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Empresarios de pequena escala, como esta costureira da Republica Dominicana, necessitam de credito para crescer.

A microempresa amadurece
Ha menos de 25 anos, as legioes de
artesaos, fabricantes de fundo de
quintal, vendedores de rua e forne-
cedores de servicos da America Lati

na eram consideradas um estigma
economico. Compunham o setor in
formal e operavam sem legitimidade
numa economia clandestina.

Mais tarde, passaram a ser vistos
sob uma luz mais benevola. Na opi-
niao oficial, seu trabalho represen-
tava uma renda minima para os po-
bres e merecia apoio, como um ato
de caridade.

O mundo agora deu uma viravol-
ta completa e a microempresa esta
finalmente merecendo apreco e
compreensao. Os microempresarios
hoje, livres do paternalismo e da
condenacao, sao apreciados pelo
que sao: gente de negocios que pro-
duz bens e servicos, cria empregos e
contribui para a economia global do
pais. Mas, ao contrario de empresas
mais estabelecidas, as microempre
sas sofrem serias desvantagens.

A mais importante delas e a falta
de credito. Na America Latina, ape-
sar do recente desenvolvimento do

setor financeiro, apenas cerca de
2% das microempresas tem acesso a
fontes institucionais de credito.

Como fornecer credito e tornar

mais equilibrado o jogo empresarial
foi o tema da Cupula do Microcredi-
to, encontro mundial que se reali-
zou em fevereiro em Washington.

"A microempresa nao e apenas
uma atividade de sobrevivencia", de-

clarou o Presidente do BID Enrique
V. Iglesias na sessao de encerra-
mento da cupula, "mas uma empre-

Os microempresarios sao
muitas vezes melhores

pagadores do que as
grandes empresas.

sa de verdade, um negocio." Alem
disso, comentou, os microempresa
rios sao muitas vezes melhores pa
gadores do que os tomadores tradi-
cionais de emprestimos.

"As instituicoes de microfinancia-

mento nao sao para sempre depen-
dentes de subsidios", continuou.
"Sao auto-sustentaveis; e os micro

empresarios nao sao beneficiarios
passivos, mas clientes valiosos."

O BID foi uma das primeiras ins
tituicoes a reconhecer o potencial

da microempresa. Nos ultimos 18
anos, o BID concedeu a milhares de

microempresarios creditos no total
de US450 milhoes. Mas numa re

giao onde mais de 150 milhoes de
pessoas ganham a vida com a
microempresa, e preciso muito mais.

O BID agora esta empenhado em
cumprir o compromisso que assu-
miu ha um ano quando lancou a
Micro 2001, uma iniciativa para in
vestor US$500 milhoes em projetos
de microempresa ate o ano 2001.

Este ano, o Banco financiara tres
programas de microcredito em nivel
nacional, seguidos de outros tres
em 1998. Esse apoio financeiro sera
complementado por um programa
de garantia, reformas reguladoras e
investimentos em capital pelo Fun-
do Multilateral de Investimentos

(Fumin) do BID. O Fumin tambem
criara um servico de assistencia tec-

nica para melhorar os programas de
microfinanciamento e desenvolver

novos produtos financeiros para
microempresarios.

A America Latina emergiu de um
longo periodo de declinio economico.
A tarefa agora e ajudar os 205 mi
lhoes que ainda vivem abaixo da li-
nha de pobreza. Para milhoes deles,
a microempresa pode ser o caminho
para uma vida melhor.

—o editor
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O desafio do novo
perfil da populagao
Crescimento menor traz problemas inesperados

Paul Constance

No auge da epoca dos Beatles e da
Alianca para o Progresso, muitos
demografos achavam que a America
Latina e o Caribe estavam a cami-

nho da catastrofe.

No comego da decada de 60, as
mulheres da regiao tinham uma me
dia de seis filhos ao longo da vida,
levando a uma taxa de crescimento

populacional que ameacava a capa-
cidade dos paises de alimentar, edu-
car e empregar adequadamente
seus cidadaos. Milhoes de familias

comecavam a migrar do campo para
as poucas cidades grandes, sobre-
carregando os servicos publicos. Es-
pecialistas do desenvolvimento pe-
diam a implantacao de macicos
programas de planejamento familiar
a fim de evitar a crise.

Mas a crise nao aconteceu. Na

apresentacao de um novo estudo do
Centro Latino-Americano de Derao-

grafia (Celade) na sede do BID em
Janeiro, o especialista em populacao
do Banco Mundial, Eduardo Bos,
afirmou que pelo menos alguns dos
paises da regiao estao entrando
numa modesta "idade de ouro"

demografica, gracas a uma revolu-
cao no comportamento reprodutivo.

A mulher latino-americana me

dia hoje tem tres filhos e nao seis.
No Brasil, o pais mais populoso da
regiao, a taxa de fertilidade e de a-
penas 2,29 filhos por mulher, se-
gundo o Censo dos Estados Unidos.
Em Buenos Aires, Sao Paulo e Cida-
de do Mexico, as taxas de fertilidade
sao ainda menores. Por volta do ano

2025, quando a populacao da regiao
se aproximar dos 700 milhoes, a
taxa media de fertilidade tera caido

para perto de 2,0, praticamente o
nivel da dos Estados Unidos hoje.

As causas desta rapida e inespe-

rada transicao demografica sao bem
conhecidas: maior acesso a anticon-

cepcionais, maior nivel de educacao
das mulheres e consciencia das

vantagens economicas de uma fami-
lia menor. Mas sabe-se muito me

nos sobre como as mudancas afeta-

rao os proximos 30 anos. Serao
ainda validas as suposicoes demogra-
ficas que moldaram as politicas go-
vernamentais atuais de saude, edu

cacao, emprego e aposentadoria?
Para ajudar a responder essa

questao, o BID apoiou a publicacao
da Celade, "The Impact ofDemo
graphic Trends on Social Sectors in
Latin America", um dos primeiros
estudos abrangentes do tema.

O estudo demonstra que o perfil
demografico da regiao varia enorme-
mente de pais para pais. Num extre-
mo estao paises como a Bolivia,
Guatemala, Haiti, Honduras e Para
guay que ainda apresentam taxas
de fertilidade acima de 4,0. Esses

paises continuarao a ter altas taxas
de fertilidade por muitos anos e te-
rao que enfrentar muitos dos desa-
fios socio-economicos associados a

elas. No outro extremo estao paises
como Chile, Argentina, Uruguai,
Cuba e Brasil, onde a taxa de fertili
dade ja esta abaixo de 2,5. Nos pro
ximos 30 anos, as tendencias des-

critas a seguir aplicar-se-ao a paises
com taxas de fertilidade de 3,0 ou

menos. No longo prazo, poderao ser
aplicadas a regiao como um todo.

