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RESUMO EXECUTIVO 

Na Reunião Anual do Banco realizada em março de 2009, a Assembleia de Governadores 
solicitou que a Administração iniciasse uma avaliação da necessidade de um aumento geral 
do Capital Ordinário e reposição do Fundo para Operações Especiais (FOE). Foi solicitado 
que a Administração relatasse o progresso e próximos passos com a Comissão da 
Assembleia de Governadores no terceiro trimestre de 2009. 

Ao responder a esse pedido, este documento aborda várias questões mencionadas na 
resolução dos Governadores, incluindo a formulação de uma nova estratégia institucional, 
uma análise do caráter e tamanho da demanda pelo apoio do BID e o avanço na 
implementação de iniciativas para melhorar a eficiência do Banco e sua eficácia em termos 
de desenvolvimento. Esta análise atribui consideração especial ao apoio aos países mais 
pobres da região como prioridade institucional e enfatiza a capacidade de promover o 
desenvolvimento por meio do setor privado como importante vantagem comparativa do 
Banco. O documento também examina a contribuição do Banco para o progresso 
econômico e social da região no âmbito do Oitavo Aumento Geral de Recursos (BID-8). 
Este documento que aborda as necessidades de longo prazo é complementado por medidas 
de curto prazo aprovadas pela Diretoria Executiva para ampliar o volume de financiamento 
do Capital Ordinário (CO) e proporcionar alocações de recursos suplementares para os 
países do Fundo de Operações Especiais (FOE). 

Este documento será seguido de outros relatórios que incorporarão os comentários dos 
Governadores e pedidos de maiores informações, bem como propostas para a 
implementação de um aumento geral de capital e reposição do Fundo para Operações 
Especiais (FOE).  

A contribuição do Banco para a região no âmbito do Oitavo Aumento 
Nos 15 anos transcorridos desde o Oitavo Aumento, a região da América Latina e Caribe 
(ALC) progrediu em termos econômicos e sociais, embora ainda esteja atrás de outras 
regiões em desenvolvimento. Entre 1994 e 2008, a região cresceu a uma média de 3,3% ao 
ano, com um crescimento acumulado de 57,8%. No mesmo período, a taxa de pobreza caiu 
de 45,7% para 33,2%. A maior parte do progresso em termos de redução da pobreza ocorreu 
entre 2002 e 2008, quando um crescimento mais robusto coincidiu com uma redução da 
desigualdade em vários países da América Latina e Caribe. 

O Oitavo Aumento transformou o Banco na maior fonte de financiamento do 
desenvolvimento na região da América Latina e Caribe, fornecendo atualmente aos países 
membros mutuários mais de 50% do financiamento multilateral. Entre 1994 e 2008, o 
Banco financiou 1.230 empréstimos num total de US$ 108,6 bilhões.1 Desde 2007, os 
empréstimos para a região vêm crescendo acentuadamente. 

O Banco cumpriu com os mandatos explícitos do Oitavo Aumento, ou seja, com as metas de 
empréstimos para redução da pobreza e equidade social e de apoio aos países mais pobres 
da região. Entre 1994 e 2008, o montante acumulado de empréstimos com garantia soberana 

                                                 
1  Todos os montantes que aparecem no presente documento são em dólares dos EUA, a menos que 

expressamente indicado de outra forma. 
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(GS) para redução da pobreza e equidade social representou 50,4% do volume total de 
empréstimos com garantia soberana (excluindo empréstimos de emergência) e 49,5% do 
total de operações. Por sua vez, os empréstimos com garantia soberana aos países do grupo 
II representaram 36,8% do total de empréstimos desse tipo. Esses resultados foram devidos 
em parte à capacidade do Banco de adaptar sua estrutura organizacional e inovar seus 
procedimentos de gestão operacional. 

