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EM FOCO

Quando mais nao e melhor
Na America Latina e no Caribe, a
saude e a educagao melhoraram nos
ultimos 50 anos, mas nao o sufi-
ciente. Por exemplo: com base em
correlagoes globais entre os niveis
de renda e a educacao, os adultos

da America Latina deveriam comple-
tar, em media, 7,2 anos de escolari-
dade, mas o fato e que passam ape-
nas cinco anos na escola. Assim

tambem, o nivel de renda indica
uma esperanca de vida de 72 anos,
mas na verdade ela e de apenas 69
anos. Outras comparacoes interna-
cionais mostram que a America La
tina poderia prevenir, anualmente,
cerca de 106.000 obitos infantis.

Em termos humanos, estas insu-

ficiencias traduzem-se em reducao

da qualidade de vida. Para as eco-
nomias da regiao, significam pobre-
za, menor produtividade e desigual-
dades de renda.

O progresso tem
sido lento, apesar de
anos de esforco e de

bilhoes de dolares de

investimento em

saude e educacao.

Os governos chegam
a alocar um terco

dos seus recursos

para esses dois seto-
res, o que corres-

ponde a mais de 7%
da renda nacional.

Devem os gover
nos aplicar ainda
mais em servigos

sociais? Nao e o que
dizem as ultimas

analises. Na maio-

ria dos casos, um

aumento dessa despesa pode resul-
tar apenas em melhorias marginais.
Por exemplo: uma comparacao do
desempenho da educacao em 53
paises mostra que um investimento
adicional de 1% do PIB em educa

gao publica contribui para um au
mento de apenas 2,4% no numero
de escolares que completam o quar
to grau.

Segundo o capitulo especial da
edicao de 1996 do relatorio do BID

sobre o progresso socio-economico
da America Latina, a verdadeira ex-
plicacao para o exito no desempe
nho dos servigos sociais de um pais
reside mais no processo de aplica-
cao do que no montante aplicado. A
eficiencia da transformacao de re

cursos publicos em servicos sociais
depende inteiramente de como se
organizam os sistemas: os adminis-
tradores dos programas sao respon-
saveis pelos resultados? Os funcio-
narios estao motivados e sao

Os sistemas escolares
devem transjerir recursos
e autoridadeda burocracia
central para projessores e
alunos locais.

flexiveis? Recompensa-se a inova-
cao? Os usuarios participam?

Por que certos sistemas de pres
tagao de servigos sao mais eficientes
do que outros? No modelo tradicio-
nal, um vasto ministerio assume si-
multaneamente os papeis de
financiador, comprador, fornecedor,
empregador, promotor e regulador
dos servigos de saude ou educagao.

Isso resulta frequentemente em defi-
ciencias de acompanhamento dos
resultados, baixa produtividade e
uso ineficiente dos recursos. Em

contraste, um sistema que separa e
define com clareza os diferentes ser

vigos tende a ser mais eficiente.
E essencial saber como alocar os

fundos de modo a reduzir desigual-
dades de acesso aos servigos. A dis-
tribuigao de fundos baseada somen-
te na capacidade instalada, ou seja,
o tamanho do hospital ou o numero
de salas de aula, nao considera o

nivel e a qualidade dos servigos. Os
estudos tambem demonstram a ne-

cessidade de maior autonomia na

prestagao de servigos. E na escola
ou no hospital individual - e nao no
escritorio central - que se tomam as
melhores decisoes sobre o tipo de
material a ser comprado, o melhor
momento para a manutengao, os
medicos e professores que estao
correspondendo as normas de de
sempenho e os que nao estao, e os

pacientes ou estu-
dantes que requerem
atengao especial.

Finalmente, os

consumidores devem

exercer um papel ati-
vo. Se puderem sele-
cionar as fontes de

prestagao de servigos,
tanto publicas como
privadas e se man-
tiverem informados

sobre a qualidade dos
servigos, estarao em
condigoes de exigir
reformas e aumentar

a capacidade de res-
posta do sistema.

A politica publica e
mais eficiente quando

se limita as normas que governam o
fornecimento de servigos de saude e
educagao. A pesada mao do governo
deve ser descartada em favor da

mao que orienta o sistema no rumo
da eficiencia. E assim que a regiao
pode comegar a acelerar o ritmo do
progresso social.

—William Savedqff
EconomistaPesquisadorSeniordo BID



A REGIAO

SEGURO SOCIAL

O futuro da aposentadoria
America Latina traga o curso da reforma de pensoes

Paul Constance

Ao debaterem a iminencia de uma

crise nos sistemas de seguro social
e pensoes, os peritos em politicas do
mundo industrializado acabam fa-

lando sobre a America Latina.

Desde a inovadora privatizagao
do sistema de seguro social do Chi
le, em 1981, a regiao transformou-
se em laboratorio de reforma das

pensoes publicas. Nos ultimos cinco
anos, a Colombia, o Peru e a Argen
tina reformularam seus sistemas de

pensoes. O BID, alem de apoiar
uma reforma iniciada no ano passa-
do pelo Uruguai, aprovou recente-
mente recursos para um piano de
reestruturagao do sistema de
seguridade social do Mexico. Varios
outros paises da regiao estao aper-
feigoando pacotes de reforma que
serao adotados antes do ano 2000.

Estas reformas vem sendo aten-
tamente observadas fora da America

Latina, porque os problemas enfren-
tados pelos sistemas de pensoes da
regiao sao, em grande parte, co-
muns as nagoes industrializadas.
Alem disso, muitas das solugoes
que vem sendo adotadas por gover-
nos latino-americanos, entre elas o
uso extensivo de contas de aposen
tadoria individuals, incluem-se en
tre as mais inovadoras do mundo.

Crise global. Em sua maioria, os
sistemas de seguridade social do
mundo foram criados na primeira
metade do seculo, com base num
regime de contribuigoes cobradas
sobre os rendimentos atuais. Os

descontos nas folhas de pagamento
dos assalariados de hqje sao usados
para pagar beneficios de seguridade
social ou pensoes aos aposentados
de hqje, na suposigao de que sem-
pre havera mais trabalhadores do
que aposentados.

Contudo, na segunda metade do
seculo, os indices de natalidade cai-

ram em todo o mundo e a melhoria

dos servigos de saude ampliou a es-
peranga de vida. Em muitos paises,
diminui o numero de jovens que in-
gressam na forga de trabalho e au-
menta o numero de aposentados.
Ha 40 anos, em muitos paises lati
no-americanos havia entre 10 e 15

trabalhadores para cada aposenta-
do. Hqje, o coeficiente e de 5 porl.
Na Argentina, no Brasil e no Uru
guai, ja e inferior a 2 por 1. O coefi
ciente medio entre os paises indus-
trializados membros da Organizagao
para Cooperagao Economica e De
senvolvimento e de 2,6 por 1.

Excesso de beneficios. Dado que o
regime atual de arrecadagoes em ge-
ral nao acumula reservas financei-

ras para o futuro, muitos governos
constataram que as contribuigoes
atuais dos trabalhadores nao bas-

tam para pagar os aposentados. O
deficit tende a ser pago com maiores
impostos, transferencias de outros
itens do orgamento federal ou cortes
nos beneficios. Em muitos paises, a
seguridade social passou a ser a
maior despesa do orgamento federal.

Na America Latina, o problema e
agravado por outros fatores. Milhoes
de trabalhadores agricolas e do se-
tor informal nao pagam qualquer
contribuigao e uma grande porcen-
tagem de trabalhadores do setor for
mal sonega pagamento. Em conse-
qiiencia, segundo a edigao de 1996
do relatorio do BID sobre o progres
so socio-economico na America Lati

na, apenas 38,3% da populagao
economicamente ativa da America

Latina contribui para o sistema de
pensoes. De fato, ja que os regimes
de contribuigoes cobradas sobre os
rendimentos atuais geralmente ga-
rantem um "beneficio definido" ou

uma pensao, seja qual for a contri

buigao real do trabalhador, muitos
observadores afirmam que eles in-
centivam o nao pagamento.

Os sistemas de pensoes na Ame
rica Latina tambem sao mais gene-
rosos do que em muitos paises da
OCDE. A idade media de aposenta
doria na America Latina e de 60

anos para os homens e de 55 para
as mulheres, contra 65 anos para
ambos os sexos entre os membros

da OCDE. Da mesma forma, na
America Latina, o montante da pen
sao garantida para cada pessoa,
como porcentagem da renda ante
rior a aposentadoria, e muito maior
do que a media da OCDE. Esses fa-
tores sao um onus financeiro adicio-

nal para os sistemas de pensoes.
Apesar dos termos generosos, os

sistemas de pensoes da America La
tina tendem a beneficiar um peque-
no subgrupo da populagao, princi-
palmente ex-funcionarios publicos e
socios de grandes sindicatos. Em
geral, apenas 30% dos latino-ameri
canos maiores de 60 anos recebem

algum tipo de pensao publica.