Reequilibrio etario. A conseqiien-
cia mais significativa do continuo
declinio das taxas de fertilidade na

America Latina sera um reajuste
dramatico dos grupos etarios. Hoje,
a populagao da regiao e ainda consi-
derada comparativamente "jovem",
ja que 33,8% estao abaixo de 15
anos. Mas entre hoje e 2025 essa

proporcao caira para 23,7%, uma
queda tao pronunciada que o nume-
ro absoluto de criancas abaixo de

15 anos permanecera quase cons-
tante nesse periodo (ver grafico).

Nos proximos cinco anos, com os
adolescentes tornando-se adultos,

a America Latina entrara na ja
mencionada "idade de ouro"

demografica. Isso porque a relacao
de dependencia da regiao-o numero
de dependentes com menos de 15
anos e mais de 60, dividido pelo
numero de trabalhadores entre 15 e

60 anos-sera especialmente baixa
por duas decadas, antes de comecar
a aumentar.

Esse cenario apresenta varios as-
pectos positivos. Em paises acostu-
mados a ver crescer anualmente o

numero de criancas que precisam
de servigos de educacao e saude, os
numeros se estabilizarao ou mesmo

diminuirao. "Isto permitira aos go-
vernos devotar recursos ao aperfei-
coamento da cobertura e qualidade
dos servicos", disse Bos.

Uma relacao de dependencia bai
xa tambem significa que, proporcio-
nalmente, mais trabalhadores esta-
rao contribuindo com impostos para
pagar os servicos sociais para de
pendentes, como seguridade social e
pensoes publicas. Isso podera aju
dar os governos a corrigir os dese-
quilibrios fiscais dos sistemas de
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pensao, que em muitos casos ja es
tao pagando mais em beneficios do
que o que recolhem em impostos da
forca de trabalho.

Novos desafios. Mas os especialis-
tas do desenvolvimento alertam

contra a expectativa de uma bonan-
ca fiscal devido a uma relacao de

dependencia menor. O declinio da
fertilidade e gradual demais para
afetar o planejamento orcamentario
e tende a gerar deficits em novas
areas.

Claudio de Moura Castro, chefe

da divisao de Programas Sociais do
BID, por exemplo, acha que qual-

quer alivio sobre o orgamento cau-
sado por um numero menor de alu-
nos primarios sera sobrepujado pela
demanda crescente de ensino se-

cundario e terciario. "A melhoria

gradual no ensino primario esta re-
duzindo o numero de evasoes e

repetencias", explica Castro. "Isso
significa que um numero proporcio-
nalmente maior de criancas deseja-
ra completar o segundo grau; assim,
em paises como o Brasil, ja se esta
enfrentando um deficit de recursos

para o ensino secundario."
Alem disso, o crescimento conti-

nuo da populacao em idade de tra-
balhar exacerbara a falta de empre
gos bem-remunerados. O estudo da
Celade mostra que a concorrencia
por empregos crescera tanto em nu-
meros absolutos como entre os se-

xos, com uma proporcao maior de
mulheres na forca de trabalho.

Por volta do ano 2020, quando os
latino-americanos nascidos durante

a leva de fertilidade dos anos 60 co-

mecarem a se aposentar, a regiao
tera que enfrentar um desafio ainda
maior. A populacao com mais de 60
anos chegara perto de 100 milhoes
em 2025 — quase tres vezes o total
de hoje. A America Latina vera en-
tao a relacao de dependencia au-
mentar ate alcancar os niveis tipicos
do mundo industrializado, porque
um numero menor de trabalhadores

Perfil da populacao: prevista mudan-
ca drdstica na relagao entre criancas,
trabalhadores adultos e aposentados
na America Latina nos proximos anos.

estara sustentando um numero de

aposentados sem precedente.
Os especialistas em saude avisam

que as necessidades medicas dos
idosos, tais como os cuidados pro-
longados associados a problemas de
coracao e diabetes, representarao
um onus severo sobre os hospitals
da regiao e as instituicoes de cuida
dos geriatricos. "E alarmante imagi-
nar que em poucos anos veremos

uma populagao de idosos cada vez
maior, a qual necessita de servigos
sociais muito mais caros", disse S.

Ken Yamashita, especialista em po
pulagao da Agenda dos Estados
Unidos para o Desenvolvimento In-
ternacional na apresentagao do es
tudo da Celade.

Vida mais longa. O aumento da
populagao idosa combinar-se-a a
melhorias continuas na esperanga
de vida, que aumentou de uma me
dia de 57 anos para homens e mu
lheres em 1965 para 69 anos hoje,
devendo atingir 75 em 2025. Alem
de passar de 7,6% do total da popu
lagao para 14,2% em 2025, a popu
lagao de idosos da America Latina
vivera e dependera de servigos so
ciais por muito mais tempo.

Os governos da regiao tambem
enfrentarao pressao cada vez maior
para melhorar as opgoes de planeja
mento familiar da mulher. Em gran-
de parte da regiao hoje o acesso a
anticoncepcionais modernos e de
baixo custo e ainda insuficiente. Os

especialistas acreditam que esses
fatores contribuem para os cerca de
4 milhoes de abortos feitos anual-

mente na regiao, segundo o Alan
Guttmacher Institute em Nova York,

e que o aborto so diminuira se as
mulheres tiverem mais acesso a me-

todos de planejamento familiar.
Assim, embora a regiao tenha

sido poupada da crise populacional
esperada nos anos 60, enfrenta ago
ra novos desafios em educagao, em-
prego, aposentadoria e saude repro-
dutiva. O perfil demografico da
America Latina em 30 anos podera
ser determinado pelas politicas de-
senvolvidas para esses setores hoje.



REFLEXOES

Pesca sem limites
tem seus dias contados
• Como os peixes sao tao diversos e
livres quanto os que os pescam, nao
e de surpreender que a gestao da
pesca seja uma area em que se poe
a prova a capacidade dos governos
de conservar os recursos naturais.

Nos Estados Unidos, os maiores

empecilhos a gestao da pesca sao a
capitalizagao e a pesca ex-

MllitO cessivas- explicou Nancy
.. « Foster, subgerente as-

Capitai, sistente para
POUCO peixe pesca da Admi

nistragao Ocea-
nica e Atmosferica do governo dos
Estados Unidos (NOAA), num semi-
nario realizado na sede do BID, em

Washington.
"Onde quer que se tenha acesso

livre e inevitavel ter excesso de capi
talizagao", disse, referindo-se a ten-
dencia dos Pescadores de aumentar
o investimento em equipamento
mais eficiente, o que apressa o co-
lapso dos cardumes.