Apesar do aumento geral de capital de 1994, o Banco encolheu em relação às necessidades 
de financiamento da região. Essas necessidades são emolduradas pelos desafios de 
desenvolvimento remanescentes da região e pelos efeitos persistentes da atual crise 
econômica. A capacidade do Banco para atender a demanda de produtos financeiros e não-
financeiros por parte dos países mutuários em 2010 e anos posteriores está gravemente 
restringida. 

Prioridades setoriais e vantagens comparativas: elementos de uma nova estratégia 
institucional 
Uma estratégia institucional procura fazer com que uma organização cumpra sua missão de 
maneira mais eficaz. Para o Banco, essa estratégia deve incluir uma clara visão de suas 
prioridades e como atendê-las, além da identificação de suas vantagens comparativas e de 
planos para aproveitamento das mesmas. 

Promover a igualdade de oportunidades numa ampla gama de áreas constitui desafio central 
ao desenvolvimento da região da América Latina e Caribe e requer a consecução dos 
objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM). Embora tenha sido positivo, o progresso 
na região revelou-se desigual em termos de indicadores, no âmbito dos países e entre eles. 
Em relação ao progresso na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
referente à redução da pobreza, faz-se necessário abordar as disparidades nas oportunidades 
de trabalho que, por sua vez, provocam grandes diferenças de remuneração e produtividade. 
Outro importante desafio para a região é reduzir a diferença em relação ao crescimento do 
resto do mundo, atingindo simultaneamente a sustentabilidade ambiental e uma resposta à 
mudança climática. 

As prioridades institucionais propostas pelo BID respondem a esses dois grandes desafios e 
tratam dos pedidos específicos dos Governadores. Essas prioridades incluem o 
desenvolvimento de: (a) políticas sociais para aumentar a equidade e produtividade; 
(b) infraestrutura para melhorar a competitividade e bem-estar social; (c) instituições para 
promover o crescimento e bem-estar social; (d) integração internacional competitiva no 
âmbito regional e global; e (e) programas de proteção do meio ambiente e resposta à 
mudança climática.  

Dentro dessas cinco prioridades, existem temas específicos que têm valor estratégico para a 
região e para o BID na próxima década. São áreas nas quais o envolvimento do BID nos 
próximos 10 anos pode prestar uma contribuição substancial para o crescimento e equidade 
mediante operações públicas ou privadas. São também áreas em que o BID desenvolveu ou 
pode facilmente adquirir uma vantagem comparativa com base na experiência anterior, boas 
práticas, inovação e investimentos contínuos no desenvolvimento de conhecimentos 
orientados para políticas. A capacidade do Banco de apoiar os países no financiamento de 
programas de proteção social e na proteção dos gastos e investimentos sociais em épocas de 
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declínio econômico poderia aumentar também sua contribuição para atender os desafios de 
desenvolvimento da região. 

As vantagens comparativas podem decorrer dos aspectos estruturais de uma organização, de 
sua trajetória e experiência e das condições de seu ambiente. A principal vantagem estrutural 
do BID é seu caráter de cooperativa, em que os países membros mutuários têm a maioria do 
poder de voto. Dessa forma, o grau de pertença sentido por esses países nas últimas décadas 
consolidou o papel do Banco como parceiro confiável que é movido, em primeiro lugar e 
antes de mais nada, pelas necessidades e aspirações de desenvolvimento de seus membros. 

Além dessas características intrínsecas, o Banco adquiriu vantagens comparativas que 
incluem: (a) um forte foco nos países; (b) articulação das operações no setor público e 
privado; (c) diversificação dos produtos financeiros e não-financeiros que permitem que o 
Banco seja mais sensível às necessidades dos países e mais consistente em seu apoio para o 
desenvolvimento ao longo do tempo; e d) o conhecimento e a capacidade de apoio ao 
comércio e a integração regional. Essas vantagens são essenciais para a nova estratégia 
institucional do Banco e devem ser desenvolvidas ainda mais. 

