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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

operacoes, 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 equi-
tativa dos beneficios do

desenvolvimento e foi pio
neiro no financiamento de

projetos de carater social.
A autoridade maxima

do BID e a Assembleia de

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

executivos do BID sao res-

ponsaveis pelas operacoes
do Banco.

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

locais e supervisionam a
execucao de projetos
apoiados pelo Banco.



Repensar o desenvolvimento
Privatizacao, liberalizacao, globali-
zacao, livre comercio... Que proble-
mas economicos essas novas politi-
cas na verdade resolveram? Quais
nao foram resolvidos? E que novos
problemas a aplicacao dessas politi-
cas ajudou a criar?

A maioria dos paises que nos lilti-
mos dez a 15 anos realizaram refor-

mas economicas voltadas para o
mercado — incluindo a America La

tina e o Caribe — conseguiu dimi-
nuir a inflacao e incentivar o cresci

mento economico. Mas em muitos

deles a distribuicao de renda se tor-

nou mais distorcida e o desemprego
aumentou.

Parece que este seria um bom
momento para examinar o atual
modelo de desenvolvimento. Para

faze-lo, o BID organizou em setem-
bro uma conferencia sobre pensa-
mento e pratica do desenvolvimento,
na qual especialistas do mundo in-
teiro debateram o que tinha dado
certo na via adotada para o desen
volvimento e o que tinha dado errado.

Antigamente, os paises em desen

volvimento escolhiam ou o capitalis-
mo ou o comunismo. Hoje, o comu-
nismo ja nao e uma questao e os
paises escolhem entre diferentes ti-
pos de capitalismo, explica Louis
Emmery, assessor especial do presi-
dente do BID e organizador da con
ferencia. "Precisamos saber se esses

novos tipos de capitalismo foram
bem-sucedidos e que licoes a Ameri
ca Latina e o Caribe podem tirar em
termos analiticos e regionais."

O que deu certo e o que
deu errado na via da

reforma economica na
America Latina?

Depois de mais de uma decada de
novas politicas, paises em algumas
regioes mostram resultados muito
positivos em quase todos os aspec-
tos de suas economias, mas sao a

minoria. Na America Latina, os re

sultados sao mistos.

SMKiH

O que mudar. Como as taxas de de
semprego em diversos paises da
America Latina permanecem acima
de 20% mesmo depois de varios
anos de reformas, Emmerij se per-
gunta se estao corretos os pressu-
postos dessas novas politicas. A
atual ortodoxia economica precisa
ser analisada a fundo, diz ele, e a
conferencia na sede do Banco mar-

ca a primeira vez que se empreende
um esforco desse tipo de forma tao
sistematica.

A discussao incluiu necessaria-

mente a comparacao de resultados
com outras regioes. O Leste e o Su-
deste da Asia geraram um explosivo
crescimento economico cada vez

com mais eqiiidade, enquanto a
America Latina cresceu, mas com

pouca ou nenhuma eqiiidade.
A conferencia debateu trabalhos

de importantes especialistas mun-
diais em desenvolvimento e econo-

mia, os quais propuseram novas
formas de enfrentar os problemas
ainda nao resolvidos. Apresentamos
a seguir algumas dessas sugestoes,
principalmente as que se aplicam a
America Latina e ao Caribe.

—Samuel Silva



Engenheiros sabem exatamente onde
colocar a ponte e como construi-la. Os
que trabalham no campo do desenvol
vimento nao podem se dor a esse luxo.

POLITICA

A America Latina no
do seculo 21

Especialistas avaliam resultados das rejormas

Samuel Silva

Diante do grupo de eminentes espe
cialistas em desenvolvimento econo

mico, a Vice-Presidente do BID
Nancy Birdsall escolheu usar uma
analogia que qualquer um poderia
entender.

O que ha em comum entre uma
festa de crianca e uma politica eco
nomica nacional solida?, perguntou
ela. Ambas requerem seis elementos
essenciais, aos quais ela se referiu
como os tres "C" e os tres "R".

Na festa, as criancas precisam
ser Coordenadas para se divertir.
Mas e preciso tambem haver Com-
peticao: os jogos sao mais engraca-
dos se ha incentivos para que as
criancas participem. E a melhor for
ma de alcancar coordenagao e com-
peticao ao mesmo tempo e atraves

O autor e editor associado de O BID.

de algum tipo de Concurso.
Quanto aos "R", as criancas pre

cisam entender e seguir as Regras,
que devem se fazer cumprir com a
ajuda de um Referee (arbitro), que
tambem distribuira a Recompensa.

Embora o sistema de
mercado seja aceito por
quase todos, cada pais
deve determinar como ele
sera aplicado.

Consenso basico. Birdsall foi uma

das oradoras durante a conferencia

de tres dias sobre "O Pensamento e

a Pratica do Desenvolvimento", rea-

lizada em setembro na sede do BID

em Washington. A conferencia reu-
niu importantes especialistas mun-
diais em desenvolvimento economi

co e social que debateram suas
ideias sobre como acelerar o desen

volvimento da America Latina e do

Caribe as vesperas do seculo 21. Fo
ram apresentados 12 ensaios, foca-
lizando o atual pensamento econo
mico a luz de mais de uma decada

de experiencia com reformas volta-
das para o mercado.

Das discussoes brotou o consen

so generalizado de que o quadro de
liberalizacao, privatizacao e outras
reformas economicas empreendidas
pela regiao e positivo. Mas os parti-
cipantes discordaram quanto ao rit-
mo das reformas e o que os paises
latino-americanos devem fazer uma

vez atingida a meta da estabilizacao.
"Ninguem negou a importancia do

consenso de Washington" (ver qua
dro), disse Louis Emmery, do BID,
"mas havia diferentes pontes de vis
ta sobre qual deveria ser a politica
economica a medio e longo prazos."

Ao abrir a conferencia, o Presi-
dente do Banco Mundial James D.

Wolfensohn referiu-se as mudancas

significativas que ocorreram nos de
bates de politica economica na ulti
ma decada. "Ja nao se esta mais

discutindo socialismo ou capitalis
mo", disse ele. "Ja nao vemos mais
o tipo de debate polarizado dos anos



80. Hoje ha uma certa aceitacao do
sistema de mercado."

Sob medida. Mas os participantes
tambem enfatizaram que, apesar do
consenso, e importante reconhecer
que reformas economicas especifi-
cas devem originar-se de dentro de
cada pais, levando em conta suas
singularidades e nuancas, e nao ser
impostas de fora.