Os ricos cardumes de hadoque e
linguado da costa noroeste do Atlan-
tico estao hoje oficialmente classifi-
cados como em colapso, disse Foster.
Essas especies valiosas estao sendo
substituidas por cagao e raia, que
representam cerca de 75% da bio-
massa da area. Os esforgos para
persuadir os consumidores a comer
cagao foram bem-sucedidos e agora
essa especie outrora desprezada
esta mostrando sinais de declinio.

A NOAA adotou medidas para
mudar o acesso de livre para res-
tringido, a fim de reduzir a atividade
pesqueira. As medidas incluem a
suspensao de novos barcos, a redu-
gao de dias em alto-mar e o aumen-
to do tamanho das malhas das re

des para evitar a captura de peixes
pequenos. Ao mesmo tempo, a
NOAA esta fornecendo subsidios

para que os Pescadores procurem
outras atividades empresariais, ga-
rantias de emprestimos que lhes
permitam reestruturar as dividas

existentes e assistencia tecnica.

Esta tambem pagando aos Pescado
res para desativar seus barcos.

Um outro problema serio e a pes
ca acessoria — descartada no pro-
cesso de apanha de outras especies
—, que representa mais de um
quarto da pesca comercial mundial.

Segundo Foster, a pesca de ca-
marao no sudeste dos Estados Uni

dos apresenta esse problema, em
que especies comerciais valiosas,
como tartarugas marinhas, caem vi-
tima das redes das traineiras.

Embora a pesca seja tradicional-
mente palco de concorrencia e con-
flito, as partes envolvidas adotaram
uma postura comum sobre a neces-
sidade de preservar o habitat, disse
Foster. Segundo ela, os Estados
Unidos sao o quinto produtor mun
dial. Na America Latina, Peru e Chi

le estao entre os grandes produtores.

Uma cartilha do

seguro de saude

• Se os debates sobre politicas pu-
blicas de seguros de saude o intimi-
dam, um novo video, de facil com-
preensao, sobre os principios e as
praticas de seguros de saude pode

ajudar. O video,
ComO CObrlr preparado pelo
__-*i-u~_ ^„ Banco Mun-melhoros dialcom
CUStOS medlCOS assisten-

cia do BID,

analisa os beneficios e os problemas
potenciais de programas de seguro
medico voluntarios em localidades

de baixa renda, onde os servigos es-
tatais tradicionais falharam. Sao

analisados dois estudos de caso:

um programa de seguro na Zambia
e o Seguro Medico para Professores
(SEMMA), uma organizagao de ma-
nutengao de saude que foi formada

Recursos parcos: novas medidas para ga

na Republica Dominicana.
O video explica como os sistemas

de seguro podem ajudar a financiar
servigos medicos, gerando o dinhei-
ro necessario para contratar medi
cos, comprar medicamentos e abrir
postos de saude em locais remotos.
O video argumenta que os sistemas
de seguro melhoram o acesso a
atengao de saude e permitem aos
clientes escolher um servigo com
base na qualidade.

Para que deem certo, os progra
mas de seguro medico precisam su-
plantar dois desafios basicos. Um
deles vem do fato de que as pessoas
que normalmente participam de um
sistema de seguro sao as que tem
problemas medicos preexistentes.

Por isso, os sistemas de seguro
precisam recrutar grupos amplos de
pessoas, tanto saudaveis como com
problemas de saude, a fim de garan-
tir que a renda dos premios seja su-
ficiente para cobrir a despesa com o



:rum suprimento sustentdvel de peixe.

tratamento dos membros que estao
doentes.

O outro desafio diz respeito a ten-
dencia dos clientes de abusar dos

servigos medicos quando fazem par
te de um piano de seguro. Os geren-
tes da SEMMA, por exemplo, viram-
se as voltas com tantas visitas

desnecessarias as clinicas, que ter-
minaram por instituir um processo
de selegao por profissionais de sau
de para determinar se o problema
do cliente requer tratamento e mar-
car as consultas.

O video conclui enfatizando que a
capacidade de ajustar as politicas
para que reflitam as condigoes lo-
cais e o comportamento do cliente e
essencial para o exito dos seguros
medicos entre grupos de baixa renda.

L=? Para pedir uma copia do video,
disponivel so em ingles, contatar
Yordi Seium, (202) 473-4099, fax
8299, e-mail yseium@worldbank.org

FALAM OS NUMEROS

MULHERES

O trabalho fora de casa
Cresce o numero de mulheres no mercado

Uma das mudangas mais notaveis
no mercado de trabalho latino-ame-

ricano nos ultimos 30 anos tem sido

a participagao crescente da mulher.
Em 1970, as mulheres represen-

tavam 22% da forga de trabalho.
Em apenas 20 anos, essa proporgao
passou para 30%. No ano 2000, a
mulher representara cerca de 32%
da forga de trabalho.

Em termos absolutos, os 18,8 mi

lhoes de mulheres que eram parte
da forga de trabalho no comego dos
anos 70 sao hoje mais de 50 mi
lhoes, devendo crescer para 65 mi
lhoes ate o final do seculo, segundo
um estudo recente langado pelo
Centro Latino-Americano de Demo-

grafia, baseado no Chile (ver artigo
na pagina 4).

A tendencia e verdadeira para

toda a regiao. Embora o numero de
homens no mercado de trabalho se

ja duas vezes o de mulheres, a defa-
sagem esta diminuindo nos paises.

"As mulheres ainda estao muito

abaixo de seu potencial demografi-
co", diz Gabriela Vega, da unidade
do BID da Mulher no Desenvolvi

mento. "Mas o aumento constante

de sua participagao e melhor infor-
magao sobre o assunto indicam que
seu peso relativo na forga de traba
lho esta crescendo. Isso pode levar a
mudangas ainda mais profundas do
que as que ja vimos." Para Vega, a
mulher no trabalho representa um
enorme potencial produtivo para os
paises da America Latina e do Cari-
be. "Aproveitar ao maximo esse po
tencial deveria ser uma das princi
pals metas da regiao."

Trabalhadoras afluem em massa...
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MEXICO

Nota alta em
saneamento

Foi completada em margo
a expansao do sistema de
agua e esgotos de
Monterrey, no valor de
US$650 milhoes, financia-
da em parte pelo BID.

Quase 97% das casas
deste centro industrial de

3,2 milhoes de habitantes,

a terceira cidade do Mexi

co, estao agora servidas
por conexoes de agua e
esgotos ou fossas septicas
— uma das mais altas

porcentagens de qualquer
cidade latino-americana.