Complementaridade e coordenação com os parceiros de desenvolvimento são compatíveis 
com um foco renovado do Banco no desenvolvimento de vantagens comparativas e valor 
agregado para seus clientes. O Banco tem uma vantagem comparativa no apoio a projetos de 
desenvolvimento em comparação com apoio ao balanço de pagamentos e liquidez, 
especialmente após a reformulação do FMI; do mesmo modo, o BID está mais bem 
equipado para fornecer assessoria, com base na experiência e boas práticas, do que 
vigilância. O Banco Mundial e o BID podem se complementar mutuamente na geração de 
conhecimentos sobre questões de desenvolvimento e adaptação desse conhecimento à 
realidade local. Essa colaboração pode envolver o trabalho conjunto em projetos nos países, 
especialmente quando a escala e complexidade do projeto são tão grandes que excedem a 
capacidade de uma instituição. Além disso, há também crescentes oportunidades de trabalho 
conjunto para o BID com instituições financeiras sub-regionais e entidades de cooperação 
bilateral, bem como de coordenação entre parceiros de desenvolvimento mediante acordos 
como a Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda, de 2005, e a Agenda para Ação de 
Accra, de 2008.  

Apoio preferencial aos países mais pobres da América Latina e Caribe 

Da mesma forma que a região da América Latina e Caribe está atrás do mundo 
desenvolvido e dos mais dinâmicos países emergentes em várias dimensões, também há 
diferenças significativas de desenvolvimento entre os países da região. Países como a 
Bolívia, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai têm um PIB per capita 
que equivale somente a um quarto da média regional, sendo que o índice de pobreza é quase 
o dobro da média da região como um todo. Essas diferenças também se refletem na maioria 
dos indicadores de bem-estar social e acesso a serviços. O apoio aos esforços desses países 
para acelerar o ritmo de desenvolvimento tem sido e deve continuar sendo uma das 
prioridades do Banco. 

A fim de cumprir o seu compromisso de oferecer apoio preferencial aos países mais pobres, 
o BID deve começar com a renovação de sua capacidade de emprestar a esses países em 
condições de juros e amortização coerentes com esquemas de sustentabilidade da dívida. 
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Essas condições até agora foram proporcionadas pelo FOE, mas os termos concessionais 
dos empréstimos e a participação do Banco nas iniciativas de redução da dívida esgotaram o 
fundo. A reposição dos recursos do FOE e a otimização do modelo econômico deve ser um 
componente essencial da nova estratégia institucional do BID. O apoio do BID aos países 
mais pobres e menores da região deve se refletir também nas prioridades setoriais para os 
empréstimos do Banco e no desenvolvimento de programas e produtos ajustados às 
necessidades dos países. 

Desenvolvimento por meio do setor privado 
Por sua vez, a capacidade de promover o desenvolvimento por meio do setor privado é uma 
vantagem comparativa que o Banco deve reconhecer e aproveitar plenamente. Essa 
vantagem decorre não só do tamanho do setor privado como fonte de investimento e criação 
de empregos, mas também da capacidade do Banco de coordenar melhor as operações do 
setor privado com as do setor público. Isso permitirá que o Banco desenvolva um foco mais 
abrangente em cada país e explore sinergias com projetos públicos relativos à melhoria da 
regulação, investimento em infraestrutura ou melhoria da competitividade. 

O Banco ainda pode melhorar o apoio e articulação com operações do setor privado. 
Embora um vínculo mais estreito com a programação para os países e a cooperação entre 
equipes técnicas possam melhorar a articulação dos projetos nos setores privado e público, o 
limite para os empréstimos ao setor privado deve ser revisado tendo em vista não só a 
demanda, mas também sua atual operacionalização como empréstimos sem garantia 
soberana, que combina gestão do risco com especialização no cliente. 

A demanda pelos recursos do BID  
Hipóteses estimadas de financiamento agregado foram derivadas de uma avaliação da atual 
demanda de cada país com base nas respectivas estratégias e processos de programação. Os 
resultados foram comparados com os produzidos por uma análise estatística das tendências 
de financiamento e investimento na região. 

