma de me-

lhoria da

qualidade da informagao
tecnica sobre as condigoes
de vida na America Latina

e no Caribe.

O custo total do progra
ma e de US$22,87 milhoes.

OBRIGAQOES

Australia...250 milhoes

de dolares

australianos,

equivalentes
a US$193
milhoes, que
foram con-

vertidos em dolares ameri-

canos e incorporados ao
capital ordinario do BID
para emprestimos a Ame
rica Latina e ao Caribe.

As obrigagoes, as pri-
meiras em dolares austra

lianos emitidas pelo Ban
co, vencem em tres anos e

tem cupom de 7,60% ao
ano e cotagao de 99,95%.

Yamichi International

(Europe) Limited foi o uni-
co lider da emissao.

Estados Unidos...US$200
milhoes para
incorporagao
ao capital or
dinario do

Banco. As

obrigagoes a
30 anos, com vencimento

em Is de agosto de 2026,
foram cotadas a 99,9786%
e tem um cupom semes-
tral de 6,95%. A margem
de reoferta e de 7 pontos
basicos sobre obrigagoes
comparaveis do Tesouro
americano. Os investido

res tem a opgao uma so

14

Digno de um cacarejo

Doisjovens criadores de galinhas da provincia uruguaia de Canelones, felizes com a
reforma do prediofeita com ajuda de um emprestimo de US$850 procedente de um
programa de creditofinanciado pelo BID. Luis Cosentino e Blanca Bergero usaram os
recursos para comprar ragao e suprimentos. O programa de creditoja ajudou mais de
500jovens a aumentar sua produgao e sua renda e a adotar novas tecnologias.

vez de pedir amortizagao
emPde agosto de 2006.

A emissao foi liderada e

subscrita por Morgan
Stanley & Co.

Luxemburgo...2 bilhoes
de francos

luxembur-

gueses, equi
valentes a

US$64 mi
lhoes, con-

vertidos em dolares ameri-

canos para incorporagao ao
capital ordinario do BID.

As obrigagoes a dez anos
renderao um cupom esca-
lonado de 5,5% ao ano en

tre 1996 e 2000, 7% entre

2001 e 2003 e 8,75% en

tre 2004 e 2006. Foram

cotadas a 102,2% e tem

data de vencimento em 6

de setembro de 2006.

Esta emissao esta sen-

do liderada pelo Banque
Paribas, com a participa-
gao de outros bancos lo
cals e internacionais.

Paises Baixos...350 mi

lhoes de

florins holan-

deses em ti

tulos publi-
cos, equiva
lentes a

US$204 milhoes, para in
corporagao ao capital ordi
nario do BID.

A emissao tem cupom
anual de 6,625% e vence

em P de agosto de 2006.
Os titulos foram registra-
dos na Bolsa de Amsterda

e cotados a 101,07% para
um rendimento de 6,76%

aos investidores.

A emissao foi encabe-

gada por ABN AMRO HG,
sendo os co-lideres Rabo-

bank, Deutsche Morgan
Grenfell, ING Bank e SBC
Warburg, juntamente com
15 outros bancos locais e

internacionais.



BID RECEBE FIRMAS

LOCAIS

Cerca de 150 lideres civi-

cos e empresariais da area
de Washington reuniram-
se na sede do BID em 18

de junho para discutir o
papel e o significado da
presenga do Banco na ci
dade.

Participaram represen-
tantes das comissoes in

ternacionais da Junta de

Comercio de Washington,
da Camara de Comercio

do Distrito de Columbia e

do conselho municipal
para negocios internacio
nais.

Os participantes discu-
tiram tres topicos:
• O Banco como empresa
e contribuinte da vida eco

nomica e cultural da cida

de.

• Washington como uma
cidade internacional e a

importancia da presenga
das principais organiza
goes financeiras do mun
do, como o Banco Mun-

dial, o Fundo Monetario

Internacional e o BID. O

Presidente do BID Enrique
V. Iglesias declarou que
Washington tem a maior
concentragao de especia-
listas latino-americanos

no hemisferio.

• A importancia do BID
como fonte de oportunida
des de negocios.

Segundo Louise Tucker,
diretora da Camara de Co

mercio Internacional da

Junta de Comercio, a reu

niao proporcionou a co
munidade de Washington
a oportunidade de conhe-
cer o BID. Discursaram

tambem L. Ronald

Scheman, diretor executi-

vo do BID pelos Estados
Unidos, e Charles Manatt,

presidente do conselho da

GAZETILHA

Camara de Comercio In

ternacional.

Os outros oradores pelo
BID foram Terry Powers,
chefe da Divisao de Finan-

gas e Infra-estrutura Basi-
ca, e Robert Devlin, chefe
da Divisao de Integragao,
Comercio e Assuntos

Hemisfericos. Estiveram

presentes a reuniao repre-
sentantes de outras cama-

ras de comercio, incluindo
a camara de comercio his-

panica da area de Wash
ington, e Eleanor Holmes
Norton, deputada pelo
Distrito de Columbia.

NOVA DIRETORA

EXECUTIVA

Maria Antonieta de Bonilla

Maria Antonieta de Bo

nilla foi nomeada diretora

executiva do BID por
Belize, Costa Rica, El Sal

vador, Guatemala, Hon

duras e Nicaragua.
Cidada da Guatemala,

Bonilla foi ate recente-

mente vice-presidente do
Banco da Guatemala e da

Junta Monetaria, institui-

gao a qual serviu por 18
anos. Antes da vice-presi-
dencia, ocupou o cargo de
gerente economica do
banco encarregada dos
departamentos de progra-
magao monetaria, pesqui-

sa economica e estatistica

e foi presidente da comis-
sao tecnica do banco. Foi

tambem diretora dos de

partamentos de pesquisa
economica e programagao
monetaria e chefe do cen

tro de treinamento do

banco. Em 1994, ela foi
presidente dos represen-
tantes do Grupo dos Vinte
e Quatro.