"Nao pode haver uma visao a par-
tir de Washington do que um pais
pode fazer", disse Wolfensohn. "Es-
tamos procurando ouvir o que di-
zem os governos, a imprensa, as
ONGs e o setor privado."

Eisuke Sakakibara, diretor-geral
do Gabinete de Financas Internacio-

nais do Ministerio das Financas do

Japao, foi particularmente franco a
esse respeito. "Cada pais faria bem
estabelecendo seu proprio modelo
de capitalismo e democracia", disse
ele. "O mundo sairia ganhando com
a diversidade de sistemas e nao de-

veria se sujeitar a confusao e catas-
trofe que a aplicacao forcada de um
modelo universal pode provocar."

Observou que os sistemas da
America Latina deveriam ser bem

diferentes do que ele chama de "mo-
(continua na pdgina 6)

O manifesto que nao houve

Em 1989, John Williamson, pesquisador do Institute for International
Economics, fez uma lista das dez reformas de politica sendo implemen-
tadas na America Latina que, a seu ver, as instituicoes financeiras interna-
cionais e outras com sede em Washington aplaudiriam.

Essas dez reformas (ver abaixo), hoje conhecidas como "o consenso de
Washington", passaram a ser vistas como um manifesto de politica neo-li-
beral ditado pelas organizacoes de Washington. Na verdade, o reverso era
mais verdadeiro: elas refletiam mudancas de politica que ja estavam ocor-
rendo na America Latina e que Washington em grande parte desconhecia.

Ao preparar-se para a conferencia do BID sobre o pensamento do desen
volvimento, Williamson atualizou sua lista e elaborou o que muita gente pen-
sava que ele estava fazendo pela primeira vez: um manifesto de politicas.

O consenso de Washington atualizado

Disciplina fiscal. Reduzir os deficits orcamentais.

Construcao de instituicoes. Criar bancos centrais independentes e orgaos
orcamentais solidos.

Despesas publicas. Redirecionar os recursos para campos negligenciados
com retornos potencialmente altos, particularmente em areas sociais.

Melhor educacao. Aumentar os gastos e concentrar-se principalmente na
escola primaria e secundaria.

Reforma fiscal. Aumentar a base fiscal e cortar impostos marginais e in-
cluir reformas de segunda geracao, tais como imposto territorial eco-senslvel.

Liberalizacao financeira. Trabalhar para atingir o objetivo final de taxas
de juros determinadas pelo mercado.

Supervisao bancaria. Desregulagao financeira com supervisao estrita.

Taxas de cambio unificadas. Induzir o crescimento rapido de exportacoes
nao tradicionais. Recomendada banda de flutuacao ampla para ajuste gra
dual do cambio.

Liberalizacao comercial. Reduzir progressivamente as tarifas ate atingir
uma tarifa baixa uniforme de 10%-20% e intensificar os esforcos regionais.

Investimento estrangeiro direto. Abolir as barreiras as firmas estrangeiras.

Economia competitiva. Privatizar e desregular.

Privatizacao. Eliminar empresas estatais ineficientes e insolventes.

Desregulacao. Evitar restricoes a concorrencia.

Direitos de propriedade. Criar sistemas juridicos bem definidos que ga-
rantam a propriedade privada para todos, inclusive os do setor informal.

IConsenso original IRevisoes



"Os niveis de pobreza [hoje
na America Latina] sao ain
da consideravelmente mais

altos do que os observados
em 1980, enquanto que a
distribuigdo de renda pare-
ce ter piorado em virtual-
mente todos os casos."

Gert Rosenthal

Comissao Economica das

Nacdes Unidas para a
America Latina e o Caribe

"Sdo boas as perspectivas
de que o Mercosul prospere
e o NAFTA se espalhe de
umaforma que as tentati-
vas anteriores de integracdo
regional nunca conseguiram
atingir."
Lawrence Klein

Universidade da

Pensilvania

"O ambiente economico in

ternational e hoje totalmen-
te diferente daquele em que
os paises recem-industria-
lizados do Leste da Asia al-
cangaram tanto exito."
Ajit Singh
Universidade de

Cambridge "Os sistemas da America

Latina deveriam ser bem

diferentes do modelo
anglo-americano, assim
como os sistemasfran
ces, italiano e espanhol
diferem do alemao."
Eisuke Sakakibara

Ministerio das

Financas do Japao

delo anglo-americano", assim como
os sistemas frances, italiano e espa-
nhol diferem do da Alemanha.

Tarefas pendentes. Nos tres dias
de debates, chegou-se a um acordo
geral em varias areas. No alto da lis
ta de prioridades estava a necessi-
dade de um novo papel para o Esta-
do, embora alguns participantes
fossem favoraveis a um governo
mais intervencionista, enquanto ou-
tros defendiam um papel ativo do
Estado apenas para regulamentar e
supervisar e garantir a estabilidade
macroeconomica.

Varios oradores enfatizaram que
uma das tarefas pendentes mais ur-
gentes para a America Latina e a de
aumentar substancialmente a pou-
panca interna, de menos de 20% do
PIB hoje para pelo menos 25%.

A America Latina tambem "preci-
sa confrontar uma distribuicao de

renda extremamente desigual", dis
se Albert Fishlow, diretor de pesqui-
sa economica do Council on Foreign

Relations, de Nova York. Gert

Rosenthal, secretario executivo da
Comissao Economica das Nacoes

Unidas para a America Latina e o
Caribe (CEPAL), acrescentou que,
apesar de a incidencia de pobreza
vir caindo gradualmente na maioria
dos paises, "os niveis sao ainda con-

Os participantes
concordaram em que a
eqiiidade determina em
parte o exito economico.
Mas como alcanca-la?

sideravelmente mais altos do que os
de 1980, enquanto que a distribui
cao de renda parece ter piorado em
virtualmente todos os casos".

Embora ninguem tenha questio-
nado essas declaracoes, houve con-

sideravel discussao sobre como al-

cancar a meta de uma distribuicao

de renda mais equitativa. Para
Fishlow, a reforma agraria foi "cla-
ramente a variavel mais poderosa
usada no passado" para redistribuir
riqueza. "Onde foi usada, a reforma
agraria afetou grandemente a distri
buicao de renda", disse ele. Citou a

Coreia e Taiwan como casos em que
o compromisso com a eqiiidade teve
um papel importante no exito eco
nomico.

Outros participantes recomenda-
ram melhorias no ensino publico
como meio de aumentar a eqiiidade,
inclusive com transferencia de re-

cursos das universidades para as
escolas primaria e secundaria.