Eqiiidade com solvencia. Buscan-
do corrigir esses desequilibrios, go
vernos latino-americanos reformis-

tas optaram por uma estrategia
basica de aumento da participagao e



da cobertura nos sistemas de pen
sao com o reforgo da conexao entre
contribuigoes e beneficios. Surgem
aqui as chamadas contas de apo
sentadoria individuals. O Chile foi o

pioneiro desta abordagem, essen-
cialmente ao eliminar o sistema pu
blico de pensoes e requerer que todo
trabalhador destine 13% do seu sa-

lario a uma conta de poupanga indi
vidual de aposentadoria administra-
da por uma empresa privada. A
empresa, escolhida por cada traba
lhador e estritamente regulada pelo
Estado, investe as contribuigoes em
bonus e agoes. A pensao de um apo-
sentado baseia-se inteiramente no

montante acumulado nessa conta

durante a vida ativa, gerando assim
um forte incentivo para poupar.

As demais reformas do sistema

de pensoes na America Latina opta-
ram por uma variagao do piano chi-
leno conhecida como sistema de

dois pilares. Neste caso, as contas
individuals de aposentadoria cora-
petem com o sistema publico de
pensoes ou sao pelo ele complemen-
tadas. Assim, nos pianos de reforma
do Peru (1993) e da Colombia (1994),
o trabalhador pode optar por contri-
buir para o sistema estatal ou para
uma conta individual privada. Na
Colombia, os participantes podem,

inclusive, passar de um para outro
sistema, com certas restrigoes. As
sim, os sistemas estatal e privado
competem por contribuintes.

Por outro lado, nas reformas da

Argentina (1994) e do Uruguai
(1996), o trabalhador ainda tern que
contribuir para o sistema publico de
pensoes, mas pode destinar parte
das suas contribuigoes a uma conta
individual.

Termos estritos. A fim de assegu-
rar a futura solvencia do "pilar" es
tatal do sistema de pensoes, o Peru,
a Argentina, o Uruguai e a Colombia
adotaram variagoes das seguintes
reformas:

• Extensao da idade minima de

aposentadoria. Com poucas exce-
goes, a idade minima para receber
pensao integral e de 65 anos para os
homens e de 60 para as mulheres.
• Extensao do periodo minimo de
contribuigao. Isto garante que para
receber pensao integral a pessoa te-
nha contribuido por um numero su-
ficiente de anos, entre 25 e 35 anos.

• Ajustamento do salario-base para
o calculo da pensao. Os sistemas re-

Eventualmente, o numero de aposen
tados poderd ser maior do que o de
trabalhadores ativos em alguns pai
ses da America Latina.

formados calculam o montante da

pensao com base no salario dos ulti-
mos dez anos e nao dos ultimos tres

anos, como antes das reformas.

Cada uma das reformas do siste

ma de dois pilares adotou numero-
sos outros ajustamentos, tais como
a elevagao da porcentagem de con
tribuigao e a limitagao de beneficios
a herdeiros dos aposentados, para
garantir a solvencia a longo prazo.

Ainda nao ha como dar uma opi-
niao final sobre tais reformas. Em-

bora mais de 10 milhoes de traba

lhadores ja tenham optado por
contas de aposentadoria individuals
nos paises que reformaram, alguns
observadores se preocupam com o
excesso de incentivos para que os
trabalhadores optem exclusivamen-
te pelos sistemas estatais de pen
soes. Outros assinalam que as re
formas ainda nao conseguiram
reduzir a evasao de contribuigoes.

Outros especialistas advertem
que a reforma do componente esta
tal do sistema de dois pilares nao
gerara, necessariamente, poupangas
suficientes para cobrir os "custos de
transigao" da reforma, ou seja, os
recursos requeridos para pagar be
neficios a trabalhadores ja muito
idosos para acumular uma poupan
ga significativa no novo sistema.
Eduardo Lora, economista do BID e
co-autor do relatorio do Banco, sus-

tenta que "as recentes reformas nao
resolveram inteiramente os desequi-
librios financeiros a medio prazo,
tanto e que ja se discute em alguns
paises a necessidade de reformas
adicionais".

Apesar destas apreensoes, a
maioria dos observadores acredita

que as reformas dos sistemas de
pensoes na America Latina valem
como ponto de partida para solucio-
nar um dos problemas politicamen-
te mais dificeis da politica publica
contemporanea. Cada uma das re
formas descritas acima exigiu um
extraordinario esforgo e elas sao
tanto um testemunho da maturida-

de do dialogo democratico na regiao,
como de um solido planejamento
fiscal.



A REGIAO

RACA

O desafio invisivel da
America Latina
Os qfro-latino-americanos descobrem uma voz politica

Samuel Silva

Numa escola da Venezuela freqiien-
tada principalmente por filhos de
pais com educagao universitaria,
realizou-se recentemente uma pes-
quisa sobre assuntos raciais em que
uma estudante negra declarou:
"Nunca encontrei um negro que te-
nha feito algo por seu pais". Quando
perguntada se era favoravel a um
papa negro, respondeu que nao,
"porque o branco e a cor da paz".

Na America Latina, as escolas e
os meios de comunicagao ignoram a
identidade, as realizagoes e ate a
existencia das minorias negras.
Nega-se as criangas negras um es-
pelho social e historico em que se
possam contemplar e modelos de
comportamento que as possam ins-
pirar. Os negros sao membros invisi-
veis da sociedade latino-americana.

No foro sobre o Alivio da Pobreza
nas Comunidades Minoritarias da

America Latina, organizado pelo BID
em meados de novembro (ver o qua-
dro), a psicologa Ligia Montanez, da
Venezuela, observou que "a autone-
gagao e a lesao mais profunda que o
racismo inflige a identidade pes-
soal". Ela e outros especialistas em
comunidades negras da regiao usa-
ram da palavra durante o evento.

Em conjunto com a privagao de
direitos economicos e a discrimi

nagao racial nao reconhecida oficial-
mente, o fenomeno da invisibilidade

social dos negros gera o que Michael
Franklin, especialista em comunida-
de do centro de estudos canadense

Cowater International Inc., chama
de complexo "solapado".

Falando a conferencia, ele disse
que, "na America Latina, os negros
falam da questao racial como um
problema oculto, algo tao entranha-

do no comportamento social que
nao e visto como discriminagao".
Segundo Franklin, observagoes jo-
cosas sobre o cabelo e as feigoes de
criangas negras sao tao comuns nas
escolas que os pais as encaram
como comportamento normal e par
te do processo de crescimento.

Em muitos ambientes, usar a
palavra "negrinho" para referir-se a
todos os negros, seja qual for sua
altura ou idade, e tido como expres-
sao de carinho. Jornais, revistas e
historias em quadrinhos rotineira-
mente mostram a Africa e os africa-

nos como brutais, barbaros e con-
denados a pobreza.

Embora muitos latino-america

nos neguem a existencia de racismo
em seus paises, algumas piadas so-
cialmente aceitaveis sao violenta-

mente raciais.

As cifras da raca. Devido talvez a

autonegagao, a maioria dos latino-
americanos acha que o numero de
negros na regiao e muito menor do
que realmente e. Segundo um estu
do realizado pelo Cowater Inter
national, Inc. para o BID, ha na

O compromisso do BID

Falando no foro sobre o Alivio da

Pobreza nas Comunidades Minorita

rias da America Latina, Enrique V.
Iglesias, Presidente do BID, decla
rou que o Banco pretende discutir a
condigao das comunidades afro-lati-
no-americanas no seu dialogo politi
co com governos da America Latina.

Iglesias disse que a discriminagao
racial e um problema "do qual nao
se fala" e que sua franca discussao
e a unico meio de soluciona-lo. "Fa-

zer este assunto aflorar a superficie
e uma forma de despertar a cons-

America Latina e no Caribe 90 mi

lhoes de negros e outros 60 milhoes
de pessoas tem ascendencia africa-
na. Esta cifra e uma estimativa, ja
que os censos dos paises da Ameri
ca Latina excluem perguntas sobre
raga, mais um exemplo da autone
gagao em plena agao. Isso significa
que ha 150 milhoes de negros na
America Latina e no Caribe, ou seja,
31% da populagao total da regiao,
estimada em 490 milhoes.

ciencia critica da regiao", disse ele.
O foro examinou um estudo

financiado pelo BID e a Agenda Ca
nadense de Desenvolvimento Inter-

nacional que abrangeu comunida
des negras de nove paises da Ame
rica Latina: Argentina, Colombia,
Costa Rica, Equador, Honduras, Ni
caragua, Peru, Uruguai e Venezuela.

Claire Nelson, especialista do BID
que dirigiu a preparagao do estudo e
organizou o foro, observou: "Nao e
de surpreender que o estudo de-
monstre que as comunidades ne
gras na America Latina estao entre
os mais pobres dos pobres".



Na America Latina, o pais com a
maior populagao negra e o Brasil,
onde 70% da populagao, ou seja,
mais de 100 milhoes de pessoas,
tern sangue africano. (Em compara-
gao, os afro-americanos correspon-
dem a 12% da populagao dos Esta-
dos Unidos). A populagao negra do
Brasil esta longe de ser invisivel;
contudo, embora as questoes raciais
do pais sejam diferentes das de ou
tros paises da regiao, os participan-
tes brasileiros da conferencia sus-

tentaram que o pais esta longe de
ser uma democracia racial.