A cidade vinha racio-

nando agua porque estava
recebendo apenas 60% de
suas necessidades devido

em parte a uma seca de
tres anos. O racionamento

terminou gragas a cons-
trugao de uma represa no
rio San Juan e a diminui-

gao da seca.
Para levar a agua do re-

servatorio a Monterrey foi
construido um aqueduto
de 2 metros de diametro,

com cinco estagoes bom-

O BANCO EM ACAO

beadoras capazes de bom-
bear ate dez metros cubi-

cos de agua por segundo.
A construgao de tres

usinas de tratamento de

esgotos reduziu drastica-
mente a poluigao dos rios
da cidade. A melhoria das

condigoes de saneamento
devera reduzir a inciden-

cia de doengas parasita-
rias na regiao, porque as
lavouras usavam as aguas
poluidas do rio para irri-
gar as plantagoes.

A maior das usinas re-

colhe o gas metano pro-
duzido durante o processo
de tratamento e o queima
para gerar a eletricidade
que ajuda a operar a fa-
brica. "Isso contribuira

para reduzir um pouco os
custos", diz Jose Chavez,

diretor administrativo do

Servigo de Aguas e Esgo
tos de Monterrey.

O programa de sanea
mento inclui tambem a

analise dos despejos de
cerca de 10.000 fabricas e

estabelecimentos comer-

ciais. Os dados serao usa-

dos para regulamentar a
descarga de dejetos.

Usina de tratamento de esgoto tambem produz energia.

EL SALVADOR

Bom credito
compensa

Uma das ultimas coisas

que o pai de Jorge Elias
Bahaia Gueragosian lhe
disse foi: "Seja cuidadoso
com seu credito. Voce

pode pagar em dia duran
te 50 anos mas, se ficar
tres ou quatro meses atra-
sado, arruinara seu credi

to. E como quebrar vidro:
nao tem conserto".

Hoje, Bahaia e um ho-
mem de negocios miliona-
rio em San Salvador, com

um credito tao solido que
o banco so pede sua assi-
natura como garantia.

"Esta familia nao so

paga em dia, mas paga
adiantado", diz Roxana

Orellana de Mejia, executi-
va do Banco Cuscatlan,

em San Salvador.

E foi sempre assim. O
pai de Bahaia, um refugia-
do armenio da Palestina,

desembarcou em 1907 no

porto de Acajutla, El Sal
vador, sem um tostao. Pe-

diu emprestado o equiva-
lente a US$5, comprou
um pouco de tecido e tor-
nou-se vendedor ambu-

lante. Desde entao a fami

lia vive de credito.

Quando seu pai morreu
em 1965, deixou a Bahaia

a casa e a loja da familia.
"Mas o mais importante e
que me deixou um nome
que e uma garantia", ex-
plica ele.

Bahaia tomou empres
tado US$100,000 para
tornar-se socio de uma fa-

brica de meias-calgas.
Aprendeu o negocio de
texteis e em 1972 pediu
emprestado US$1,2 mi-
lhao para comegar sua
propria fabrica de fio e te
cido de algodao, a Textufil.

Em 1992, quando El
Salvador lutava para
aprumar-se economica-
mente depois de uma de-
cada de guerra civil, ele
obteve um emprestimo
equivalente a US$5,3 mi
lhoes do Banco Cuscatlan.

Os recursos provinham de
um programa do BID de
emprestimos globais
multissetoriais de US$60
milhoes, destinado a im-

pulsionar a economia do
pais e ajudar seus bancos
recem-privatizados a tor
nar-se solventes.

Bahaia usou o empres
timo para comprar novas
maquinas da Italia e da
Suiga, o que lhe permitiu
dobrar a produgao de fio
para 500 toneladas men-
sais, com a importagao de
algodao de Memphis,
Tennessee. A expansao,
completada em 1993,
criou 200 novos empregos.

"Sabe quanto devo
hoje?", ele pergunta, no
mesmo torn que outros
usam para alardear suas
riquezas. "Devo 133 mi
lhoes de colones [equiva-



lentes a US$15 milhoes]."
"Minna maior riqueza

nao e meu dinheiro", diz,

"mas a felicidade de mi-

nha familia." Orgulhoso,
mostra uma foto dos 32

membros do cla Bahaia no

lago Tahoe, na California,
no Natal, com pesados ca-
sacos de inverno e amplos
sorrisos. A viagem da fa
milia toda foi paga por ele.

"Todos os dias, tres ou
quatro dos meus netos al-
mogam comigo", conta ele.
"Isso e que e riqueza de
verdade."

JAMAICA

Mais energia,
menor custo

A oferta de energia eletrica
na Jamaica deu um salto

com a inauguragao em de-
zembro de uma usina ele

trica a diesel de 60.000 kW.

O empreendimento de
US$122 milhoes, uma das
primeiras usinas de ener
gia privadas a receber fi-
nanciamento do BID, e

tambem o segundo maior

investimento privado na
Jamaica desde o estabele-

cimento das minas de

bauxita na decada de 60.

Embora o emprestimo
do BID tenha sido aprova-
do em 1993, nao havera

desembolso de fundos ate

1999. O proprietario/ope-
rador da usina, a Jamaica

Private Power Company
(JPPC), usou a garantia do
emprestimo do BID, bem
como um emprestimo do
Banco Mundial, para ob-
ter US$81 milhoes em
obrigagoes de cinco anos,
em termos ainda mais fa-

voraveis (6,2%), da
Caribbean Basin Project

Os beneficios do credito:
Jorge Elias Bahaia Guera-
gosian e filhos construiram
o negocio dafamilia com
emprestimos prudentes.

Development Authority.
As obrigagoes serao

refinanciadas com os em

prestimos do BID e do
Banco Mundial quando
chegar seu vencimento.

"Este e um financia-

mento inovador", disse o

especialista em energia do
BID Veljko Sikirica, que
fez parte da equipe que
apresentou o projeto.
"Pode ser que o empresti
mo nunca seja completa-
mente desembolsado."

Quando o complicado
acordo foi fechado em ou-

tubro de 1994, lembra

Sikirica, as equipes de ad-
vogados que representa-
vam as diferentes partes
envolvidas encheram uma

sala em Washington e
passaram duas horas as-
sinando dezenas de acor-

dos financeiros.

A usina utiliza gerado-
res de baixa velocidade

para produzir eletricidade,
tecnologia que produz ener
gia de menor custo porque
depende de petroleo cru
pesado mais barato e e de
manutengao relativamente
baixa. Os geradores foram
fabricados pelo estaleiro
da Espanha Astilleros
Espanoles.

A JPPC tem uma con-

cessao de 20 anos para
fornecer eletricidade ao

governo jamaicano. "Como
somos o produ-
tor de energia
mais barata na

Jamaica, prova-
velmente forne-

ceremos 20% da

energia do pais,
embora a usina

represente so
10% da capaci-
dade instalada",

disse Dana

Smith, gerente-
geral da JPPC.Investimento privado de grande porte.