O modelo asiatico. A conferencia

deteve-se nas experiencias de de
senvolvimento do Leste e Sudeste da

Asia e sua possivel aplicacao na
America Latina. A maioria dos parti
cipantes concordou em que a regiao
teria dificuldade em reproduzir o
modelo asiatico, principalmente por-
que o ambiente economico mundial



"Mais educagao e atengao
de saiide contam direta-

mente para o desenvolvi
mento, porque nos qjudam
a levar vidas mais longas,
livres e produtivas."
Amartya Sen
Universidade de Harvard

"Ndo se pode ter avango politico-economico sem avango
social."

James D. Wolfensohn

Banco Mundial

"Ha perigo de que o pendulo
da politica, tendo sem diivi-
da oscilado demais na dire-

gdo de um laissez-faire
dogmdtico, oscile de volta
num. sentido antiortodoxo ou

revisionista."

Gustav Ranis

Universidade de Yale

"Corre-se o risco de que o
medo de um governo exces-
sivo e ineficiente exclua o
investimento produtivo que
pode resultar em crescimen
to e melhorar a distribuigdo
de renda."

Albert Fishlow

Council on

Foreign Relations

mudou muito desde que o Japao co-
mecou o "milagre asiatico" depois da
Segunda Guerra Mundial.

Ajit Singh, da Universidade de
Cambridge, argumentou que nas

Quais os elementos do
exito da experiencia de
desenvolvimento do Leste
da Asia que os paises da
America Latina podem
emular?

economias globais, abertas e priva-
das de hoje seria quase impossivel
por em pratica um piano interven-
cionista e protetor como o realizado
pelos paises do Leste da Asia.

Alem disso, nao existe consenso

sobre o que exatamente deveria ser
emulado da experiencia asiatica. As
politicas industrials engendradas
pelos Estados? O modelo exporta-

dor? Melhor distribuicao inicial de

renda? Incentivos fiscais para pro-
mover o crescimento da empresa?
Os esforcos bem-sucedidos de refor

ma agraria ou o compromisso com a
educagao? E o que estimulou o au-
mento das taxas de poupanca inter
na dos paises? Ainda nao ha res-
postas definitivas a essas questoes.

Consenso e discussao. "Esta claro

que nao ha atalhos no desenvolvi
mento", declarou o Secretario Ad-
junto do Tesouro dos Estados Uni-
dos Lawrence Summers no discurso

em que delineou as linhas basicas
do programa da conferencia. Nao ha
substitutes para os mercados livres,
as economias abertas, a privatiza-
cao, a desregulacao ou a reducao do
tamanho do governo, concluiu.

O Presidente do BID Enrique V.
Iglesias, no discurso de encerra-
mento, ressaltou o amplo acordo en-
tre os participantes sobre a necessi-
dade de continuar a perseguir os
fundamentos economicos — estabi-

lidade macroeconomica, poupanca,
abertura e investimento em recur-

sos humanos.

Outros temas, porem, sao ainda
controversos e requerem respostas
especificas de cada pais. Entre eles
estao o ritmo de liberalizacao comer-

cial e financeira, como atingir o pie-
no emprego e uma maior eqiiidade
de renda e o papel apropriado do
Estado.

"E preciso que haja na America
Latina a conciliacao de tres frentes:

desenvolvimento, eqiiidade e demo-
cracia", concluiu Iglesias. A preocu-
pacao com os tres constituira a base
de apoio do novo e emergente con
senso sobre o desenvolvimento.

Os trabalhos apresentados na confe
rencia "Pensamento e Pratica do De

senvolvimento" serdo publicados em
forma de livro. Copias dos trabalhos
individuals podem ser pedidas ao
Grupo de Politicas da Agenda Social,
tel. (202) 623-1543 ou 623-2699, fax
(202) 623-2702.



REFLEXOES

PESgUISA

Uma nova visao
dos servigos sociais
A busca da ejiciencia nos gastos

• Os governos deveriam deixar de
prover diretamente bens e servigos
medicos e de atengao de saude, de-
clararam dois especialistas num re-
cente seminario realizado na sede

do BID.

Em seu ensaio "Structure Plural

ism: Toward a New Modelfor Health
System Reform in Latin America",
Julio Frenk e Juan Luis Londono

recomendam que o governo se con
centre na me-

Modelo para lhorla da aioca-
reforma da ?a° dos reacrucrossos
atengao de saude e na

promogao

do interesse publico, especificamen-
te como elaborador de estrategias,
catalisador da atividade privada e
mobilizador de recursos, estabele-

cendo os padroes e avaliando o de-
sempenho.

Os paises da America Latina e do
Caribe enfrentam diversos proble
mas de atengao de saude. Suas po-
pulagoes sofrem de desnutrigao e
outras doengas do subdesenvolvi-
mento, mas tambem cada vez mais

de cancer, do vicio das drogas e ou-
tros males trazidos pela urbaniza-
gao e industrializagao.

Do mesmo modo, os sistemas de

atengao de saude da regiao nao so
tem problemas caracteristicos de
paises menos desenvolvidos, como
cobertura insuficiente e baixa quali-
dade tecnica, mas tambem os pro
blemas de sistemas mais desenvol

vidos, como a escalada dos pregos.
O sistema mexicano, por exem-

plo, luta com problemas de desi-
gualdade, ineficiencia e inflagao,
descreve Frenk num outro ensaio,

"Comprehensive Policy Analysis for
Health System Reform". Com 50
anos de existencia, o modelo de
atengao de saude do Mexico carac-

teriza-se pela separagao dos grupos
sociais em subsistemas, o que con-
tribui para a desigualdade.

A fragmentagao dos servigos de
saude tambem ocorre quando os ser
vigos sao descentralizados para as
burocracias locais sem os incentivos

corretos. Alem disso, a estrategia de
passar de fato para o mercado o for-
necimento de servigos de saude
pode resultar em diminuigao da efi
ciencia, da qualidade e da eqiiidade.

Ao mesmo tempo, quando os pai
ses tentam corrigir essa fragmenta
gao com a nacionalizagao dos servi
gos de saude, podem ocorrer novos
problemas. Londono e Frenk reco
mendam uma nova abordagem, que
chamam de "pluralismo estruturado".
Segundo esse modelo, os governos
se concentrariam na mobilizagao de
recursos e na criagao de regras de
concorrencia na industria de aten

gao de saude com o objetivo de au
mentar as opgoes para os consumi-
dores e minimizar os conflitos entre

eqiiidade e eficiencia.

fiS Para pedir uma copia do estudo
acima, contatar Juan Luis Londono,

tel. (202) 623-3550, fax (202) 623-
2481, internet: juanluisl@iadb.org

• Uma serie de estudos que docu-
mentam as experiencias de um gru-
po de paises para melhorar a quali

dade, cobertura e

O CUStO eficiencia dos sis-
j Afttia temas de abasteci-
u agua. rnento de agua foi
limpa apresentada recente-

mente num seminario

do Banco. Os estudos analisam o

que aconteceu na Argentina, Chile,
Honduras, Mexico e Peru como con-

seqiiencia da contratagao de compa-
nhias particulares para administrar
em concessao os sistemas de agua.