Os mais pobres dos pobres. A dis
criminagao racial na America La
tina nao e nova. De fato, remonta a
epoca dos conquistadores.

O sacerdote catolico Bartolome de

las Casas, um dos primeiros defen-
sores publicos dos direitos dos po-
vos indigenas durante a conquista,
sugeriu que os indios submetidos a
trabalhos forgados fossem substitui-
dos pelos "selvagens da Africa".
Juan Bautista Alberti, um dos pa-
tronos da constituigao argentina,
declarou certa vez que "povoar nao e

O maior grupo minoritario da Ame
rica Latina comeca a reclamar sua

parte nosfrutos do desenvolvimento.

civilizar, quando se povoa com chi-
neses ou africanos".

Desde a era colonial, os negros da
America Latina estao entre os mais

pobres dos pobres, relegados ao tra-
balho bragal, enquanto seus filhos
lutam por acesso a educagao e a
treinamento. No Uruguai, pais com
consideravel minoria negra e bons
niveis gerais de educagao, so seis
negros diplomaram-se pela universi-
dade nacional entre 1900 e 1956.

Ate hqje, sao poucas as secreta-
rias ou caixas de bancos na America

Latina, porque os classificados dos
jornais especificam candidatas "de
boa aparencia", frase frequentemen-

te interpretada como excluindo os
negros. O mercado de trabalho para
o homem negro consiste principal-
mente no setor da construgao; as
mulheres, em sua maioria, traba-

lham como domesticas.

Darien Davis, historiador do

Middleburry College, de Vermont,
observa que "e simplesmente incri-
vel que, quase 500 anos apos che-
garem a regiao, os africanos ainda
tenham que provar que aqui estao e
que existem".

Para Davis, passara certo tempo
ate que a questao das minorias ra
ciais adquira a importancia que tern
nos Estados Unidos, principalmente
porque os problemas economicos e
sociais mais amplos das maiorias da
regiao ainda nao foram resolvidos.
De acordo com Davis, alguns paises
da America Latina ainda estao de-

senvolvendo uma forte consciencia

de unidade nacional. Outros estao

empenhados em estabilizar seus
sistemas politicos e a impressao ge-
ral e de que os paises latino-ameri
canos precisarao de decadas de de
senvolvimento economico e social

antes de tratar das questoes raciais.
Mas, na medida em que quase to-

dos os negros da America Latina es
tao entre os mais pobres dos pobres,
sao parte dos grupos sociais cujos
problemas precisam de atengao ur-
gente, argumenta Margarita Sanchez,
co-autora do estudo do Cowater.

Nesse contexto, a invisibilidade poli
tica dos negros gera dificuldades
ainda maiores para que os paises
alcancem os seus objetivos de de
senvolvimento sustentavel.

Julio Gallardo, vice-presidente da
Camara dos Deputados da Colom
bia, resumiu assim a situagao dos
afro-latino-americanos: "Precisamos

parar de ocultar a realidade. So-
mente o aumento da nossa visibili-

dade levara a comunidade doadora

a canalizar parte dos seus recursos
para essas comunidades".

Para pedir copias deste estudo
e das atas da conferencia.contatar
Claire Nelson: tel. (202) 623-2588.
internet: clairen@iadb.org
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Antidotos baratos para o
indigesto ensino da ciencia
• Nas escolas primarias e secunda-
rias da America Latina, os professo-
res de matematica e ciencias, por
tradigao, limitam seu ensino a sala
de aula e ao quadro-negro. A justifi-
cativa e que as escolas nao tern di-
nheiro para comprar equipamento e
material de laboratorio.

Na opiniao de

Equipamento um especiaiis
ta, porem, a

. verdadeira razao
SOIlStlCacaO para que o ensi

no das ciencias

seja enfadonho nao e seu alto custo
e, sim, a falta de imaginagao, com-
binada ao excesso de enfase na teo-

ria e nao na pratica cientifica. Para
provar seu ponto de vista, Maurice
Bazin, fisico trances especializado
no ensino das ciencias, distribuiu
pedagos de fita adesiva a um grupo
de economistas, advogados e peritos
em educagao do BID, durante um
seminario realizado em novembro

ultimo. Pediu que eles colassem a
fita na mesa, arrancando-a a seguir.

"O que acontece com a fita?", per-
guntou Bazin, encorajando os parti-
cipantes a descrever suas observa-
goes. Com isso, Bazin quis mostrar
como os professores podem utilizar
material comum como a fita adesiva

para ajudar os estudantes a anali-
sar fenomenos naturais e entender
principios cientificos basicos como a
interagao de cargas eletricas.

Segundo Bazin, um dos obstacu-
los para essa meta e o treinamento
dos professores. Muitos adotam
perspectivas decididamente nao cien-
tificas e abordam o ensino de cien
cias com um enfoque puramente
teorico. Outros preferem nao fazer
experiencias ou perder tempo com a
observagao direta da natureza.

Bazin acredita que a crianga tem
uma curiosidade natural pelo mun
do que a cerca. Para ele, a tarefa do
professor e guiar essa descoberta e
usa-la como ponto de partida do co-

nhecimento teorico.

Bazin ha 15 anos prega esse
evangelho na America Latina e na
Africa. Ja promoveu dezenas de ofi-
cinas cientificas em regioes que vao
desde Luanda, na Africa, ao Brasil,
onde serviu como consultor do De-

partamento de Educagao da Univer-
sidade Federal de Santa Catarina.

Bazin dirige um programa multi
cultural de ensino de ciencias no

Exploratorium, renomado museu de
ciencia pratica de Sao Francisco,
California. Participa tambem de um
grupo de artistas e cientistas de Sao
Francisco responsavel pela oficina
bilingiie de ciencia La Mision, que
recebe professores, estudantes e
moradores do bairro Mission, onde o
idioma preponderante e o espanhol.

i—i Para mais informacoes sobre o
Exploratorium, use a internet para
acessar o endereco http:/www.ex
ploratorium.edu

O dilema do

salario minimo

• O pensamento convencional em
paises desenvolvidos e em desenvol
vimento sustenta ha multo tempo

que aumentar o sala-

SeTti gin rio mmimo e incre-
mentar a pobreza.

COm 3. Segundo esse argu-
pobreza mento, os aumentos

na folha de pagamen-
tos forgam os empregadores a dis-
pensar empregados para manter-se
competitivos.

No entanto, segundo um estudo
apresentado na sede do BID por
Nora Lustig, membro senior da
Brookings Institution, e Darryl
McLeod, professor de Economia da
Universidade Fordham, o salario
minimo mais alto pode, de fato, re-

• H
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Aumentos no saldrio minimo aliviam a pobn

duzir a pobreza a curto prazo.
No estudo empirico de uma faixa

representativa da populagao de 20
paises em desenvolvimento (11 dos
quais na America Latina), Lustig e
McLeod constataram que salarios
minimos mais altos estao ligados a
menores niveis de pobreza e vice-
versa. Mas constataram tambem

que salarios minimos mais altos es
tao, de fato, ligados a niveis mais al
tos de desemprego.

Para os formuladores de politicas,



i, mas com o tempo prejudicam o emprego.

os autores argumentam que, embo-
ra nao exista justificativa para ado-
tar inteiramente o aumento do sala

rio minimo como medida para
reduzir a pobreza, "os que sao a fa
vor da redugao do salario minimo
devem se dar conta do custo poten-
cial a curto prazo para os pobres".

Para pedir copias deste estudo,
contatar Janet Herrlinger: tel. (202)
797-6313, fax (202) 797-6003,
internet: jherrlinger@brook.edu

FALAM OS NUMEROS

SAUDE

Novas frentes contra a AIDS
Campanhas de informagdo sao a maior esperanga

Cifras de novembro da Organizagao
Pan-Americana da Saude revelam

que a AIDS e suas complicagoes fi-
zeram mais de 80.000 vitimas na

America Latina e no Caribe.

No Brasil, o pais mais atingido
pela AIDS, a epidemia comega a di-
minuir. O numero anual de novas

notificagoes de casos caiu de 88,9
pessoas por milhao em 1993 para
59,9 por milhao em 1995.

O numero de novos casos tam

bem baixou no Mexico e em varios

paises da America do Sul. Mas, em
outras partes, o problema da AIDS
agravou-se, notadamente na Ameri
ca Central e em diversos paises do
Caribe. Em muitos paises, a AIDS
afeta uma porcentagem populacio-
nal maior do que nos Estados Uni
dos. E, embora o numero de novos

casos tenha decrescido nos Estados

Unidos deste 1992, continua a au-

mentar no Caribe em geral e em
muitos paises latino-americanos.