Bonilla tem um mes-

trado em economia pela
Universidade de Illinois,

nos Estados Unidos, e ba-
charelado pela Univer
sidade San Carlos, na

Guatemala.

PERSONALIDADES

Nobuchika Mori foi no-

meado o novo subgerente
do Subdepartamento de
Politica, Planejamento e
Mercados de Capital do
Departamento de Finan-
cas.

Mori e atualmente o

subdiretor da Divisao de

Coordenagao do Gabinete
de Finangas Internacio
nais do Ministerio do Te-

souro do Japao. Antes
disso, foi subdiretor da Di

visao de Bancos Comer

ciais do Gabinete de Ban

cos do ministerio, fiscal de

orgamento do Gabinete de

Nobuchika Mori

Orgamento do ministerio e
subdiretor da Divisao de

Sociedades de Valores do

ministerio. De 1986 a

1988, foi subdiretor da Di
visao regional de Politica
do Gabinete de Asia do
Ministerio das Relagoes
Exteriores do Japao.

Mori e formado pela
Universidade de Toquio e
tem um mestrado em eco

nomia pela Universidade
de Cambridge.

REPRESENTACAO
NO JAPAO

Yoshihisa Ueda, repre-
sentante do BID em

Toquio, e o subrepresen-
tante Silvio Yanagawa re-
centemente receberam a

visita de 12 bolsistas do

BID. Durante sua estada,

os visitantes conheceram

as atividades do escritorio

de Toquio e aprenderam
sobre a sociedade, a cul-

tura e o governo do Japao.
Os estudantes, provenien-
tes do Chile, Peru, Brasil,
Jamaica, Mexico, Colom

bia, Costa Rica e El Salva
dor, estudam nos Estados

Unidos, Japao e Europa.
Antonio Britto, governa-

dor do Estado brasileiro

do Rio Grande do Sul, fez

uma visita recente ao Ja

pao para estabelecer con-
tatos com a comunidade

de negocios desse pais.
Encontrou-se tambem

com representantes do go
verno japones e discutiu a
possibilidade de o
Eximbank do Japao co-fi-
nanciar com o BID um

projeto de construgao de
estrada para ligar mais
eficazmente o Brasil a Ar

gentina e ao Uruguai e fa-
cilitar o fluxo de mercado-

rias dentro do Mercosul.
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CULTURA

O projeto de uma enseada em Palermo, Italia, ilustra o uso criativo de um espago publico.

AR9UITETURA

Espagos de convivencia
As recompensas do trabalho de um urbanista

Um espago publico pode
ser considerado como uma

transagao entre quem
paga pela construgao e as
necessidades da comuni

dade que vai ser servida.
Quem articula essa tran
sagao e o arquiteto.

Foi assim que o arqui
teto e urbanista argentino
Rodolfo Machado iniciou

uma recente conferencia

com eslaides no Centro

Cultural do BID, na sede

do Banco em Washington.
"Os espagos publicos

sao o tipo de trabalho
mais satisfatorio em urba-

nismo", afirmou Machado,
socio da firma de arquite-
tura Machado e Silvetti,
com sede em Boston. "Mas

sao tambem o mais peno-
so para o arquiteto, por-
que ha tantas restrigoes e
e preciso travar um dialo-
go as vezes frustrante e a-
parentemente infindavel."

16

O escritorio de Macha

do e responsavel por va-
rios projetos de espagos
urbanos nos Estados Uni

dos e no exterior, princi-
palmente na Italia. Du
rante a conferencia, ele
mostrou tres de seus mais

recentes trabalhos: o pro
jeto em execugao da Praga
Dewey, em Boston, uma
torre no campus da Uni
versidade de Cincinnatti e

o novo parque Robert F.
Wagner, Jr., em Battery
Park, Nova York.

Em cada um desses

projetos, os arquitetos
conseguiram conciliar a
vontade do cliente com as

necessidades da comuni

dade, levando em conside-
ragao tambem os edificios
e espagos existentes e o
significado dos lugares
completados.

A localizagao de Battery
Park, por exemplo, torna-

o um "lugar privilegiado",
por ser o ponto mais pro
ximo em Manhattan da

Estatua da Liberdade.

Contra o pano de fundo

de alguns dos mais altos
edificios do mundo e a

maior estatua do mundo

no primeiro piano, Macha
do e Silvetti criaram um

teatro de degraus ao redor
de um imponente edificio
de tijolos com restauran-
tes e terragos. O objetivo e
emoldurar a estatua para
quem esteja no parque,
enquanto quem chega
pela agua vera o projeto
como uma "face" gigantes-
ca emergindo a frente dos
arranha-ceus.

"Deveria ter sido inau-

gurado no comego de ju-
lho", brincou Machado,

"mas por razoes que nao
compreendo — nao enten-
do muito de politica — so
sera aberto no outono...

quando todos voltarem
das ferias."

Machado e Silvetti nao

tem nenhum projeto na
America Latina, o que pa-
rece estranho, porque am-
bos sao latino-americanos.

"E dificil conseguir um
contrato na America Lati

na", diz Machado.

Cara nova para Manhattan: Battery Park, em Nova York.