••mmmmmEimmm' iriar x az

E fundamental eliminar os pontos de estn

Financiados como parte da Rede
Regional de Pesquisa do BID, os es
tudos serao publicados em forma de
livro em 1997.

O estudo do Mexico mostra os

passos que o governo mexicano ado-
tou na ultima decada para descen-
tralizar os servigos de agua passan-
do sua administragao para os
Estados e municipios. Comparando
as experiencias dos sistemas des
centralizados as dos centralizados, o
estudo conclui que os descentraliza
dos tendem a ser mais bem-sucedi-

dos na recuperagao de custos e no
tratamento de aguas residuais.



ilamento nos servigos de atengao de saude.

Tambem no Mexico, o governo
encorajou a privatizagao dos siste
mas de agua potavel nos ultimos
cinco anos mediante concessoes a

empreiteiros comerciais. Ate hoje,
porem, so duas companhias de
agua foram privatizadas. Mas o es
tudo recomenda a continuagao des
sas mudangas, argumentando que,
em ultima instancia, a privatizagao
resultara em melhores servigos.

£& Para obter uma copia desse es
tudo, contatar Raquel Gomez, tel.
(202) 623-2355, fax (202) 623-2481,
ou internet: raquelg@iadb.org

FALAM OS NUMEROS

DEFESA

Adeus as armas
Orgamentos militares declinam na America Latina

As despesas militares estao caindo
no mundo todo, segundo o Human
Development Report 1996, do Pro-
grama de Desenvolvimento das Na-
goes Unidas. E os orgamentos mili
tares da America Latina estao entre

os mais baixos de todos.

A Coreia do Norte e o lider mun

dial em gastos militares, com uma
dotagao de 26,6% do PIB para defe-
sa. E tambem um dos poucos paises
que aumentaram seus gastos milita
res nos ultimos dez anos.

Na America Latina, a substituigao
de regimes militares por governos

democraticos no comego dos anos
80 levou a um declinio geral nos or
gamentos da defesa. Entre 1985 e
1994, os gastos militares como por-
centagem do PIB coletivo da regiao
cairam de 1,8% para 1,6%, diz o re-
laterio.

Apenas tres dos paises da regiao
apresentaram ganhos significativos
com despesas de defesa nesse perio-
do: Equador (1,8% para 3,2%),
Colombia (1,6% para 2,3%) e Vene
zuela (1,3% para 1,6%). O orgamen-
to de defesa de Cuba caiu dois ter-

gos desde 1985.

Gastos com defesa na America Latina...
Despesas da regido com armas estao entre as mais baixas do mundo*
Chile

Equador

Cuba

Uruguai
Colombia

Nicaragua

Peru

...e no mundo
Orgamentos militares
encolhem*
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1994

3,5% Argentina

3,2% Brasil

2,7% Venezuela

2,5% Bolivia

2.3% Guatemala

2,0% Mexico

1,8% Costa Rica

1985 1994
Paises industriais

1,7%

1,6%

1,6%

1,4%

1,1%

0,7%

0,5%

1985 1994
Paises em desenvolvimento

*Media das despesas com defesa comoporcentagem do PIBem 1994.
Fonte: Human Development Report 1996, Programa de Desenvolvimento das Nacoes Unidas.



O BANCO

SANTIAGO

Crescimento e eqiiidade social
Um nao pode existir sem o outro

suas proprias poupangas.
"As implicagoes do modelo podem

ser muito grandes", afirmam os au-
tores. "Garantir aos pobres o incen-
tivo para investir e trabalhar mais
pode resultar nao apenas em rendas
mais altas para eles, mas tambem
em grandes aumentos da poupanga
e do investimento, e portanto do
crescimento." Eles recomendam

mais pesquisas a fim de expandir as
fundagoes teoricas do modelo e
testa-lo com evidencias empiricas.

O estudo inspirou-se em indicios
de que paises com taxas baixas de
desigualdade cresceram mais de-
pressa nos ultimos 30 anos do que
os que tem distribuigao de renda
menos equilibrada. Ao comparar as
economias do Leste da Asia com as
da America Latina, o estudo concluiu
que os altos niveis de desigualdade
parecem inibir o crescimento.

•oi Os estudos apresentados na
conferencia acima podem ser obti-
dos com Pilar Brown, tel. (202) 623-
1016, fax (202) 623-3574, ou
internet: pilarb@iadb.org

O exito de um pais em alcangar um
rapido crescimento nao e garantia
de que seus cidadaos desfrutarao de
um nivel de vida melhor, disseram
os participantes de uma recente
conferencia em Santiago, Chile.

Como transformar o sucesso eco

nomico em eqiiidade social foi o
tema dos trabalhos apresentados na
conferencia "Crescimento Economi
co e Eqiiidade Social: Experiencias e
Politicas Internacionais" por especia
listas de instituigoes multilaterais,
universidades, centros de pesquisa
e pelo governo chileno. A conferen
cia foi organizada pelo BID e pelo
Ministerio das Finangas do Chile.

"O desenvolvimento economico e

incomplete sem eqiiidade social",
disse o ministro da Fazenda do Chi

le Eduardo Aninat, na sessao inau
gural da conferencia.

O Chile foi descrito como exemplo
de um pais onde ganhos economicos
invejaveis ainda nao se traduziram
em melhoria significativa na distri-
buigao de renda, embora a pobreza
tenha diminuido bastante nos ulti
mos seis anos. Ao mesmo tempo,
gastos com saude e outros servigos
sociais que se concentram nos po-
bres aumentaram a renda real total

dos setores de mais baixa renda do

pais. A qualidade dos servigos de
educagao e saude para o pobre e a
classe media aumentou e com isso a

renda per capita, diz Andres Solima-
no, diretor executivo do BID.

A ausencia de eqiiidade e um
problema global. Segundo o Human
Development Report 1996 das Na-
goes Unidas, e preciso fazer delibe-
radamente a ligagao entre cresci
mento economico e desenvolvimento

humano e fortalece-la regularmente
mediante uma sabia gestao politica.