GUIANA

A arte ao alcance

de todos

Os participantes de um
seminario realizado ha

pouco na Guiana aprende-
ram tecnicas antigas de
fabrico de materials de

arte que podem ajudar a
reduzir o custo da pratica
e do ensino de arte.

O seminario, realizado

no campus Turkeyen da
Universidade da Guiana,

ensinou como fabricar tin-

tas, pinceis e ate papel,
usando metodos desenvol-

vidos pelos indigenas. Os
alunos aprenderam, por
exemplo, a fazer tintas so-
luveis em agua usando ar-
gila e minerals locais.

Os alunos deverao usar

essas tecnicas de baixo

custo nas escolas publicas
do pais.

O curso na Guiana foi

possivel gragas ao Progra
ma de Promogao em Cam-
po do Centro Cultural do
BID. No ano passado, fo
ram selecionados 15 pro
jetos entre 250 propostas
para receber subsidios do
programa.

Em outro projeto, 341
jovens artistas do Mexico
apresentaram trabalhos
para uma exposigao em
grupo na cidade de Nuevo
Leon, Monterrey, que ex-
pora 50 pegas seleciona-
das por um painel de
juizes.

Na Costa Rica, o pro
grama esta patrocinando
uma competigao entre
compositores dos 26 pai
ses da regiao membros do
Banco, os quais deverao
submeter uma obra sinfo-

nica para ser apresentada
na comemoragao do cente-
simo aniversario do teatro

nacional do pais.



Uma visdo ecologica mais ampla: o tratamento de agua e parte da estrategia de melhoria ambientai na regiao.

MEIO AMBIENTE

BID investe em
diferentes tons de verde
Inclusive redugdo da pobreza e reforma do governo

Os emprestimos futures do BID
para protegao ambientai e conserva-
gao dos recursos naturais incluirao
areas tradicionalmente nao conside-

radas parte do setor ambientai.
Segundo o relatorio anual de

1996 do BID sobre o meio ambiente

e os recursos naturais, os projetos
futuros do Banco se basearao no

reconhecimento de que o exito da
protegao ambientai depende da ca-
pacidade do pais de melhorar as
condigoes socio-economicas gerais.
Os projetos para resolver problemas
ambientais precisam ser realizados
como parte de um esforgo mais am-
plo de modernizagao do Estado, re-
dugao da pobreza, aumento da jus-
tiga social, melhoria do capital
humano e fortalecimento das insti-

tuigoes democraticas.
O relatorio cita uma proxima es

trategia do Banco em relagao a re
cursos hidricos como exemplo. Os
projetos futuros nao tratarao ape
nas de um problema especifico, mas
procurarao promover mudangas em
areas afins, com a participagao das
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comunidades e do setor privado.
De maneira semelhante, uma es

trategia de recursos marinhos e zo-
nas costeiras em desenvolvimento

reconhece a necessidade de execu-

tar projetos que atendam as exigen-
cias socio-economicas mais amplas
de um pais.

Em 1996, o Banco fez uma im-

portante mudanga no sistema que
garante a qualidade ambientai de
seus projetos. Ha 15 anos a Comis-
sao de Meio Ambiente do Banco reve

as propostas apresentadas ao Ban
co para financiamento, classifican-
do-as segundo o impacto ambientai
potencial e indicando medidas para
mitigar os efeitos negativos. No ano
passado, foi ampliado o alcance des-
sa comissao para abranger o impac
to social dos projetos financiados
pelo BID.

Mais emprestimos. Segundo o rela
torio, o Banco aprovou 12 empresti
mos e subsidios do Fundo Multilate

ral de Investimentos para meio
ambiente e recursos naturais que

passaram de US$796 milhoes em
1995 para US$814 milhoes em 1996.
A maior parte dessas operagoes des-
tinava-se ao controle de enchentes,

saneamento e fornecimento de agua
potavel em ambientes urbanos.

Alem disso, o Banco aprovou o
ano passado 50 operagoes de coope-
ragao tecnica num total de US$276
milhoes, 70% a mais do que em
1995. Muitas dessas operagoes
apoiarao os esforgos do BID para
ajudar os paises a melhorar a for-
mulagao de politicas, a gestao e a
elaboragao de estruturas normati-
vas e institucionais dos paises.

Na cupula de dezembro sobre de
senvolvimento sustentavel em Santa

Cruz, Bolivia, o BID anunciou que
havia identificado cerca de US$10
bilhoes em projetos ambientais para
possivel financiamento em 1997-99.
Os projetos, ao refletir a nova visao
do BID sobre protegao ambientai,
combinarao o trabalho em areas

tradicionais como gestao florestal
com esforgos em reforma do Estado,
sociedade civil, educagao, saude e
desenvolvimento da microempresa.

Para obter uma copia do relato
rio, em ingles ou espanhol, contate a
Livraria do BID, (202) 623-1753, fax
xl 709, e-mail: idb-books@iadb.org
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BRUXELAS

Auxilio de US$1,9 bilhao
para a paz na Guatemala
BID preside reuniao de doadores internacionais

Delegados de 25 paises e 22 organi-
zagoes internacionais compromete-
ram-se com um total de US$1,9 bi
lhao ao longo de quatro anos para
apoiar os esforgos de reconstrugao
da Guatemala apos 36 anos de con-
flito armado.

Os compromissos,
feitos em reuniao do

Grupo Consultivo para
a Guatemala em Bru-

xelas em Janeiro ulti
mo, seguiram-se aos
acordos de paz de 29
de dezembro entre o

governo da Guatemala
e o movimento guerri-
lheiro Uniao Revolucio- i

naria Nacional Guate- j
malteca (URNG). A
reuniao foi presidida Arztl: comeca
por Miguel E. Mar
tinez, gerente do BID para o grupo
de paises que inclui a Guatemala.

Quatro pontos da paz
O piano de paz visa quatro areas:
• Desmobilizagao dos combatentes.
• Preparagao de recursos humanos.
• Desenvolvimento economico sus-

tentavel.

• Modernizagao do Estado.
O objetivo imediato do piano e

ajudar refugiados, viuvas e orfaos,
ex-combatentes e outras pessoas di-
retamente afetadas pelo conflito civil.

O programa criara tambem um
fundo para que os pobres comprem
terra. Serao adotadas medidas para
promover os direitos humanos, for-
talecer as instituigoes democraticas,
reduzir a corrupgao, reformar o ju-
diciario e reestruturar as forgas ar
madas.