Os resultados dessas estimativas indicam que a demanda por empréstimos do BID pode 
variar entre US$ 16,5 bilhões e US$ 19,8 bilhões por ano no período entre 2010 e 2020. A 
estimativa mais alta resulta de um enfoque de baixo para cima, baseado na demanda real 
expressada pelos países mutuários no contexto de sua interação com o Banco. A estimativa 
mais baixa, por sua vez, responde a uma extrapolação estatística de previsões do 
investimento público e privado feitas pelo FMI, ajustadas pela demanda decrescente de 
financiamento do BID à medida que os países se desenvolvem e melhoram seu acesso aos 
mercados de capital privado. Essas estimativas envolvem um aumento de 23 a 53% sobre a 
tendência de desembolsos no período de 1983-2009. 

A demanda de recursos provavelmente será maior para infraestrutura e setores sociais, que 
podem representar cerca de 65% do total de empréstimos, seguidos do desenvolvimento 
institucional, proteção ambiental e integração. Esses volumes de empréstimos também 
permitiriam ao Banco atender às necessidades dos países ao longo do ciclo econômico. 
Quanto à demanda de recursos por parte dos países mais pobres da região, a análise estima 
que a média total de aprovações anuais de 2010 a 2020 ficará em US$ 918 milhões. Esta 
cifra encontra-se implicitamente restringida pelas condições atuais da oferta de empréstimos 
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concessionais. Essa estimativa de “demanda revelada” está bem dentro da capacidade de 
absorção estimada de US$ 1,2 bilhão para os cinco países do FOE. Finalmente, o 
financiamento de projetos admissíveis do setor privado nos cinco pilares estratégicos do 
novo esquema operacional (NEO) poderia variar de 4 a 5,3 bilhões de dólares por ano.2 

Um Banco melhor 
Para aumentar a relevância do Banco como parceiro de desenvolvimento, a Administração 
está implementando uma série de medidas para aumentar a eficiência e eficácia. Juntas, 
essas iniciativas fazem parte de uma “Agenda para um Banco Melhor”. Essa agenda inclui: 
(i) melhoria da capacidade organizacional do Banco; (ii) iniciativas para implementar os 
princípios de eficácia da comunidade internacional; (iii) expansão das atividades básicas do 
Banco para incluir conhecimento, reforço da capacidade e produtos não creditícios de valor 
agregado; (iv) melhoria da gestão de risco; (v) fortalecimento da agenda de integridade; 
(vi) administração de recursos humanos. Essas áreas não são exaustivas das mudanças 
introduzidas pela instituição, particularmente nos últimos quatro anos, nem excluem 
reformas mais profundas que podem ser implantadas no futuro para fortalecer a governança, 
transparência e eficiência.  

Os esforços para concentrar recursos onde possam ser mais eficazes, fornecer mais valor 
agregado e aumentar a eficiência institucional não acarretam necessariamente menos 
empréstimos. Na maioria dos casos, podem implicar mais empréstimos. Para atender a 
maiores demandas de apoio, o Banco deverá melhorar sua eficiência e eficácia e 
desenvolver a capacidade de enfrentar os novos desafios de desenvolvimento da América 
Latina e do Caribe.  

O aumento substancial nos empréstimos entre os países membros mutuários, após o 
realinhamento de 2007, indica que a demanda é muito sensível a um BID mais flexível e 
eficiente. Além disso, o Banco precisa gerar uma massa crítica de projetos em suas áreas de 
especialização, de modo a explorar economias de escala e disseminar a experiência e lições 
aprendidas. Uma expansão dos empréstimos pode ser um bom catalisador das mudanças 
necessárias para melhorar a eficácia no cumprimento da missão do Banco de promover o 
desenvolvimento da América Latina e Caribe, mas também exigirá mudanças para que o 
BID possa desempenhar um papel maior no atendimento dessas demandas. 

 
 
 

                                                 
2  O novo esquema operacional (documento GN-2494) foi apresentado à Diretoria Executiva em outubro de 

2008. 