De acordo com especialistas em
AIDS, a maior esperanga de redugao
de incidencia da doenga esta na di-
vulgagao de informagao que condu-
za a mudangas de comportamento.
Tomas Engler, especialista em sau
de do BID, diz: "Ficou claro que
onde foram feitas campanhas de es-
clarecimento, sustentadas e guiadas
por criterios cientificos, sobre como
reduzir o risco de contrair a AIDS,
juntamente com a notificagao e o
acompanhamento de casos e conta-
tos com grupos de alto risco, os no
vos casos de AIDS comegaram a de-
crescer ano a ano".

O Banco financiou um programa
de educagao sobre a AIDS em
Honduras e um programa regional
de avaliagao das campanhas de
alerta contra essa doenga.
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Ajuda do BID a biodiversidade
O Banco pode aproveitar seu mandato e experiencia

Pode o BID fazer mais para ajudar a
confer a perda de especies e ecos-
sistemas na America Latina e no

Caribe? Pode, foi a conclusao de um
recente seminario realizado na sede

do Banco, em Washington. Os parti
cipates indicaram que o BID tem a
vantagem de poder custear a biodi
versidade tanto atraves do setor pu
blico como do privado. Citaram tam
bem a visibilidade e a experiencia
do Banco na regiao e sua capacida
de de congregar as pessoas. Alem dis-
so, observaram que os paises doado-
res do Banco apoiam decididamente
os investimentos em biodiversidade.

Identificaram-se tambem algu-
mas limitagoes a atuagao do BID no
campo da biodiversidade. Ate agora,
por exemplo, os governos membros
mutuarios so mostraram interesse

pelo financiamento concessional
para conservagao da biodiversidade,
algo que o BID nao pode oferecer.
Frequentemente, prqjetos de biodiver
sidade sao mais eficazes se imple-
mentados em pequena escala, o que

Contemplando o mundo ao seu redor
com um olhar ceptico.
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encarece a preparagao e execugao.

Os resultados do seminario serao

usados para preparar uma serie de
normas praticas para as operagoes
do Banco, identificar mecanismos fi-
nanceiros inovadores de apoio a bio
diversidade e langar as bases para
treinamento do pessoal do Banco.

Os projetos que o BID ja finan-
ciou no campo da conservagao da
biodiversidade deram ao Banco va-

liosa experiencia em materia de in-
clusao de comunidades locais no

processo de desenho e execugao de
projetos. Os peritos sustentam que
a participagao comunitaria e condi-
gao basica para que os projetos se-
jam verdadeiramente sustentaveis.

Participaram do seminario repre-
sentantes de organizagoes nao-go-
vernamentais e peritos de universi-
dades e organizagoes internacionais.

Propostas de acao Uma das suges-
toes formuladas no seminario foi a

criagao de um fundo ou fundos de
biodiversidade para paises indivi
duals, parcialmente financiados
com os recursos gerados por privati-
zagoes. Outra proposta foi a da in-
clusao sistematica de consideragoes
de protegao da biodiversidade nos
projetos financiados pelo BID.

Os participantes mencionaram
varios criterios que podem ser usa
dos para proteger a biodiversidade
(ver quadro). Reconheceram que
nem sempre a designagao de areas
como parques ou areas de protegao
produziu os resultados esperados.
Uma das razoes e que os governos
da America Latina nao tem como

custear a gestao e a observancia da
lei, o que resulta em "parques no
papel", a merce de interesses econo
micos ou invasoes de posseiros.

Em muitos casos,observam-se

menos as politicas oficiais de prote
gao do que as politicas nao escritas
que tem o resultado oposto.
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Iguanas impdvidos no litoral de
Galapagos. No Amazonas (a esq.), as
drvores abrem alas para o gado.

Diversidade de ideias
A busca de formulas de salvagao de ecossistemas produziu inumeras pro-
postas e programas piloto imaginativos, engenhosos, idealistas e ate auda-
ciosos. Abaixo, algumas das abordagens discutidas no recente seminario:

Correcao de distorcdes. O mundo gasta cerca de US$1 trilhao em subsi-
dios diretos e indiretos de energia, agua, agroquimicos, agricultura margi
nal, desmatamento e industrias altamente poluidoras que resultam em per-
da de biodiversidade. A eliminagao progressiva dos subsidios poderia ser o
meio de conservagao da biodiversidade de custo mais eficaz.

Fundos de biodiversidade. Embora sejam pequenos e o mais antigo deles,
o da Costa Rica, date apenas de 1979, os fundos latino-americanos estao
ajudando a preservar amostras representativas de ecossistemas.

Swaps de divida. Para os governos, o incentivo de assumir o compromisso
de proteger areas naturais em troca de uma redugao das suas dividas dimi-
nuiu com a recuperagao economica da regiao.

Beneficios fiscais para as ONG. No passado, grupos nao-governamentais
da America Latina tinham privilegios, como dedugoes fiscais para doadores
de fundos. Hqje, muitos governos substituiram esses beneficios por contro-
les relativamente severos sobre o destino dos recursos das ONGs.

Beneficios fiscais para reservas privadas. No Brasil, as reservas privadas
estao isentas de imposto territorial federal, mas os proprietaries de terras
estabelecem reservas como salvaguarda contra invasoes de terra ou refor
ma agraria, nao tanto para evitar os impostos, que sao baixos. Aumento
dos impostos e maior fiscalizagao incentivariam a criagao de reservas.

Pesquisa e treinamento. A extragao nao madeireira, a produgao de madei
ra ambientalmente adequada, a melhoria do planejamento do uso da terra,
o turismo ecologico e a gestao sustentavel da pesca podem ajudar a conser-
var a biodiversidade e melhorar a vida de populagoes locais. As ameagas a
biodiversidade devem ser enfrentadas com pesquisa agricola, gestao dos re
cursos naturais e treinamento, principalmente em areas rurais.

Turismo ecologico. Embora as economias nacionais possam ser beneficia-
das, e preciso garantir vantagens para as comunidades locais.

Filantropia. E uma fonte importante de fundos nos paises desenvolvidos,
mas na maioria dos paises em desenvolvimento nao existe a combinagao de
prosperidade, incentivos fiscais e cultura filantropica para aplica-la.

Direitos de prospeccao. A industria farmaceutica deve compensar os pai
ses pelo direito de usar compostos biologicos encontrados em ecossistemas
naturais. Um problema e o longo percurso da floresta as prateleiras da far-
macia: muitas vezes o produto final e uma combinagao de compostos de di-
ferentes lugares, bem como fruto de consideravel montante de valor agrega-
do de pesquisa.
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Alerta sobre a
ecologia dos Andes
Urge combinar tecnologia e prdticas tradicionais

Um grupo de destacadas figuras pu-
blicas da America Latina e do Cari

be langou um alerta sobre as amea-
gas enfrentadas pelo ecossistema
andino e esta recomendando medi-

das de preservagao do patrimonio
da regiao para as futuras geragoes.

A advertencia aparece em Dawn
in the Andes, um extenso estudo
apresentado a Cupula sobre Desen
volvimento Sustentavel em dezem-

bro passado em Santa Cruz, Bolivia.
No estudo, a Comissao de Desen

volvimento e Meio Ambiente da A-
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merica Latina e do Caribe traga um
quadro sombrio de uma regiao asso-
lada por pobreza generalizada, ca-
rencias de agua e energia, redugao
da biodiversidade, perda de solos,
rapido crescimento demografico e
ameagas a tradigoes culturais.

Alem de abrigarem a maior biodi
versidade do mundo, os Andes tam
bem sao a fonte principal de agua
para a regiao da Amazonia, do Cha-
co e dos Pampas, tanto do Brasil
quanto da Argentina.

"Nada do que ocorre na America

Os Andes, a mais longa cadeia de
montanhas e um dos ecossistemas

mais ricos do mundo, enfrentam nu-
merosas ameacas ambientais.

Latina pode ser separado dos Andes",
le-se no estudo. "Todos os fenome-

nos naturais, sociais e economicos

do continente relacionam-se com a

espinha dorsal da America do Sul."
O livro faz um levantamento do

ultimo milenio de historia da regiao,
seus recursos hidricos, minerais e

agricolas e as caracteristicas ecolo-
gicas que a tornaram um dos pri-
meiros centros de domesticagao de
plantas e animais.

"Chegou a hora de eliminar as
condigoes que resultam na perda
anual de milhoes de metros cubicos

de bons solos, na destruigao de flo-
restas e pantanais, na perda de re
cursos de energia, na poluigao dos
lagos e rios e do ar pelas cidades,
minas e industrias e na erosao do

patrimonio cultural e das antigas
tradigoes", afirma o livro.

Os membros da comissao exor-

tam os paises a preparar estrategias
de desenvolvimento sustentavel ba-

seadas no acumulo de capital finan-
ceiro, fisico e social e orientadas por
politicas coerentes de desenvolvi
mento urbano, demografico e rural.

Incentivam tambem o desenvolvi

mento de novas tecnologias, como
energia solar e geotermica, alem da
restauragao de praticas de cultivo
tradicionais, como a de terragos.