Em sua apresentagao, o Presi-
dente Alvaro Arzu da Guatemala

agradeceu a comunidade internacio-
nal por seu papel nas negociagoes
de paz. Segundo ele, o povo guate-
malteco tem agora uma oportunida

de unica para entrar
numa nova era de res-

peito pelos direitos hu
manos e desenvolvi

mento eqiiitativo.
O Presidente do BID

Enrique V. Iglesias
cumprimentou o Presi
dente Arzu e a URNG

pelos acordos de paz,
declarando-os a base

da reconciliagao nacio
nal. Enfatizou tambem

a enorme tarefa de im-

plementar os acordos.
Estavam tambem

presentes a ganhadora do premio
Nobel Rigoberta Menchu, o secreta

ct nova era.

rio geral da OEA Cesar Gaviria e o
vice-presidente da Comissao Euro-
peia Manuel Marin.

Na reuniao, o BID anunciou um

programa de emprestimos significa
tive para 1997-2000 em apoio ao
piano de paz do governo. Sao os se-
guintes os objetivos do programa:
• Integragao das comunidades indi-
genas pobres a economia.
• Melhoria dos servigos sociais.
• Fortalecimento institucional do

governo, reestruturagao da despesa
publica e melhoria da supervisao fi-
nanceira.

• Apoio a agricultura, energia, tele-
comunicagoes e transporte.

Assinaram-se tambem em Bruxe-

las contratos de US$50 milhoes en
tre o BID e a Guatemala para finan-
ciar um fundo para o Programa do
Desenvolvimento Comunitario para
a Paz. Este preve que as comunida
des planejem seus proprios projetos
de servigos sociais e aumentem as
oportunidades economicas.

Ainda este ano se realizara na

Guatemala um encontro para rever
o progresso na implementagao de
programas e politicas. A proxima
reuniao de consulta sera realizada

em 18 meses.

O processo de paz na Guatemala representa uma oportunidade para o campo.
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EMPRESTIMOS

Novo mecanismo
agrada mutuarios
Servico de moeda unicafaz sucesso

O Mecanismo de Moeda Unica

(MMU) do BID, criado em outubro
ultimo, tornou-se o mais popular
veiculo de emprestimo do Banco.

Em 1996 foram aprovados US$2,7
bilhoes em emprestimos pelo MMU,
cerca de 40% do total de empresti
mos do ano. Alem disso, US$3,1
bilhoes em recursos aprovados an-
teriormente com base no fundo co-
mum de moedas do BID foram con-

vertidos em emprestimos do MMU.
Em todos os casos, os mutuarios

optaram por recursos em dolares.
Os que optam pelo novo servigo

podem escolher uma ou uma combi-
nagao de quatro moedas fortes —
dolares dos Estados Unidos, francos
franceses, ienes japoneses ou mar-
cos alemaes. A alternativa e usar o

fundo comum de moedas, cuja taxa
de juros reflete uma mistura de do
lares dos Estados Unidos, ienes japo
neses e moedas europeias.

Nova taxa de juros. O BID anun-
ciou as mudangas semestrais nas

taxas de juros sobre os emprestimos
do capital ordinario aplicaveis ao
primeiro semestre de 1997.

A taxa de juros sobre os saldos
pendentes de emprestimos com ta
xas variaveis em dolares dos Esta

dos Unidos do MMU e de 6,90%; em

marcos alemaes, 6,95%; em ienes
japoneses, 3,69%; e em francos sui-
gos, 4,98%. As taxas em efeito du
rante o segundo semestre de 1996
foram de 6,87% para o dolar, 7,18%
para o marco; 3,73% para o ien; e
5,13% para o franco.

As taxas de juros sobre os em
prestimos com taxas variaveis do
fundo comum de moedas aprovados
depois de le Janeiro de 1990 passa-
ram de 6,76% no periodo anterior
para 6,68% no primeiro semestre de
1997. Para os emprestimos aprova
dos entre 1983 e 1989, a taxa e de
6,73%, comparada a 6,15% no ulti
mo periodo. As taxas de juros co-
bradas pelo BID se baseiam no cus
to da captagao de fundos nos
mercados internacionais de capital.

Reuniao anual atrai 5.000 participantes
O BID realizou sua 38a reuniao

anual em Barcelona, Espanha, de
17 a 19 de margo.

Entre os topicos discutidos esta-
va a questao dos emprestimos
concessionais — financiamentos

com taxas de juros baixas e perio-
dos longos de amortizagao para os
paises menos desenvolvidos da re
giao. Esse tipo de emprestimo tem
sido parte essencial da estrategia do
Banco para ajudar os grupos mais
pobres. Nos ultimos anos, porem, os
recursos para esse proposito tem
sido escassos.

A reuniao foi precedida por cinco
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seminarios sobre urbanizagao, fi
nanciamento de pequenas e medias
empresas, novas tecnologias banca-
rias, reforma economica e avaliagao.

Estiveram presentes 5.000
membros de delegagoes oficiais, re-
presentantes de organizagoes inter
nacionais, firmas privadas, organi
zagoes nao-governamentais e
jornalistas.

A reuniao do BID e o foro anual

mais importante sobre os temas que
afetam a America Latina e o Caribe.

Um relatorio completo sobre a reu
niao constara do numero de maio de

OBID.

Retratos do progresso economico.

INFORMATICA

Perfis de paises
na internet
Com estatisticas e andlises

As avaliagoes do BID de 1996 sobre
a situagao economica dos paises
membros da America Latina e do

Caribe podem ser agora encontra-
das na pagina do BID na internet.

Os perfis individuals de pais, que
antes faziam parte do relatorio do
BID sobre o Progresso Socio-Econo-
mico da America Latina, incluem as

principals mudangas de politica em
1996, dados preliminares do desem-
penho economico do ano e as pers
pectives de medio prazo para cada
pais.

Os relatorios por pais, que podem
ser encontrados na segao "Research
& Statistics" da pagina do BID
(www.iadb.org), sao preparados
anualmente. Um panorama estatis-
tico da regiao, atualizado mensal-
mente, pode ser encontrado na par
te de "databases" na segao de
"Research and Data".

Os relatorios sao preparados pe
los economistas do BID e as estatis

ticas pela unidade de Estatistica e
Analise Quantitativa.



EMPRESTIMOS

Argentina: US$100 mi
lhoes em

apoio a pe-
quenas e me

dias empre
sas que

procuram ser

mais competitivas.
Os recursos beneficiarao

2.500 empresas mediante
o financiamento de assis-

tencia tecnica e servigos
de treinamento a ser iden-

tificados em pianos de de
senvolvimento de negocios.

Aos empresarios sera
tambem fornecida ajuda
para formar aliangas que
contribuam para a concor-
rencia, dando-lhes acesso

a um banco de dados com

listas de consultores de

gerencia e outros servigos
comerciais.

Havera divulgagao para
a comunidade de negocios
de informagoes sobre
oportunidades de expan
sao em mercados estran-

geiros e como atender as
demandas de economias

abertas .