 
 

I. INTRODUÇÃO 

1.1 Na Reunião Anual do Banco realizada em março de 2009, a Assembleia de 
Governadores resolveu que “a Administração deve iniciar imediatamente uma 
avaliação da necessidade de um aumento geral do Capital Ordinário e do aumento 
do Fundo para Operações Especiais”.  

1.2 A Resolução AG-6/09 solicita que a Administração faça “uma análise robusta da 
natureza e escala das demandas no longo prazo” para apoiar a continuação do 
desenvolvimento econômico e social da região da América Latina e Caribe, 
sobretudo dos países mais pobres e vulneráveis. Essa análise deve incluir: “a) o 
desenvolvimento de uma nova estratégia institucional que empregue de maneira 
eficaz os recursos adicionais de apoio a programas de redes de segurança social, 
redução da pobreza e da desigualdade, investimentos em infraestrutura e mudança 
climática; b) as implicações do esquema de adequação do capital do Banco; e c) a 
reavaliação da política para o setor privado com vistas a apoiar o desenvolvimento 
da região”.  

1.3 A Resolução (AG-6/09) solicita também que a Administração apresente propostas 
de: i) opções compatíveis com a solidez financeira do Banco para aumentar ainda 
mais o orçamento de financiamento do Capital Ordinário em resposta de curto 
prazo à crise a partir deste ano; e ii) opções para acelerar os desembolsos e recursos 
adicionais do Fundo de Operações Especiais (FOE) com uma análise do 
cronograma para a reposição. A Diretoria Executiva aprovou mudança à política do 
BID que restringia os empréstimos totais, alinhando o BID com outros bancos 
multilaterais de desenvolvimento, elevando temporariamente a capacidade de 
desembolso do Capital Ordinário. A Diretoria aprovou também, para 2009 e 2010, 
alocações suplementares aos quatro países mutuários do Fundo de Operações 
Especiais,3 bem como uma maior alocação ao Fundo Não-Reembolsável do BID 
para prover mais recursos ao Haiti. 

1.4 Este é o primeiro documento de trabalho em resposta ao pedido dos Governadores 
de uma análise das necessidades de longo prazo. Inclui as seguintes questões: (i) a 
necessidade de uma nova estratégia institucional, abordada nas seções III e IV, que 
incluirá um foco nos persistentes desafios de desenvolvimento da região, nos 
atrasos na consecução dos objetivos de desenvolvimento do milênio (ODM), e nas 
prioridades estratégicas e vantagens comparativas do Banco; (ii) a necessidade de 
uma análise rigorosa da demanda de recursos do BID, abordada na seção V, que 
mostra uma estimativa agregada das necessidades de captação de empréstimos;4 
(iii) uma avaliação das necessidades dos países mais pobres da região e da demanda 
pelos recursos do FOE, bem como a demanda prevista para as atividades do setor 
privado, que são apresentadas dentro da análise da demanda; e (iv) a 
implementação das iniciativas destinadas a melhorar a eficiência do Banco e sua 
eficácia em termos de desenvolvimento, examinada na seção VI. Além disso, a 

                                                 
3 Bolívia, Guiana, Honduras e Nicarágua. 
4 Elaborou-se uma análise da demanda de cada país, apresentada no Anexo 5. 
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seção II analisa a contribuição do Banco para o progresso econômico e social da 
região no âmbito do Oitavo Aumento Geral de Recursos (BID-8). 

1.5 A Administração busca a orientação dos Governadores sobre as questões 
examinadas neste documento. Um segundo documento de trabalho abordará as 
outras duas solicitações feitas pelos Governadores: (i) as implicações do esquema 
de adequação do capital; e (ii) a política para o setor privado. Incorporará também 
quaisquer questões suscitadas durante o exame e discussão deste primeiro 
documento. Enquanto os dois primeiros documentos se concentram na necessidade 
de um aumento geral de capital e reposição do FOE, um terceiro documento de 
trabalho se concentrará em propostas para sua implementação e respectivas 
medidas de governança. 