A produgao de Dawn in the An
des, patrocinada pelo BID, a Corpo-
ragao Andina de Desenvolvimento e
o escritorio regional do Programa
das Nagoes Unidas para o Desenvol
vimento, segue-se a tres outros li-
vros produzidos pela comissao: Nos-
sa Propria Agenda, Nossa Agenda
Comum para as Americas e Amazo
nia sem Mitos.

A comissao e composta por qua-
tro ex-chefes de Estado, tres ganha-
dores do Premio Nobel e outras figu
ras de destaque dos setores
governamental e ambiental.

Exemplares do livro em espa-
nhol (ja disponiveis) e em ingles (dis-
poniveis no comego de 1997) podem
ser encomendados a Livraria do BID.

Fax: (202) 623-1709; internet:
idbbooks@iadb.org
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0 apoio do Banco qjuda a America Latina e o Caribe a recuperar o terreno perdido durante a crisefinanceira de 1995.

RESULTADOS DE 1996

Contagem progressiva
Operagoes mais inovadoras, com mais qualidade

Os US$6,7 bilhoes em novos em
prestimos aprovados pelo BID em
1996 financiarao numerosas inicia-

tivas de redugao da pobreza, bem
como projetos de fortalecimento da
democracia, promogao da descen-
tralizacao e apoio ao setor privado.

Enrique V. Iglesias, Presidente do
BID, apresentou relatorio sobre os
emprestimos do ano a Diretoria
Executiva do Banco reunida em sua

sessao final, em 18 de dezembro.

O total de emprestimos de 1996 e
o segundo maior da historia do Ban
co. Ademais, confere ao Banco a

distingao de ser a principal fonte de
financiamento multilateral da regiao
pelo terceiro ano consecutivo.

Em 1996, o Banco aprovou tam
bem US$105 milhoes em financia-
mentos de assistencia tecnica nao

reembolsaveis e desembolsou

US$4,1 bilhoes para emprestimos
aprovados anteriormente.

No seu relatorio, Iglesias desta-
cou que cabe ao BID a responsabili-
dade de apoiar os esforgos dos pai

ses membros para modernizar o Es-
tado e manter, ao mesmo tempo, os
programas tradicionais de empresti
mos do Banco. Observou que 36%
dos novos emprestimos do BID des-
tinaram-se a programas relaciona-
dos com a modernizagao do Estado.

Embora elogiasse a melhoria do
desempenho economico da America
Latina nos ultimos anos, Iglesias
afirmou que a redugao da pobreza
continua a ser o "problema domi-
nante" da regiao. Uma analise preli-
minar dos emprestimos do Banco
em 1996 revelou que cerca de 45%
dos financiamentos aprovados e
42% do total das operagoes destina-
ram-se a redugao da pobreza.

Entre as operagoes financiadas
no ano passado destacam-se:
• O apoio direto ao processo de paz
na Guatemala.

• A reforma da seguridade social na
Argentina, no Mexico e no Uruguai.
A descentralizagao do governo na
Argentina, no Brasil e na Colombia.
• O apoio a modernizagao do pro

cesso legislativo e o fortalecimento
das instituigoes democraticas.
• US$445,5 milhoes em empresti
mos diretos ao setor privado, duas
vezes mais do que em 1995.
• Assistencia tecnica a tres progra
mas regionais para ajudar a preve-
nir a violencia domestica.

Emprestimos de qualidade. Igle
sias descreveu os esforgos do Banco
para melhorar a qualidade das suas
operagoes e sua implementagao.

De acordo com o ultimo relatorio

de gestao da carteira do BID, mais
de dois tergos dos 387 projetos ati-
vos apresentavam desempenho nor
mal, superando o de anos anterio-
res. Uma avaliagao tecnica revelou
que 90% dos 147 projetos seleciona-
dos para revisao deveriam atingir
seus objetivos de desenvolvimento.
Em 1994, quando foram avaliados
74 projetos, 77% foram considera-
dos em condigoes de alcangar suas
metas; no ano seguinte, essa pro-
porgao aumentou para 85%.

Segundo Iglesias, as melhorias na
execugao dos projetos resultaram de
um acompanhamento mais ativo, da
adogao de medidas para resolver di-
ficuldades e de maior atengao aos
resultados do desenvolvimento.
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TRINIDAD E TOBAGO

Primeira

impressao
A capa diz tudo: a ul
tima revista a chegar
as bancas de Trinidad

e Tobago e moderna,
jovem e ativa. Mas a
Nettwork Magazine e
mais do que apenas
outra publicagao de
gente madura com
materia atraente para
a juventude. E uma
revista produzida pe-
los proprios jovens.

A revista (o "t" du-
plo no seu nome e
uma alusao a Trini

dad e Tobago) foi
langada em setembro,
ao mesmo tempo que pro
gramas de TV dedicados
ao mundo da juventude.

O projeto de midia im-
pressa e eletronica e parte
de um programa executa-
do por um grupo de asses-
soria de j ovens criado pela
Representagao do BID em
Trinidad, em conjunto
com o Ministerio de Es-

portes e Assuntos da Ju
ventude e a Universidade

das Indias Ocidentais.

O grupo colabora com o
BID para que os projetos
financiados pelo Banco fa-
gam o melhor uso possivel
dos talentos e da energia
da populagao jovem de
Trinidad e Tobago.

A revista, produzida
por voluntaries, publica
uma ampla gama de as
suntos, desde informagoes
sobre universidades ate

prevengao da AIDS, artes,
meio ambiente, esportes e
humor. Seus custos sao

parcialmente financiados
por publicidade.

Frank Maresca, repre-
sentante do Banco em

Trinidad e Tobago, obser-
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Feita para o publicojovem.

va que "o BID passou a
ser um catalisador dos es

forgos de afirmagao dos
jovens e de desenvolvi
mento do seu potencial
para servir o pais".

URUGUAI

Missionaries do

Mercosul

A palavra "Mercosul" tal-
vez seja muito ouvida no
Cone Sul das Americas,

mas muitas pequenas em-
presas ainda nao sabem
como beneficiar-se deste

pacto comercial entre qua-
tro nagoes.

Para ajuda-las, a Co
missao do Mercosul no

Uruguai estabeleceu 20
centros de informagao, um
em cada capital de depar-
tamento, alem de outras

duas nas cidades de Bella

Union e Young.
Cada centro oferece

acesso ao Sistema de In

formagao do Mercosul, um
banco de dados em rede,
desenvolvido com a coope-
ragao tecnica do BID. O

sistema fornece informa

gao atualizada sobre tari-
fas e politicas de comer-
cio, estatisticas, pregos de
produtos e oportunidades
de investimento, fontes de
credito e conferencias co-

merciais entre os paises do
Mercosul: Argentina, Bra
sil, Paraguai e Uruguai.

"Os centros de informa

gao permitem-nos divulgar
os ultimos acontecimentos

no Mercosul", diz Agustin
Espinoza, chefe da Dire-
gao Geral de Integragao e
do Mercosul no Uruguai.
"Ainda mais importante,
informam-nos dos interes-

ses e das atividades das

empresas em todo o pais."
Cada um dos 20 cen

tros de informagao conta
com um operador de siste
ma e um coordenador. Em

geral, os centros estao ins-
talados em predios muni
cipals e estao abertos du
rante o horario comercial.

Os centros recebem

normalmente cerca de dez

consultas por dia. Embora
a maioria delas se refira a

tarifas e politicas, ultima-
mente os empresarios —
em particular os donos de
pequenas e medias empre-

As ultimas do comercio.

sas — tem utilizado os cen

tros como acesso a possi-
veis parceiros comerciais.

Trabalhando com gru-
pos empresariais locais,
os centros de informagao
tambem organizaram nu-
merosas conferencias de

comercio e missoes comer

ciais a cidades vizinhas na

Argentina e no Brasil.

COSTA RICA

Hidreletrica

ao natural

Com a inauguragao da hi
dreletrica Toro II, na Costa

Rica, a capacidade de ge-
ragao de energia eletrica
do pais saltou para mais
de 1,1 milhao de quilo-
watts, a maior da America

Central. Toro II e sua

congenere, Toro I, que co-
megou a produzir energia
no ano passado, sao usi-
nas fluviais seqiienciais
(sem reservatorios), com
capacidade combinada de
90.000 quilowatts.

As usinas foram cons-

truidas ao longo do rio
Toro, nas opulentas mon-
tanhas proximas a Sarchi,
localidade rural conhecida

por seus carros de boi
multicores. Do custo total

de US$122 milhoes das
usinas, dois tergos foram
financiados pelo BID.

O Instituto Costarri-

quenho de Eletricidade
(ICE) adotou medidas es-
peciais para minimizar o
impacto ambiental dos
projetos sobre a area ceni-
ca. Duas cascatas espeta-
culares ficaram intactas.

A um custo adicional, as
linhas de alta tensao fo

ram estendidas a partir
das casas de forga e cor-
rem por baixo da terra ao
longo da garganta do rio,



para que nao sejam vis
tas do desfiladeiro. As

areas afetadas pela cons-
trugao ja foram refloresta-
das. A companhia de ele-
tricidade tambem apoiou a
designagao de 83% da ba-
cia tributaria do rio como

parque nacional.
"Estamos orgulhosos de

ver que o desenvolvimento
pode ocorrer em harmonia
com a natureza", afirma

Ronald Vindas Garita,

chefe do projeto.