Num estudo apresentado na con
ferencia, a Vice-Presidente Executi-
va do BID Nancy Birdsall e os eco-
nomistas do Williams College,
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Thomas C. Pinckney e Richard H.
Sabot, descreveram como a eqiiida
de pode ao mesmo tempo resultar
do crescimento e estimula-lo.

O estudo apresenta um modelo
em que familias de baixa renda com
acesso limitado a credito aumentam

sua poupanga quando tem oportu-
nidades de novos investimentos,
como quando obtem pregos mais al
tos para seus produtos. O modelo
tambem explica como os grupos de
baixa renda ate diminuem o consu-

mo a fim de liberar dinheiro para in
vestimentos.

Alta taxa de poupanga. Outra im-
plicagao do modelo e que uma com-
binagao de melhores oportunidades
de investimento e maiores retornos

pelo trabalho pode levar a taxas de
poupanga altas, porque as pessoas
de baixa renda trabalham mais para
financiar novos investimentos com

AVALIACAO

Enfase na meta da transparencia
Reunido anaiisa gestdo publica de projetos

Representantes governamentais de
15 paises latino-americanos reuni-
ram-se em Cartagena, Colombia, em
julho, para discutir como melhorar
a avaliagao de projetos realizados
por entidades publicas e esbogar um
piano regional de padronizagao de
criterios e mecanismos de avaliagao.

"O tema circula ha algum tempo,
mas vem sendo tratado mais como

literatura do que como agao", disse
Carlo Binetti, representante do BID
na Colombia, durante a conferencia.
Mesmo assim, acrescentou, nos ul
timos anos os governos tem se com-
prometido a cumprir com suas res-
ponsabilidades perante a sociedade.

A conferencia ocorre num mo

menta em que os governos estao
procurando modernizar suas opera-
goes e aumentar a transparencia da
administragao publica. Por sua vez,
o BID tem adotado medidas para
garantir que os projetos que finan-
cia sejam executados com eficiencia.

"Sem transparencia", disse
Binetti", "e impossivel manter um
acordo serio, concrete, entre a ad
ministragao publica e a sociedade
civil."

Julio Angel, diretor executivo do
BID pela Colombia, enfatizou a fun-
gao da avaliagao num mundo de
recursos cada vez mais parcos e
crescente globalizagao e avangos
tecnologicos.



PANAMA

Em prol
dos recifes
Encontro reune expertos

Uma campanha mundial para sal-
var os recifes de coral de um colap-
so "catastrofico", com a designagao
de 1997 como o "Ano do Recife", foi

langada numa recente conferencia
na Cidade do Panama.

O Oitavo Simposio Internacional
dos Recifes de Coral reuniu 1.300

cientistas e especialistas de 58 pai
ses para analisar as ameagas aos
recifes e medidas para preserva-los.

Entre as organizagoes que apoia-
ram o evento estavam o BID, o Pro-

grama das Nagoes Unidas para o
Meio Ambiente, a Smithsonian
Institution e um grupo de centros
de ciencia e universidades. O sim

posio foi organizado pela Universi
dade do Panama e pelo Institute
Smithsonian de Pesquisa Tropical.

Os recifes de coral sao comunida-

des de microorganismos essenciais
para os ecossistemas marinhos tro-
picais e para a sobrevivencia de
muitas especies, inclusive de peixes
com valor comercial.

Alem disso, os recifes ao largo da
costa amortecem o impacto das on-
das, protegendo as praias e comuni-
dades costeiras, servem como im-

portantes atragoes turisticas e sao
uma fonte de produtos valiosos para
a industria.

Mais apoio do BID. Os participan
tes do simposio descreveram uma
variedade de fatores que ameagam
os recifes, como a sedimentagao re-
sultante de desmatamento, os da-
nos causados por ancoras de barcos
e redes de pesca, a coleta de especi-
mes e a poluigao. Alem disso, o
aquecimento causado pelo fenome-
no El Nino em 1982-83 matou mui-

tos recifes de coral no Pacifico.

Nos ultimos anos, o BID aumen-

tou seu apoio a protegao dos recifes
de coral como parte das operagoes

Os recifes de coral defendem a costa contra a erosdo e protegem diversas es
pecies . Numa ilha do Caribe (abaixo), a destruigdo dos recifesforgou um
dono de hotel a proteger o que restou da praia com gabioes cheios de pedras.

"•-'Mi f ^v;u%

de conservagao do meio ambiente
marinho. Um exemplo e um projeto
em Barbados para construir usinas
de tratamento de esgotos como com-
ponente de um piano de conserva
gao do literal. Entre outros projetos
estao um de protegao marinha no
Brasil, estudos ambientais nas ilhas
Galapagos e gestao costeira das
ilhas da Baia, em Honduras.

Pela primeira vez, o simposio que
ocorre a cada quatro anos realizou-
se na America Latina. O BID ajudou

a financiar a participagao de 50 de-
legados latino-americanos e cari-
benhos. O Banco tambem doou fun-
dos para seminarios especializados
que focalizaram problemas na re
giao e uma exposigao que atualmen-
te esta circulando pelos paises da
America Latina.

O simposio tambem patrocinou
uma serie de tres palestras sobre
recifes de coral e um seminario so

bre o papel das populagoes litora-
neas na gestao dos recifes de coral.
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BARBADOS

Para proteger
as praias
Comegaram os trabalhos
de escavagao em Barbados
para colocagao de 45 qui-
lometros de encanamentos

de esgoto, parte de um
projeto de US$73 milhoes
financiado pelo BID. As
obras deverao prevenir a
deterioragao das praias
turisticas do sul do pais e
estancar a destruigao dos
recifes de coral.

As obras serao realiza-

das por um consorcio es-
panhol de duas firmas, a
Fomento de Construccio-

nes y Contratas e a
Cubiertas y Mzov. O con-
trato de US$22,1 milhoes
e o terceiro maior ja con-
cedido pelo Banco a uma
firma espanhola.

Serao instalados seis

quilometros de encana
mentos ao longo das vias

Esgotos no subterraneo.
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O BANCO EM ACAO

mais movimentadas usan-

do o sistema de escavagao
sem trincheiras. Esse me-

todo, que visa minimizar
as interrupgoes de trafego,
consiste em empurrar o
encanamento terra aden-

tro com um macaco, em
vez de cavar uma trinchei-

ra. Em outros lugares, o
encanamento sera instala-

do pelos metodos conven-
cionais.