O programa sera plane-
jado e coordenado pela Se-
cretaria de Industria, Co-

mercio e Mineragao, mas o
fornecimento de servigos
dependera da demanda e
basear-se-a nas necessi-

dades do setor privado.
Sera feito um esforgo para
encorajar a participagao
da mulher em todas as fa-

ses do projeto.
O custo total do progra

ma e de US$200 milhoes.

FUNDO MULTILATERAL

DE INVESTIMENTOS

Argentina: US$1,9 milhao
para assistencia tecnica a
microempresas que pro-

NOVOS PROJETOS

INFORMACOES SOBRE PROJETOS DO BID

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

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

duzem bens e

servigos nas
cidades de La

Plata e Men-

doza. Os re

cursos apoia-
rao treinamento em

#1/

gerencia comercial e ques-
toes financeiras, como im-
postos, e cumprimento de
leis e regulamentos.

O programa sera reali
zado pela Confederagao
Geral Economica.

Panama: US$1,4 milhao
para apoiar
pequenos e

medios pro-
dutores agri-
colas.

O progra
ma procurara oferecer me-
lhor servigo de apoio e in-
formagao de mercado aos
produtores, aumentando
ao mesmo tempo o nivel
do investimento privado
em produgao, processa-
mento, armazenamento,

transporte e distribuigao
agricolas.

Os recursos serao usa-

dos para fortalecer a
Uniao Nacional de Produ

tores Agropecuarios do Pa
nama, organizagao a cargo

(continua)

Licoes ao ar livre

Agricultores dafreguesia de Tambillo na provincia de Pichincha, Equador, reunem-se na
fazenda de Eunice Echeverria-Binueza para aprender tecnicas de cultivo de milho com
um agronomo do governo. Os programas de treinamento tecnico-vocacional no Equador

foram expandidos com a qjuda de um emprestimo de US$50 milhoes do BID.
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NOVOS PROJETOS

Ate as cabras temem a balanca

Tecnico do Centro Regional de Pesquisa Cientifica e
Tecnologica de Mendoza, Argentina, prepara uma cabra
para ser pesada. O centro esta conduzindo com recursos
do BID um projeto em que especimes de cabras europeias
boas produtoras de leite sao cruzadas com as especies lo
cals adaptadas ao arido clima de Mendoza.
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(vem da pagina anterior)
da execugao do programa.

Paraguai: US$1,2 milhao
para melho
rar a eficien-

cia e a trans-

parencia do
sistema ban-

cario.

Os recursos assistirao o

Gabinete do Superinten-
dente de Bancos a desen-

volver um estrutura nor-

mativa mais moderna

para bancos, financeiras e
outras instituigoes de cre
dito, bem como a treinar e
atualizar a equipe tecnica.

Alem disso, a avaliagao
e auditoria da superinten-
dencia serao aperfeigoa-
das com novos sistemas

computadorizados.
O programa procura

criar um sistema financei

ro mais estavel e confiavel

como base do crescimento

do setor privado.

CII

El Salvador: US$2 milhoes
em investi

mento de ca

pital na Bon
Appetit S.A.
(BASA) para
ajudar a ex-
pandir e modernizar a
companhia, capacitando-a
a tornar-se uma das mais

modernas e eficientes fir-

mas de bebidas nao gaso-
sas da America Central.

O investimento ajudara
a BASA a fortalecer sua

presenga no mercado do
pais e da regiao e equili-
brar os compromissos
cambiais da firma.

Guatemala: US$3 milhoes
em emprestimo e investi
mento de capital de ate

US$500,000
na Factorrent

S.A., a qual
apoiara em
presas pe-

quenas e me-

dias com a oferta de uma

linha de credito para de-
senvolver atividades de ar-

rendamento financeiro.

Mexico: Investimento de

US$5 mi
lhoes na fun-

dagao de
Inversiones

Privadas Lati-

noamerica-

nas L.P. (IPL), um fundo
de investimento a dez

anos que ajudara empre
sas de porte medio a fi-
nanciar suas necessidades

de operagao, manutengao
e crescimento.

A IPL e um dos primei-
ros fundos internacionais

de capital privado patroci-
nados por um grupo mexi-
cano cujo objetivo e atrair
capital estrangeiro para
investir em empresas lo
cals e latino-americanas

com componente mexica-
no e potencial de cresci
mento alem-fronteiras.

Mexico: Emprestimos de
US$7 mi
lhoes para a
Monarch S.A.

e US$2,55
milhoes em

investimento

de capital na Holding S.A.
para desenvolver a fazen
da de 100 hectares de

criagao e embalagem de
flores de alta qualidade
para exportagao no vale
do Tenancingo.

O projeto ajudara a
criar mais de 2.000 novos

empregos, a maior parte
para pessoas de baixa
renda e desempregados,



numa regiao com poucas
alternativas de atividade

economica.

Paraguai: Dois empresti
mos no total

de US$3 mi
lhoes para
Merco-Fluvial

S.A. e Hidro

Gas S.A.,

para ajudar a comprar
tres barcagas especial-
mente desenhadas para
transporte fluvial de gas
de petroleo liquefeito.

Este tipo de embarca-
gao, comum nos Estados
Unidos e na Europa, e
novo na regiao, onde o gas
em geral e transportado
por caminhao. O projeto
aumentara a eficiencia, a
seguranga e a protegao
ambientai nos carrega-
mentos entre a Argentina
e o Paraguai.

Republica Dominicana:
Dois empres
timos no to

tal de US$3
milhoes ao

Banco Inter

continental

S.A. para ajudar 60 pe-
quenas e medias empre
sas dos setores da indus-

tria, transporte e turismo
a desenvolver operagoes
de leasing.

O investimento estimu-

lara o crescimento do se

tor privado ao facilitar a
aquisigao de equipamento
de capital mediante finan
ciamento de operagoes de
leasing e apoiara o progra
ma do governo de fortale-
cer o setor financeiro.

O investimento inicial

de US$6,5 milhoes, dos
quais o Banco Interconti
nental S.A. e seu banco

multiplo Bankinter forne-
cerao US$3,5 milhoes.

OBRIGACOES

Rand: 150 milhoes de

rands sul-

africanos

(cerca de
US$33,5 mi
lhoes) langa-
dos no euro-

mercado. As obrigagoes,
que vencem em 19 de fe-
vereiro de 2002, tem cu-

pom de 14,63% e foram
cotadasa 101,67%.

J.P. Morgan Securities
Ltd. encabegou a emissao,
subscrita por um consor
cio de outras 16 institui

goes financeiras.

Libras esterlinas: 150 mi

lhoes de li-

bras esterli

nas langados
no euromer-

cado, com um

cupom anual
de 7,25% e vencimento em
31 de dezembro de 2002.

Hambros Bank e

Dresdner Kleinwort

Benson co-lideraram a

emissao, cotada a

101,083%. Participaram
da emissao outros 17 ban

cos internacionais.