A inauguragao da casa
de forga da usina Toro II
contou com a presenga do
Presidente da Costa Rica

Jose Figueres, autoridades
do governo e representan-
tes das firmas privadas
que participaram da cons-
trugao e do financiamento
do projeto.

Firmas de aproximada-
mente um tergo dos 46
paises membros do BID
forneceram bens e servi

gos para o projeto: turbi-
nas vieram da

Eslovenia, ge-
radores e

transformado-

res do Brasil,
equipamento
de controle de

geradores do
Canada, con-

dutos da Fran-

ga e uma grua

para manuten-
gao das turbi-
nas e gerado
res na casa de

forga da Argen
tina.O PresidenteJose Figueres visita Toro II.

Toro II: energia hidreletrica
sem destruigao do meio
ambiente.

PARAGUAI

Novas tecnicas

para microfirmas
Os empresarios autono-
mos e proprietaries de pe
quenas empresas estao
dispostos a aplicar em
treinamento o que ga-
nham com tanto esforgo?

No Paraguai, a resposta
e um sonoro "sim". No ano

passado, cerca de 3.500
microempresarios do pais
pagaram para adquirir co-
nhecimentos tecnicos,
desde preparagao de pao
ate nogoes de contabilida-
de, em instituigoes priva
das de treinamento em-

presarial e vocacional.
Pouco mais de metade do

custo desse treinamento,
em media US$36 por 15
horas de curso, foi paga
com cupons distribuidos
como parte de um progra
ma de credito global para
a microempresa apoiado
pelo BID.

Os participantes, cujas
firmas nao podem ter mais
de dez empregados nem
gerar mais de US$45,000
em vendas anuais, resga-
tam seus cupons em 34
institutos de treinamento

comercial no Paraguai.
De acordo com Fleming

Raul Duarte, diretor da

unidade tecnica de execu

gao do programa em As-
sungao, cerca de 60% dos
participantes optam por
cursos em tecnicas de

manufaturas e os demais

preferem estudar adminis-
tragao e contabilidade.

Uma participante tipica
e Liza Ramona Jimenez,
de 40 anos, dona de uma

pequena livraria com ser
vigos de fotocopia. Inte-
ressada em saber como

desenvolver o seu negocio,
ela usou um dos cupons

para estudar administra-
gao fiscal, de custos e de
pessoal num centro de
treinamento local. As tec

nicas de compra aprendi-
das no centro ajudaram
Liza Ramona a reduzir os

custos em 35%, atualizar

seu inventario e aumentar

as vendas em 40%.

"Eu costumava ser pas-
siva com os fornecedores",
diz ela. "Agora aprendi a
sair e procurar bons pre-
gos e melhor qualidade."

Por sua vez, Duarte ob-

serva que nao era tradigao
dos institutos de treina

mento empresarial do
Paraguai oferecer cursos
especificos para microem
presarios. O programa de
cupons de treinamento,
parte de um programa
mais amplo de credito di-
reto a microempresarios,
pretende incentivar tanto
a procura como a oferta
desses cursos.

Os resultados sao bons.

Duarte informa que os
institutos de treinamento

participantes venderam
US$314,000 em cursos
aos portadores de cupons.
Muitos modificaram seus

programas para incluir
cursos rapidos e atender
aos microempresarios.
"Esta surgindo um merca-
do de treinamento a cami-

nho da auto-sustentagao",
declara Duarte.
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Bolivia: US$70 milhoes
para melho-
ria dos servi

gos de agua
e saneamen-

to em gran-
des cidades.

Os fundos serao aplica-
dos na instalagao de
70.000 novas conexoes as

redes de agua e esgotos,
beneficiando 350.000 pes-
soas. O programa promo-
vera a participagao do se
tor privado nos servigos de
agua e saneamento, con-
solidara a estrutura regu-
ladora e fortalecera a Dire-

gao Nacional de Aguas.
O Fundo Multilateral de

Investimentos do BID de-

vera apoiar a preparagao
da estrutura reguladora
do setor de agua e sanea
mento com uma doagao de
US$980,000.

Brasil: US$275 milhoes
para a rodo-
via Sao Pau

lo—Belo Ho-

rizonte.

O credito

ajudara a fi-
nanciar a segunda etapa
de melhoria e alargamento
da Rodovia Fernao Dias,

entre essas duas cidades.

Ao custo de US$550 mi
lhoes, o projeto transfor-
mara a estrada de duas

pistas em rodovia de qua-
tro pistas separadas, re-
duzindo os acidentes e

aliviando o congestiona-
mento. Os custos de in

vestimento e manutengao
serao recuperados com
um sistema de pedagio
operado por uma firma
concessionaria privada.

A primeira fase do pro
jeto, a cargo do Departa-
mento Nacional de Estra-
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INFORMACOES SOBRE PROJETOS DO BID

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

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

das de Rodagem e apoiada
pelo BID, concluira o alar
gamento de um trecho de
270 quilometros em mea-
dos de 1997. A segunda
etapa melhorara os res-
tantes 292,5 quilometros.

A rodovia liga economias
agricolas e industrials im-
portantes e atravessa dois
Estados que concentram
32% da populagao do
pais. E considerada um
elo economico, social e cul

tural estrategico entre o
nordeste e o sul do Brasil.

Brasil: US$10,2 milhoes
para o forta
lecimento da

sociedade ci

vil por meio
de parcerias
entre os seto-

res publico e privado.
Serao utilizados US$8,3

milhoes para apoiar a Co-
munidade Solidaria, pro
grama de combate a po
breza administrado pela
Fundagao Banco do Bra
sil, e financiar melhorias
na estrutura das leis e re-

gulamentos que governam
as organizagoes civis.

Os fundos tambem ser-

virao para estabelecer
uma rede nacional de in

formagao sobre as melho-
res praticas de prestagao

de servigos sociais e de
combate a pobreza.

Uma subvengao de
US$1,9 milhao do BID
sera usada para estabele
cer um centro de treina

mento em lideranga para a
mulher, que promovera
sua participagao na vida
publica e divulgara infor
magao sobre assuntos do
seu interesse. Trata-se de

um projeto piloto, a ser
executado pelo Instituto
de Agao Cultural.

Colombia: US$40 milhoes
para a mo

dernizagao
de governos
departamen-
tais e locais.

O credito

apoiara um processo nacio
nal de descentralizagao do
governo, para assegurar a

solidez da administragao
fiscal e financeira em go
vernos departamentais e
municipals.

Os recursos tambem

habilitarao o governo cen
tral a acompanhar melhor
as finangas desses gover
nos. Sera implantado um
Registro de Dividas e Ga-
rantias, para acentuar a
transparencia do mercado
da divida e melhor capaci-
tar intermediaries finan-

ceiros a avaliar o risco co

mercial de emprestimos a
governos locais.

O programa sera execu
tado pelo Ministerio das
Finangas e Credito Publico
e pela Financiera de De-
sarrollo Territorial, S.A.

(Finditer), uma intermedia-
ria financeira do governo.
O custo total do programa
e de US$72,5 milhoes. A
Corporagao Andina de Fo-
mento esta co-financiando

com US$25 milhoes e os
recursos locais de contra-

partida totalizam US$7,5
milhoes.

El Salvador: US$662,000
para refor-
mar e moder-

nizar as leis

comerciais e

implantar
mecanismos

alternatives de solugao de
divergencias.

Esse financiamento nao

reembolsavel sera usado

na avaliagao e revisao de
leis comerciais, com vistas

a oferecer maiores incenti-

vos ao investimento priva
do e melhor adequar as
atuais metas de desenvol

vimento de El Salvador.

Sera criado na Camara

de Comercio e Industria

um centro de arbitragem e
conciliagao para experi-
mentar meios mais expe
dites de solugao de dispu-
tas legais no setor privado.

O custo total do projeto,
a cargo do governo de El
Salvador e da Camara de

Comercio e Industria, e de

US$1,024,000.
O projeto complementa

os esforgos gerais de mo
dernizagao do sistema ju-
diciario do pais, apoiados
por um emprestimo de
US$22,2 milhoes do BID,
aprovado em 1996.



Guatemala: US$84 mi
lhoes para
reconstruir a

infra-estru-

tura e apoiar
o processo de
paz e recon-

ciliagao nacional.
Dois emprestimos, no

total de US$50 milhoes,
ajudarao a recuperar par-
cialmente o capital fisico,
humano e social em areas

atingidas pelo conflito civil
das duas ultimas decadas

e a gerar um clima de con-
fianga. Um terceiro empres-
timo do BID de US$34,8
milhoes ajudara a melho-
rar o saneamento e a ges
tao ambiental na area me-

tropolitana da Cidade da
Guatemala.

Maiores detalhes na pa
gina 11 da edigao de de-
zembro de 1996 de O BID.