Segundo Avril Gollow,
secretario permanente do
ministerio do Turismo, os
esgotos ajudarao a prote
ger e restaurar os recifes
de coral da ilha e assegu-
rar que eles continuem a
proteger as praias da ero-
sao das ondas.

"Tinhamos que imple-
mentar este programa",
disse Hugh Sealy, diretor
de projeto do governo. "Se
perdermos nossas praias
do litoral sul, perdemos
um bem nacional, perde
mos turismo e causamos

dano a economia."

Cerca de um milhao de

turistas visitaram Barba

dos o ano passado. As re-
ceitas de turismo repre-
sentam cerca de 15% do

PIB do pais e 20% do em-
prego.

EQUADOR

Retoques na
Quito historica
O trafego nas ruas estrei-
tas e ja congestionadas do
centro de Quito devera fi-
car ainda pior em outubro,
quando comegarao os tra
balhos de melhoria da

infra-estrutura nos 72

quarteiroes do centro colo
nial da cidade.

Os fios eletricos e as li-

nhas telefonicas passarao
a ser subterraneos e as

Ruas da cidade mais limpas.

calgadas e ruas serao me-
lhoradas. Parte do traba-

lho sera feito a noite para
diminuir o impacto, expli-
cou Mario Jaramillo, fun-

cionario da Empresa del
Centro Histerico (EMD), o
orgao semipublico criado
para levar a cabo o projeto
do BID de reabilitagao do
centro colonial histerico,
que tem 400 anos de exis-
tencia.

O projeto inclui tam
bem a restauragao de pre-
dios histericos e a criagao
de um museu e um centro

de visitantes, com cons-

trugao de estacionamen-
tos e estudos para um
piano de controle da po-
luigao.

Apenas 70.000 pessoas
vivem no centro da cidade,

mas cerca de 400.000

passam por ele todos os
dias.

Em 1979, a UNESCO

designou a Quito colonial
como Area do Patrimonio

Mundial. Essa area ja esta
popularizada entre os sul-
americanos como centro

de convengoes e espera-se
que o projeto de restaura
gao ajude a aumentar as
receitas de turismo.

BRASIL

Esperando
sentadas

Varios anos atras, um

hospital particular para
maes e criangas de baixa
renda na cidade de Recife,
no nordeste do Brasil,
descobriu que as criangas
se recuperam mais de-
pressa quando os pais
ajudam a cuidar delas no
hospital.

Assim, o Instituto

Materno-Infantil de Per-

nambuco (IMIP) passou a
recomendar as maes que
ficassem com seus filhos,
ajudando-os na recupera-
gao. Isso, porem, significa-
va para as maes longas
noites sem dormir, senta

das ao pe do leito de seus
filhos.

O ano passado, Fernan
do Figueira, o fundador e
diretor do hospital, deci-
diu tornar mais facil para
os pais cuidar de seus fi
lhos, mandando construir
cadeiras especiais que se
transformam em catres. A

oficina de manutengao do
IMIP criou e fabricou 350

dessas espreguigadeiras,
ao custo de fabricagao de
US$50 cada uma.

"Elas sao chamadas de

'cadeiras da mamae', por-
que se parecem com as

poltronas conhecidas co
mo 'cadeiras do papai'
vendidas no Brasil", expli-
ca Lanuze Gomes Andra-

de, coordenadora da en-
fermaria pediatrica do
IMIP. "Fazem o maior su-

cesso."

O hospital, fundado em
1960 por Figueira e varios
outros pediatras, tornou-
se uma das instituigoes de
saude mais progressistas
e inovadoras da America

Latina. Em 1992, o BID



A melhor terapia: mdea cabeceira dofilho. As cadeiras desenhadas pelo IMIP de
Pernambuco permitem ds maes passar a noitecuidandodosfilhos no hospital

forneceu um subsidio de

US$1,15 milhao ao IMIP
para ajudar a financiar e
equipar o ambulatorio do
hospital e melhorar a ad-
ministragao e outros as-
pectos dos servigos de
saude. Em 1995, o IMIP

atendeu mais de 450.000

pacientes.
O IMIP foi pioneiro em

programas de medicina
preventiva em bairros de
baixa renda. Funcionarios

de saude do programa vao
de casa em casa promo-
vendo vacinagao, nutrigao
e saneamento basico como

meios de reduzir o numero

de maes e criangas que
necessitam de hospitali-
zagao. Mais de 40.000
funcionarios trabalham

hoje para clinicas do go

verno e de organizagoes
sem fins lucrativos no pro
grama de medicina pre
ventiva nos bairros.

Outra iniciativa do IMIP

e um programa que ensi-
na as maes a tirar e refri-

gerar seu proprio leite
para ser dado a crianga
enquanto elas trabalham.
Quando as maes nao tem
geladeira, podem deixar o
leite no IMIP.

Uma outra inovagao do
IMIP ajudou a reduzir o
alto custo dos cuidados de
bebes prematuros em in-
cubadoras. No "Projeto
Canguru", os bebes pre
maturos ficam amarrados

firmemente com um xale

ao peito da mae, que lhes
fornece calor, cuidado e
alimento a qualquer hora.

BOLIVIA

Ligacao com o
Pacifico

A Bolivia inaugurou a pri
meira estrada pavimenta-
da que a liga ao oceano
Pacifico, um trecho de 192
quilometros ate a fronteira
com o Chile.

O presidente boliviano
Gonzalo Sanchez de

Lozada e cerca de 200 ou

tros representantes da Bo
livia e do Chile estiveram

presentes a cerimonia de
inauguragao da estrada,
em meados de julho. A ro-
dovia tem pista dupla e
vai das cidades de Pataca-

maya e Tambo Quemado
ate a fronteira com o Chi

le. De la, a estrada conti-
nua ate o porto chileno de
Arica.

A nova estrada tornara

possivel viajar os 440 qui
lometros entre La Paz e

Arica em seis horas, em

vez de 18. Isso estimulara

a exportagao de soja e ou-
tras culturas da rica re

giao agricola de Cocha-
bamba e Santa Cruz e do

Brasil, segundo o ministro
do Desenvolvimento Eco

nomico da Bolivia Jaime

Villalobos. A rodovia, fi-
nanciada com a ajuda de

um emprestimo do BID de
US$51 milhoes e um cre-
dito adicional do governo
japones, complete, os
1.000 quilometros do "cor-
redor de exportagao" da
Bolivia, o qual liga Santa
Cruz a fronteira chilena.