II. ANÁLISE DA CONTRIBUIÇÃO DO BANCO AO DESENVOLVIMENTO DA 
REGIÃO DE 1994 A 2008 

A. Quadro de avaliação 

2.1 O Oitavo Aumento Geral dos Recursos do Capital Ordinário do Banco e a 
Reposição de Recursos do Fundo de Operações Especiais estabeleceu uma 
estratégia para orientar o papel do BID na região. À medida que mudavam as 
condições da economia mundial e da região, a estratégia passou por revisões 
periódicas. Essas atualizações faziam parte da Estratégia Institucional aprovada 
em 1999 e do Novo Esquema de Financiamento5 (NEF) adotado em 2002, que foi 
renovado e modificado em 2005. Essas atualizações resultaram em ajustes e 
alterações nos parâmetros para empréstimos concessionais, de apoio a reformas e 
para o setor privado, mas o núcleo dos objetivos do Oitavo Aumento permaneceu 
substancialmente inalterado.  

2.2 Esta seção apresenta uma análise do desempenho do Banco tendo em vista os 
objetivos estipulados no Oitavo Aumento Geral de Recursos. Avalia o programa 
operacional, no tocante à expansão dos empréstimos e da assistência técnica, 
examinado também o cumprimento dos mandatos do Oitavo Aumento. Cumpre 
notar que mudanças no mundo e no contexto econômico regional provocaram 
mudanças organizacionais dentro do Banco que desempenharam um papel na 
consecução dos objetivos. Finalmente, apresenta-se uma análise das contribuições 
setoriais do Oitavo Aumento. As estatísticas operacionais do Banco podem ser 
encontradas no anexo estatístico deste documento (Anexo 1-B). 

                                                 
5  O novo esquema de financiamento (resoluções AG-1/02, AG-5/05 e AG-7/09) foi fundamental durante o 

Oitavo Aumento. 
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B. Desempenho do BID desde o Oitavo Aumento Geral de Recursos 

2.3 Nos 15 anos transcorridos desde o Oitavo Aumento Geral dor Recursos do 
Banco, a região da América 
Latina e Caribe progrediu em 
termos de indicadores 
econômicos e sociais, embora 
ainda esteja atrás de outras 
regiões em desenvolvimento. 
Entre 1994 e 2008, a região 
cresceu a uma média de 3,3% ao 
ano, com um crescimento 
acumulado de 57,8%. Com um 
crescimento anual da população 
de 1,4%, a renda per capita 
aumentou 1,9%, atingindo uma 
média de US$ 4.789 em 2008. Os últimos 14 anos foram caracterizados por três 
períodos distintos de desempenho econômico. Um período de grande crescimento 
em meados dos anos 90 foi seguido de uma contração em 1998, exacerbada pelas 
crises econômicas e financeiras de 1999 e 2002. Uma era de crescimento renovado 
(com baixa inflação) começou em 2003 (Figura II-1).  

2.4 Nos últimos 15 anos, a região da 
América Latina e Caribe 
também progrediu em termos 
de indicadores sociais 
importantes, no entanto 
continua a caracterizar-se pela 
desigualdade. O índice de 
pobreza na região caiu de 45,7% 
em 1994 para 33,2% em 2008 
(Figura II-2). Em números 
absolutos, a população pobre na 
região diminuiu, passando de 218 
para 192 milhões. Se o mesmo 
índice de pobreza de 1994 se 
mantivesse em 2008, o número de pobres seria 265 milhões. Já que o crescimento 
econômico se acelerou após 2003 e a distribuição da renda melhorou em vários 
países, o progresso na redução da pobreza se acelerou entre 2003 e 2008, conforme 
demonstra a Figura II-2. Durante esse período, quase 50 milhões de pessoas na 
região superaram a pobreza. Contudo, a distribuição da renda continua sendo muito 
desigual, e a região registrou a média mais alta do coeficiente de Gini do mundo 

Figura II – 1 
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nos últimos 40 anos (acima de 50%).6 O Anexo 1-A apresenta informações 
estatísticas sobre a evolução do desempenho econômico da região desde o Oitavo 
Aumento Geral de Recursos do Banco. 