Guiana: US$17 milhoes
para reabili-
tar a infra-

estrutura de

comunidades

de baixa ren

da.

Os fundos serao usados
no melhoramento de cre

ches, escolas primarias,
postos de saude e lares da
velhice e de sistemas re-

sidenciais de agua e esgo-
to em areas rurais.

Os projetos serao admi-
nistrados pelo Programa
de Melhoramentos de Im-

pacto Social, criado em
1990 gragas a duas sub-
vengoes de assistencia
tecnica do Banco, segui-
das de um emprestlmo de
US$13,5 milhoes do BID.

Os projetos individuals
sao identificados por orga
nizagoes comunitarias,
que tambem contrlbuem
para a sua implementa-
gao. Os projetos de infra-

estrutura economica in-

cluem reabilitagao e
melhoria de estradas,

pontes e mercados locais.

Guiana: US$1,5 milhao
para a prote
gao do meio
ambiente.

Esses fun

dos nao re-

embolsaveis

serao usados para fortale-
cer a recem-fundada

Agenda de Protegao Am
biental da Guiana e de-

senvolver a estrutura na

cional de leis e regulamen-
tos de protegao e gestao
de recursos naturais.

Tambem serao fortale-

cidas as capacidades de
protegao ambiental da Co
missao Florestal e da Co

missao de Geologia e Mi-
nas da Guiana.

Guiana: US$990,000 em
subsidio

para finan-
ciar servigos
de assesso-

ria juridica e
outros co-

nhecimentos tecnicos in-

dispensaveis para uma re
forma abrangente do setor
da eletricidade.

O programa de reforma,
apoiado por um empresti-
mo concessional de US$45
milhoes do BID aprovado
no ano passado, inclui a
privatizagao da Guyana
Electricity Corporation, a
empresa estatal de ener
gia, bem como mudangas
de politicas, leis e regula-
mentos afins.

Haiti: US$27 milhoes
para combater a pobreza
mediante pequenos proje
tos de infra-estrutura.

Este emprestimo con
cessional destina-se a be-

1

neficiar os

setores mais

pobres da so-
ciedade, pro-
vendo-os de

infra-estrutu

ra socio-economica basica.

Os recursos financiarao

a segunda fase de um pro
grama iniciado em 1995 e
executado pelo Fundo de
Assistencia Economica e

Social. Os fundos serao

usados para reabilitar es
colas, centros de saude,
sistemas de agua e sanea
mento, mercados, siste

mas de irrigagao e estra
das secundarias.

Os projetos individuals,
a um custo maximo de

US$75,000, tambem apoia-
rao programas de saude e
nutrigao infantil e para
gravidas, treinamento de
pessoal de saude e progra
mas de alfabetizagao.

Alem disso, os recursos

financiarao assistencia a

organizagoes de base, or
ganizagoes nao-governa-
mentais e municipalida-
des, para a preparagao e
apresentagao de propostas
de desenvolvimento que
requerem financiamento.
Os fundos de contrapar-
tida local para o programa
totalizam US$3 milhoes.

Jamaica: US$59,5 mi
lhoes para
melhorias

rodoviarias.

Os fundos

serao aplica-
dos na retifi-

cagao de um trecho de 92
quilometros da Rodovia do
Litoral Norte, entre
Montego Bay e Ocho Rios,
para reduzir os custos de
transporte e facilitar o
crescimento do turismo e

de outras industrias.

O projeto, a um custo

total de US$85 milhoes,
sera executado pelo Minis-
terio de Obras e Governo

Local. Melhoramentos adi-

cionais de outros trechos

dos 270 quilometros da
Rodovia Litoral Norte se

rao financiados por outras
instituigoes bilaterais e
multilaterais.

Mexico: US$365 milhoes
para sanea

mento na

area metro-

politana da
Cidade do

Mexico.

Os fundos ajudarao a
financiar um grande pro
grama de melhoria da efi
ciencia dos sistemas de

agua, saneamento e dre-
nagem na area metropoli-
tana e em vales agricolas
adjacentes.

O custo total do progra
ma e de US$1,035 mi
lhoes, dos quais US$410
milhoes deverao ser co-fi-

nanciados pelo Fundo
para Cooperagao Econo
mica Ultramarina do Ja-

pao. A contrapartida local
e de US$260 milhoes.

O programa visa preve-
nir inundagoes potencial-
mente catastroficas, melho-

rar as condigoes de saude
e conter a degradagao
ambiental dos vales do

Mexico e de Mezquital.
Sera tambem prestada as
sistencia tecnica para me-
lhorar a coordenagao en
tre as entidades locais,

regionais e federals de
abastecimento de agua.

O programa, a ser coor-
denado pela Comissao Na
cional da Agua, devera re
duzir a incidencia de

doengas transmitidas pela
agua, as quais afetam cer
ca de 400.000 habitantes

(continua)
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(vem da pdg. anterior)
do Vale de Mezquital, e
melhorar o saneamento de

produtos agricolas.

Peru: US$235,5 milhoes
para reestruturar a divida
externa.

O financia-

mento e parte
de um total

de US$800
milhoes a ser

proporciona-
do por instituigoes bilate-
rais e multilaterais para

Escotilhas vedadas com precisao

Nos estaleiros da Naves Industrials S.A., em Callao,
Peru, um trabalhador mede a escotilha de um barco pes-
queiro de 43 metros com casco de ago (em construgao, ao
fundo). A Conservera Roddy S.A.,firma pesqueira priva
da do Peru, recebeu emprestimo de US$1,2 milhao para
custear parte da construgao do barco, orgada em US$4,5
milhoes, dentro de um programa de credito global para
investimentos no setor privadofinanciado pelo BID.

18

reestruturar ate US$8 bi
lhoes da divida externa do

Peru. Essa reestruturagao
reduziria em cerca de 50%

a divida exigivel.
Espera-se que o Banco

Mundial, o Fundo Moneta-

rio Internacional, o Banco

de Importagao e Exporta-
gao do Japao e bancos co
merciais privados ofere-
gam financiamento para o
pacote de recompra da di
vida.

Preparado ao longo das
linhas do Piano Brady, o
programa de recompra
aplica um menu de alter-
nativas de reestruturagao,
entre as quais juros recal-
culados, leiloes de recom
pra, pagamentos em di-
nhelro de juros em mora e
trocas de divida por bonus.

O programa ajudara a
reduzir a percepgao de ris
co dos investidores em re-

lagao ao Peru e a fortale-
cer a reforma estrutural e

os esforgos de estabiliza-
gao do governo.

Peru: US$58 milhoes para
reforma do

setor publico.
O credito

ajudara a fi-
nanciar um

programa de
melhoria da eficiencia e

aumento da produtividade
da administragao publica.

Executado pelo Conse-
lho de Ministros do Peru,

o programa implementara
sistemas de gestao finan
ceira, de pessoal e de a-
quisigoes em 14 areas ad-
ministrativas e promovera
indicadores de desempe
nho mensuraveis.

O custo total do progra
ma e de US$195 milhoes,
dos quais US$137 milhoes
correspondem a fundos de
contrapartida local.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Chile: US$1,6 milhao em
financiamen

to nao reem-

bolsavel para
cursos tecni-

cos e comer

ciais em

escolas secundarias voca-

cionais.

Com o apoio do setor
privado, este programa de-
senvolvera cursos de trei

namento inovadores com

tres projetos. O primeiro
preparara novos curricu-
los a ser testados por 5.250
alunos de dez escolas se

cundarias vocacionais.

O segundo preparara
cursos para habilitagao
em negocios a ser testados
por 10.275 alunos de es
colas selecionadas de todo

o pais. O terceiro projeto
procurara melhorar os
curriculos de matematica

e ciencias em todas as es

colas vocacionais.

O custo total do progra
ma, a ser executado pelo
Centro de Pesquisa e De
senvolvimento Educacio-

nal, e de US$3,2 milhoes.

Jamaica: US$1,4 milhao
em financia

mento nao

reembolsavel,

em apoio ao
desenvolvi

mento de um

sistema de gestao de re
cursos humanos para o
turismo. O programa sera
executado pelo Jamaica
Hotel e a Associagao de
Turismo.

Peru: US$3,5 milhoes em
credito e apoio tecnico a
pequenas empresas.

O emprestimo sera usa-
do para criar o Fundo de



Assistencia a

Pequena Em
presa, que

fornecera fi-

nanciamento

de capital e
assistencia tecnica a fir

mas de exportagoes nao
tradicionais com 10 a 100

empregados e vendas
anuais entre $200,000 e
US$2 milhoes.

O investimento do

Fumin representara 50%
dos recursos do fundo, ca-
bendo o restante a outras

organizagoes bilaterais e
multilaterais.

A organizagao sem fins
de lucro Small Enterprise
Assistant Funds, sediada

em Washington, adminis-
trara o fundo.

CORPORACAO

INTERAMERICANA DE

INVESTIMENTOS

Chile: US$5 milhoes em
emprestimo
e investimen

to de US$5
milhoes para
a empresa

Invertec Pes-

quera Mar, de Chiloe.
Os recursos contribui-

rao para expandir a capa
cidade da empresa de pro
dugao e processamento de
salmao, elevando a produ
gao de 2.600 para 9.000
toneladas anuais.