A estrada foi completa-
da com especificagoes
mais altas e custo direto

mais baixo do que o pre-
visto nos pianos originais.
O projeto inclui tambem
medidas de protegao ao
Parque Nacional Sajama,
bem como a restauragao

da igreja Curaguara de
Carangas, de 400 anos.

O proximo projeto viario
da Bolivia sera uma estra

da ligando Santa Cruz ao
Brasil, completando assim
a ligagao dos oceanos
Atlantico e Pacifico. "Se

uma boa parte dos produ-
tos do sul do Brasil pu-
dessem chegar ao Pacifico,
tanto a Bolivia como o

Chile se beneficiariam",

declarou Ricardo Lagos,
ministro de Obras Publi-

cas do Chile.

A recem-inaugurada es
trada para o Chile e uma
das mais bonitas da Ame
rica do Sul. Cruza o Alti-

plano, passando perto de
ruinas pre-colombianas, e
contorna a base do vulcao

Sajama, que com 6.550
metros tem o topo perene-
mente coberto de neve.
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EMPRESTIMOS

Argentina...US$102 mi
lhoes para
melhoria de

bairros po-
bres. O pro
grama enco-

r ajara o
envolvimento da comuni-

dade na identificagao,
desenho, execugao e ma-
nutengao de melhorias ur-
banas que beneficiarao
mais de 20.000 habitantes,
exceto em Buenos Aires.

O programa inclui a re-
gularizagao de titulos de
propriedade e melhorias
na infra-estrutura fisica e

ajudara a fortalecer as or
ganizagoes comunitarias.
O custo total do programa
ede US$170 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria de
Desarrollo Social, Avenida

9 de Julio 1925, Piso 13,
332 Buenos Aires, D.F.,
Argentina. Tel. (54-1) 383-
3166, fax (54-1) 383-4439.

Brasil...US$350 milhoes
para expan-

dir e melho-

rar o forneci-

mento dos

servigos de
atengao de
saude para setores de bai
xa renda.

Os recursos deste que e
o maior emprestimo do
BID ate hoje para o setor
de saude apoiarao um
programa de US$750 mi
lhoes para fortalecer o Sis-
tema Unificado de Saude

(SUS). Serao financiados
projetos que incluem a
promogao da saude e da
prevengao de doengas em
areas de baixa renda,
melhorias no acesso aos

servigos basicos, aumento
nos padroes de qualidade
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NOVOS PROJETOS

INFORMAQOES SOBRE AQUISICOES DO BID

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

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

e nos sistemas de gestao e
contabilidade e reabilita-

gao de clinicas de saude.
Alem disso, os recursos

apoiarao as reformas de
politica destinadas a me
lhorar a sustentabilidade

financeira, a eqiiidade e a
eficiencia do SUS.

Enderego para mais in
formagoes: Sistema Unifi
cado de Saude, Ministerio
da Saude, Esplanada dos
Ministerios, Bloco "G", Se-

timo Andar, Brasilia-D.F.,
CEP 70058-900. Tel (55-
61) 315-2807, fax (55-61)
225-6210.

Brasil...US$150 milhoes
para a cidade
de Sao Paulo

para melho
rias em mo-

radias pobres
e construgao
de infra-estrutura urbana

em favelas.

O programa fornecera
9.000 novos apartamentos
e 2.000 lotes com casas

basicas; 21.000 lotes irre-
gulares serao equipados
com esgotos sanitarios,
encanamentos de agua,
iluminagao de rua e ou
tros beneficios para aten-
der os padroes legais.

Os beneficiarios usarao

a indenizagao pela desa-
propriagao de suas mora-

dias atuais para dar de
entrada na casa nova, pa-
gando o restante em 25
anos.

O programa incluira
tambem outros projetos de
infra-estrutura, como es-
tradas, estabilizagao de
encostas, reflorestamento,
areas verdes, instalagoes
esportivas, sistemas de
coleta de lixo, estruturas
de drenagem e areas de
estacionamento. Sera

tambem fortalecida a Se

cretaria de Habitagao e
Desenvolvimento. O custo

total do programa e de
US$250 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Secretaria de
Habitagao e Desenvolvi
mento Urbano, Rua Sao

Bento 405, 225 Andar,
CEP 01008-906, Edificio

Martinelli, Sao Paulo, SP,
Brasil. Tel. (55-11) 239-
1410/1282, fax (55-11)
239-0313.

Guatemala...US$42,3 mi
lhoes para
projetos so
ciais e de

infra-estru

tura em pe-
quena esca-

la, destinados a melhorar

as condigoes de vida dos
pobres rurais.

O financiamento ajuda

ra a fortalecer a capacida-
de das comunidades de

baixa renda de adminis-

trar suas atividades de

produgao e os servigos so-
cio-economicos basicos e

proteger e melhorar as
condigoes ambientais.

Os recursos apoiarao
milhares de pequenos pro
jetos de investimento so
cial do Fundo de Investi

mento Social, instituigao
governamental criada em
1993 para aumentar o ni-
vel de vida dos muito po
bres. Os projetos terao um
custo medio de US$13,000
e concentrar-se-ao em

educagao, treinamento
para o trabalho, saude,
saneamento, nutrigao,
meio ambiente e infra-es

trutura socio-economica.

O custo total do progra
ma e de US$47 milhoes.

Enderego para mais in
formagoes: Fondo de
Inversion Social, 11 Calle

1-23, Zona 9, Guatemala,
Guatemala. Tel. (502-2)
60-2468, fax (502-2) 32-
6736.

Trinidad e Tobago...
US$134 mi
lhoes para
apoiar a re
forma da

atengao de
saude.

O programa fortalecera
a capacidade administra-
tiva, de planejamento e de
elaboragao de politica do
setor, separando o forneci-
mento de servigos da res-
ponsabilidade de financia
mento e regulamentagao.

O programa descentra-
lizara o fornecimento e a

gestao dos servigos e de-
senvolvera uma ampla es-
trategia de financiamento
para a saude. Reorientara
a despesa publica para



problemas prioritarios e
solugoes eficazes quanto
ao custo em cuidados pre
ventives, primarios e
ambulaterios. Esta e a

primeira fase de um pro
grama de reforma setorial
de 10 a 15 anos, ao custo

de US$192 milhoes.
Enderego para mais in

formagoes: Ministry of
Health, 10-12 Indepen
dence Square, Port-of-
Spain, Trinidad and
Tobago. Tel. (809) 623-
2741, fax (809) 623-9528.

COOPERACAO TECNICA

Nicaragua...US$1,7 mi-
lhao para for
talecer e mo-

dernizar a

Assembleia

Nacional e

preparar um

programa de reforma do
judiciario.