Coroas tchecas: 2 bilhoes

de coroas

tchecas (cer
ca de US$74
milhoes) colo-
cados no

euromercado

em duas parcelas.
A primeira parcela, de

1,5 bilhao, langada em 3
de Janeiro, foi cotada a
100,73%. A segunda, de
500 milhoes, langada em
9 de Janeiro, totalmente
intercambiavel com a pri
meira, foi cotada a
100,79%. A emissao das

duas parcelas, cujo venci
mento e em 15 de Janeiro

GAZETILHA

de 1998, foi liderada pelo
Deutsche Morgan Grenfell.
Os lucros da emissao,

convertidos em financia

mento em dolares dos Es

tados Unidos a uma taxa

flutuante, serao incorpo-
rados ao capital ordinario
do BID para investimentos
no desenvolvimento socio

economic da regiao.

Ien: Obrigagao de medio
prazo de 9,6
bilhoes de

iens langada
no euromer

cado, com

vencimento

em 2007. O cupom de
3,07% anual sera pago em
dolares dos Estados Uni

dos.

IBJ International pic
encabegou a emissao, co
tada a 100,20%.

Dolares canadenses:

$100 milhoes
em dolares

canadenses,
langados no
euromercado.

As obrigagoes
a seis anos vencem em 10

de fevereiro de 2003, tem

cupom de 6% e foram co-
tadas a 101,45%.

Scotia McLeod liderou o

consorcio responsavel pela
emissao.

NOVO FUNDO FRANCES

PARA CONSULTORES

A Franga e o BID criaram
o Fundo Frances de Coo-

peragao Tecnica para fi-
nanciar consultorias e ati-

vidades de treinamento

para projetos do BID. O
fundo de 20 milhoes de

francos franceses (cerca
de US$4 milhoes) sera ad-
ministrado pelo BID.

Num acordo separado,

a Franga e o BID compro-
meteram-se a cooperar
para fornecer emprestimos
em termos concessionais e

subsidios para projetos de
desenvolvimento. As par
tes manterao consultas

para co-financiamento e
avaliagao de projetos e
sua eficacia.

RECURSOS SUICOS

AO SETOR PRIVADO

A Suiga contribuiu com
US$1 milhao para o Fun
do Suigo para Consulto-
res, a fim de facilitar a
identificagao e preparagao
de projetos de investimen
to e infra-estrutura do se

tor privado.
Os recursos apoiarao

estudos de viabilidade,

avaliagoes financeiras e
atividades de preparagao
de projeto nos paises me-
nores da America Latina e

do Caribe, onde e dificil
obter financiamento ban-

cario comercial. Serao pre
parados projetos selecio-
nados para financiamento
futuro pelo BID e outros
investidores.

NOVO DIRETOR

EXECUTIVO

Edgard A. Guerra foi no-
meado diretor executivo su-

plente por Belize, Costa
Rica, El Salvador, Guate

mala, Honduras e Nicara

gua. Cidadao
nicaraguense,
Guerra fez

parte do pro
grama de jo-
vens profis-
sionais do

BID em 1972. Foi mais re-

centemente chefe da segao
de Pagamentos do Banco.
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CULTURA

WASHINGTON, D.C.

Formas incomuns em
objetos triviais
Exposigdo ilustra o desenho de Barcelona

No despontar da
era industrial,

quando as fabricas
comegaram a subs-
tituir o artesao, a

pergunta que sur-
giu foi: quem vai
desenhar os produ-
tos feitos pelas fa
bricas?

A principio, a
resposta foi: nin-
guem. As novas fa
bricas simplesmen-
te copiavam os
desenhos tradicio-

nais. Mas logo sur-
giu uma nova profissao:
a de desenhista-indus-

trial. Ao combinar o

aspecto experimental e
inovador do artista com

forma e fungao, essa
nova geragao de profis-
sionais se dispos a re-
criar o ambiente de tra

balho e de lazer em que
vivemos.

Barcelona, sede da
recem-concluida reu

niao anual do BID des-

te ano, e um dos pou-
cos lugares sinonimo
de desenho-industrial.

As contribuigoes dos
designers da cidade —
desde tamboretes e

lampadas a um dese
nho da catedral de Barcelona — fo

ram mostradas recentemente na

sede do BID em Washington na ex-
posigao "De Gaudi aos Jogos Olim-
picos", organizada pelo Centro Cul
tural do Banco.

Barcelona comegou a se destacar
no cenario internacional de desenho

no momento em que a Europa do
seculo 19 se desvencilhava das
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Lampada de mesa por
Enric Franci e cadeiras

por varios estilistas de
Barcelona.

Cadeiras de

Oscar Tusquets
(esq.), lampada
de mesa de

Andre Ricard

(acima) e
"Cobi", de
Javier Mariscal.

amarras das tradigoes artisticas
academicas e impessoais. O novo
movimento artistico tinha nomes di-

ferentes em cada pais — Art
Nouveau, Jugendstil, De Stijl e, na
Espanha, Modernismo.

O modernista espanhol mais im-
portante e, sem duvida, Antoni
Gaudi. Alem de seus grandes traba-
lhos de arquitetura, desenhou inu-

meros objetos para seus edificios,
alguns dos quais faziam parte da
mostra do BID.

No seculo 20, o Modernismo se

misturou com uma nova corrente de

desenho, a Art Deco. Um objeto ca-
racteristico que pode ser visto na
exposigao do BID e um frasco de
perfume feito de baquelita. Foi dese-
nhado por Esteban Monegal, tam
bem proprietario da casa de perfu
mes.

A Guerra Civil espanhola em
1936 e a ditadura de Franco que se
seguiu sufocaram o desenho espa

nhol. A morte de

Franco em 1975

coincidiu com um

surto de criativi-

dade reprimida
que colocaria
Barcelona mais

M ^B uma vez a frente
do design inter

nacional. Entre seus novos prati-
cantes estava Javier Mariscal, que
chamou a atengao do desenho in
dustrial mundial com sua colegao
de moveis Amoral e que mais tarde
desenharia a mascote "Cobi" para
as Olimpiadas de 1992.

Nos anos 90.

c os desenhis-

•nj tas-industriais

• de Barcelona

Sc continuaram

sua expansao

internacional.

Europeus,
americanos e

japoneses re-
conhecem a

excelencia do

design catalao
e alguns criti-
cos afirmam

que Barcelona ultrapassou Milao
como centro de desenho industrial.

O progresso em diregao a Uniao
Europeia e a crescente importancia
do desenho para o comercio global
proporcionarao cada vez mais aos
designers de Barcelona a oportuni
dade de fornecer as futuras gera-
goes interpretagoes imaginativas
para os objetos de uso diario .