A expansao permitira a
firma atender a crescente

demanda de salmao do

Japao, para o qual exporta
70% de sua produgao, e
entrar em outros merca

dos. Mediante investimen-

tos nas operagoes de pro
cessamento, a empresa
aumentara a produgao e a
exportagao de produtos
com maior valor agregado.

DIRETORIA EXECUTIVA

Ernesto

Selman foi

designado di-
retor executi-

vo suplente
pela Republi-
ca Dominica-

na e o Mexico.

Cidadao dominicano,

Selman foi antes analista

de investimentos e consul-

tor de privatizagao para a
Corporagao Financeira In-
ternacional, em Washing
ton, D.C. Antes disso, foi

administrador do Departa-
mento de Relagoes Inter-
nacionais da All American

Cables & Radio, Inc., uma

empresa de telecomunica-
goes de Santo Domingo.

Carlos Ed-

mundo Vera

Rodriguez foi
designado di-
retor executi

ve suplente
pelo Chile e o

Equador.
Cidadao equatoriano,

Vera trabalhou por mais
de 20 anos como jornalis-
ta de televisao, imprensa e
radio em Quito. Foi co-
fundador do diario La

Flora, editorialista de ou

tros tres grandes jornais e
revistas do pais e diretor
de muitos programas de
noticias pela televisao,
tendo recebido numerosos

premios nacionais de jor-
nalismo.

Orlando

Isacio Bareiro

Aguilera foi
designado di
retor executi-

vo suplente
por Bolivia,

Paraguai e Uruguai.
Cidadao paraguaio, foi

GAZETILHA

Ministro da Fazenda de

seu pais de 1994 a 1996,
apos completar uma car-
reira de 20 anos no mes-

mo ministerio, onde ocu-

pou, entre outros cargos,
os de vice-ministro de ad-

ministragao financeira, di-
retor-geral do orgamento e
diretor de estudos econo

micos para a Subsecre-
taria de Economia e Admi-

nistragao.

PESSOAL

Helmuth M.

Carl foi no-

meado chefe

da Divisao de

Pagamentos e
Beneficios do

Departamento
Administrativo do BID.

Cidadao chileno, Carl e

funcionario do BID desde

1978, inicialmente como

especialista setorial no es-
critorio da representagao
no Mexico e, a seguir,
como analista financeiro

principal do ex-Departa-
mento de Analise de Proje
tos. Mais recentemente,
era o analista financeiro

principal da Unidade de
Estado e Sociedade Civil.

CII ABRE ESCRITORIO

EM BOGOTA

A Corporagao Interameri-
cana de Investimentos

inaugurara em Bogota,
Colombia, seu terceiro es-

critorio regional. A Corpo
ragao ja mantem escrite-
rios regionais em San
Jose, Costa Rica, e Monte

video Uruguai.
Serao responsabilida-

des fundamentals do novo

escritorio supervisar os
projetos da carteira da

Corporagao na Colombia,
Equador, Peru e Venezue
la, bem como identificar

novos projetos de investi
mento.

SESS6ES INFORMATIVAS
NO JAPAO

Em outubro ultimo, o BID

ofereceu no Japao duas
sessoes de informagao so
bre oportunidades de ne-
gocios que resultam do
programa bilionario de
emprestimos do Banco
para a America Latina e o
Caribe.

Foram oradores, entre

outros, Yukio Saruhashi,

diretor executivo do BID

pelo Japao; Yoshihisa
Ueda, representante do
Banco em Toquio; Ricardo
L. Santiago, gerente do
Departamento de Opera-
goes da Regiao 1 do BID; e
Setsuko Ono, subgerente
do Subdepartamento de
Servigos de Apoio Finan
ceiro.

Participaram do evento
em Toquio cerca de 150
pessoas, entre as quais re-
presentantes do setor pri
vado, embaixadores de va-

rios paises da America
Latina e autoridades das

organizagoes de comercio
exterior do Japao.

Em Osaka, assistiram a

palestra cerca de 40 re-
presentantes do setor pri
vado.

Essas sessoes informa-

tivas foram as primeiras
desse tipo organizadas
pelo BID no Japao.

A primeira foi patroci-
nada pelo Keidanren, or
ganizagao do setor privado
japones, e a segunda pelo
escritorio de Osaka do

Banco de Exportagao e
Importagao do Japao.
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BOLIVIA

Pinturas de Arturo Borda

(esq.) e Jorge de la Reza
(centro) e auto-retrato em
pedra, de Marina Nunez
del Prado (dir.).

Encruzilhada das artes
A busca de uma identidade nacional: 1925-1950

Bolivia mais como uma doenga, do
que como ponto de partida. Uma
das suas obras principals, Illimani,
mostra a Bolivia como uma monta-

nha gelada, que se ergue sobre ou
tras paisagens e outros elementos
circundantes, escondendo dentro de
si um coragao vulcanico inativo.

Enfoque folclorico. Dois artistas
estrangeiros foram incluidos na ex
posigao: Juan Rimsa, imigrante da
Lituania, e Victor Chvatal, imigrante
da Austria. Embora ambos tenham
focalizado a realidade local e as ex-

pressoes folcloricas da Bolivia, suas
obras tem maior precisao tecnica e
refletem a curiosidade dos estran

geiros. Rimsa contribuiu com novas
tecnicas de ensino para a arte boli
viana, uma maior liberdade de cor e
composigao, que ele utilizou para
mostrar a diversidade das zonas

geograficas do pais - da Sucre
semitropical a neve de Potosi.

A escultora Marina Nunez del

Prado talvez tenha sido a unica do

grupo a conseguir transcender os li-
mites de expressao do movimento
indigenista. Sua obra adapta anti-
gas questoes culturais a significados
mais contemporaneos, tornando-as
acessiveis as novas geragoes. Do gru
po, ela e a mais conhecida no exte
rior, sendo considerada um elo de
transigao do segundo para o terceiro
quarto da arte boliviana do seculo 20.

"Entre o Passado e o Presente", a

primeira exposigao historica de arte
boliviana na capital americana, tem
a intengao de gerar o interesse pela
pesquisa historica e a avaliagao cri-
tica do seu tema.

No segundo quarto deste seculo, os
principals artistas da Bolivia, tal
como grande parte da intelligentsia
da America Latina, preocupavam-se
em definir a identidade nacional do

pais e expressa-la atraves da arte.
Mas, ao contrario dos artistas de

outros paises, os da Bolivia nao for-
maram um movimento. Nao tinham

uma visao social, objetivos artisti-
cos, aspiragoes intelectuais ou ideais
espirituais comuns. Mas partilhavam
o desejo de reconciliar a cultura uni
versal com a historia do seu pais.

A exposigao "Entre o Passado e o
Presente: Tendencias Nacionalistas

da Arte Boliviana, 1925-1950", en-

cerrada em 24 de Janeiro no Centro
Cultural do BID, apresentou pela
primeira vez em Washington uma
visao da obra dos principals artistas
bolivianos da primeira metade do
seculo.

A mostra incluiu pinturas de Ce-
cilio Guzman de Rojas, Arturo Bor
da, Jorge de la Reza Prudencio, Raul
Gonzalez Prada, Juan Rimsa e Victor

Chvatal e esculturas de Marina Nu

nez del Prado. As obras revelam as

tensoes ideologicas e artisticas que
definem e diferenciam esses artistas.

Reinvencao do nacionalismo. Em

toda a America Latina, o periodo
posterior a Primeira Guerra Mundial
testemunhou tentativas de reforma

de velhas ideologias e produgao de

novas ideias, em substituigao aos
sistemas economicos e sociais im

postos ao continente.
Para os artistas bolivianos, isso

consistiu em esforgos para reinven-
tar o nacionalismo nas aspiragoes
adormecidas da populagao indigena.

Uma das figuras centrais da ex
posigao, Guzman de Rojas, abraga-
va a ideia de que a cultura era o
ponto de partida para todas as ten
tativas de reorganizagao da socieda-
de boliviana. Sua obra, juntamente
com a de Jorge de la Reza, faz uso
quase mistico de imagens associadas
aos indios bolivianos — chapeus e
flautas, condores, lhamas, alpacas e
ovelhas — com o emprego simulta-
neo de imagens que passaram a ser
o retrato estereotipado das feigoes
indias, em flagrante desafio aos pro-
totipos da Renascenga.

A visao de Guzman de Rojas re-
fletia a ideologia populista que per-
meou o sentimento nacionalista na

Bolivia depois da Guerra do Chaco.
Como membro mais ativista do gru
po, o pintor era frequentemente ho-
menageado e foi nomeado para altos
postos docentes, conseguindo impri-
mir sua marca em toda uma gera-
gao de artistas bolivianos.

No polo artistico e ideologico
oposto ao de Rojas estava Arturo
Borda, outra figura central da expo
sigao, que parecia considerar o in-
domito legado pre-colombiano da