Os recursos apoiarao a
revisao das regras e regu-
lamentos internos da As

sembleia Nacional, a ela-

boragao de um codigo de

Cebolas que nao fazem chorar

Jorge Arboleya, chefe de Pesquisa Vegetal da Estagao
Experimental Agricolade Las Brujas, no Uruguai, exibe
orgulhoso a nova colheita de cebolas doces destinada ao
mercado dos EUA. Um emprestimo do BID de US$19,3
milhoesqjudou a comprar o equipamento para desenvolver
variedades de cebolas, morangos, alface e rabanetes^_

GAZETILHA

etica parlamentar e a in-
trodugao de regras de pro-
cedimento. Financiarao

tambem ajuda tecnica aos
legisladores para ajuda-
los a desenvolver priorida-
des para a agenda legisla-
tiva de 1996-98, bem

como cursos sobre a nova

estrutura juridica e o pro-
cesso de transigao legis-
lativa depois das eleigoes
de outubro de 1996.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Haiti...US 1.169.000 para
reorganizar o setor eletrico
e torna-lo

mais eficaz.

Os recur

sos apoiarao

servigos tec-
nicos para
analisar e apresentar op-
goes para a reorganizagao
do setor, a qual incluira
uma maior participagao
do setor privado. O finan
ciamento tambem apoiara
a formulagao e elaboragao
de um quadro juridico-
institucional apropriado
as escolhas feitas.

O programa tambem
ajudara a estabelecer uma
unidade administrativa

para realizar a reforma do
setor.

GENTE

Keith E. Evans foi nomea-

do representante do Ban
co no Suriname. Ele ser-

viu anteriormente como

funcionario graduado en-
carregado da coordenagao
de programas para a
Jamaica e o Banco de De

senvolvimento do Caribe

no Departamento de Ope-
ragoes da Regiao 3.

NO PRELO

Opportunity Foregone:
Education in Brazil, edita-

do por Nancy Birdsall e
Richard H. Sabot.

Nos anos 90, as mudan-
gas fundamentals de poli
tica economica que o
Brasil fez diminuiram

drasticamente o ritmo in-

flacionario e prepararam o
cenario para o crescimen
to sustentado, proporcio-
nando a oportunidade de
enfrentar outros proble
mas socio-economicos.

Entre os temas mais pre-
mentes da agenda esta a
educagao.

Este livro, editado pela
Vice-Presidente Executiva

do BID Nancy Birdsall e
pelo Professor do Williams
College Richard H. Sabot,
faz uma avaliagao franca e
exaustiva dos custos so

ciais que o desempenho
da educagao representa
para o Brasil.

"Se o Brasil quiser
aproveitar seu potencial,
precisa melhorar acentua-
damente o desempenho de
seu sistema educacional",

diz no prefacio do livro
Paulo Renato Souza, mi

nistro da Educagao no
Brasil.

O livro apresenta 18 es
tudos que examinam
como as deficiencias do
ensino basico no pais limi-
tam a produtividade e os
salarios, o que torna a re
forma do sistema de ensi

no uma necessidade tanto

economica como social.

irm Para informagao sobre
como encomendar o livro,

contatar a Livraria do BID,

tel. (202) 623-1753; fax
(202) 623-1709,ou inter
net: idb-books@iadb.org
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IN MEMORIAM

SANTIAGO

Felipe Herrera,
alma do BID
Primeiro presidents morre

Felipe Herrera, presi-
dente fundador do BID

e a personificagao da
vocagao social e dos
ideais integracionistas
do Banco, morreu em
Santiago, Chile, no dia
17 de setembro, aos 74
anos.

Herrera guiou o Ban
co nos anos 60, um periodo de rapi-
da mudanga e crescimento econo
mico na America Latina. Sob sua

lideranga, o Banco ampliou as fron-
teiras do financiamento ao desen

volvimento, que ate entao se con-
centrava em projetos puramente
economicos, e entrou no campo so
cial, com projetos de agua e sanea-
mento, saude e educagao.

Por acreditar que os programas
sociais eram "bancaveis", Herrera
estava decidido a que o primeiro
emprestimo do BID demonstrasse o

Herrera recebe as boas-vindas de uma pequena comunidade andina.

compromisso da instituigao com um
conceito mais amplo de desenvolvi
mento. Esse emprestimo — para um
projeto de agua potavel em Arequi-
pa, Peru — tornou-se um marco dos
emprestimos sociais.

"Felipe Herrera dirigiu toda sua
energia, imaginagao e coragem poli
tica para criar a alma desta institui
gao", declarou o Presidente do BID
Enrique V. Iglesias em mensagem
enviada ao pessoal do Banco.

O inventor do BID. Nascido em

Valparaiso, Chile, em 1922, Herrera
formou-se em direito e economia,
passando a trabalhar para o Banco
Central de seu pais. Mais tarde, tor
nou-se ministro das finangas e ge-

No centro do poder: Herrera e John F. Kennedy assinam na Casa Branca, em
1961, o acordo que criou o Fundo Fiducidrio de Progresso Social no BID.

rente geral do Banco Central, alem
de governador pelo Chile na Direto-
ria do Banco Mundial e do Fundo

Monetario Internacional.

Delegado chileno a comissao que
redigiu o acordo de 1959 que criou
o BID, Herrera foi eleito presidente
do Banco na primeira reuniao da
Assembleia de Governadores em

San Salvador, em 1960.

"Felipe inventou o Banco", decla
rou Iglesias. "Sem sua tenacidade,
aquele velho ideal de construir um
banco interamericano teria conti-

nuado a navegar de reuniao em reu
niao, sem nunca chegar ao seu des-
tino final."

Com recursos iniciais de capital
de menos de US$850 milhoes em

1959, o Banco estendeu quase
US$3,5 bilhoes em apoio aos paises
da regiao na decada de 60. Alem de
investimentos significativos em agri-
cultura, industria e setores sociais,
o Banco financiou projetos de infra-
estrutura que ajudaram a unir o
continente com estradas, telecomu-

nicagoes e energia.
Mas, como ressaltou o Presidente

Iglesias, o impacto da atuagao de
Felipe Herrera foi muito alem das
estatisticas.

"A America Latina de seus sonhos

era uma America Latina criada pe
los seus intelectuais, seus artistes,
sua rica mistura de ragas, sua his-
teria, sua perene lute pela justiga
social e pela democracia."

Num tribute vivo aos ideais de

Herrera, o Banco continua a ser

uma instituigao especial, que se
adapta permanentemente as neces-
sidades da regiao a que serve.