2.5 Além disso, a região da América Latina e Caribe experimentou uma radical 
consolidação da democracia. Desde 1994, foram realizadas eleições presidenciais 
na região, com uma participação comparável à das democracias consolidadas, e 
todos os governos atuais estão amparados no voto popular. Todos os 16 mil 
governos municipais da região também são exercidos por autoridades eleitas 
democraticamente. Nos últimos 15 anos, muitos governos melhoraram sua 
administração financeira, controle interno e sistema de prestação de contas. 
Contudo, em termos de capacidade burocrática e aparelho estatal, profissionalismo 
dos funcionários públicos e eficácia das instituições públicas, a região ainda está 
bem atrás do mundo industrializado e dos países em desenvolvimento de rápido 
crescimento. 

1. Desempenho operacional  

2.6 Desde o último aumento de capital, o BID se tornou na maior fonte de 
financiamento do desenvolvimento na América Latina e Caribe e fornece 
atualmente aos países membros mutuários mais de 50% do financiamento 
multilateral. Entre 1994 e 2008, o Banco financiou 1.230 empréstimos que 
totalizam US$ 108,6 bilhões (incluindo empréstimos de emergência). Desse 
montantel, US$ 66,6 bilhões (61,3%) correspondem a empréstimos de investimento 
com garantia soberana e US$ 9,1 bilhões (8,4%) a empréstimos de investimento 
sem garantia soberana; US$ 20,7 bilhões (19,1%) a empréstimos de apoio a 
reformas e US$ 12,2 bilhões (11,2%) a empréstimos de emergência (Vide 
Figura II 3). 

 Figura II-3     Figura II-4 

 

                                                 
6  O índice do Gini é uma medida da desigualdade, sendo que zero é igualdade perfeita e 100 é desigualdade 

total. 
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2.7 A Figura II-4 acima demonstra que, a partir de 1994, os fluxos líquidos de 

empréstimos para os países membros mutuários elevaram-se de quase zero até um 
máximo de US$ 6.17 bilhões em 1999. Os fluxos foram negativos de 2004 a 2006, 
refletindo a queda do volume de financiamento no período de 2002-2004. Os fluxos 
líquidos de empréstimos foram positivos e aumentaram em 2007 e 2008. 

2.8 A partir de 2007, os empréstimos na região cresceram muito, impulsionados 
mais por projetos de investimento (com e sem garantia soberana) do que por 
empréstimos de apoio a reformas e de emergência. Reformas implementadas 
como parte do realinhamento de 2007 levaram a alto nível de aprovações (mesmo 
antes da crise) de US$ 8,8 bilhões em 2007 e US$ 11,3 bilhões em 2008 (83% em 
empréstimos de investimento), níveis recordes de desembolsos de US$ 7,1 bilhões 
e US$ 7,6 bilhões em 2007 e 2008, respectivamente, e um aumento de 30% nos 
empréstimos a governos subnacionais. Em particular, as reformas provocaram: (i) 
maior capacidade organizacional, com aumento no número de especialistas técnicos 
e concentração de recursos; (ii) expansão da base de produtos e clientes em 2006 
com a decisão dos Governadores de aumentar os empréstimos sem garantia 
soberana; e (iii) redução dos custos de transação para os clientes e dos prazos de 
aprovação e desembolso dos projetos.  

2.9 Durante o Oitavo Aumento Geral de Recursos, o Banco se tornou a principal 
fonte multilateral de financiamento concessional para os países mais pobres da 
região, respondendo por 55% dos saldos pendentes de empréstimos 
multilaterais. Entre 1994 e 2008, o Banco forneceu US$ 6,6 bilhões em 
empréstimos do FOE para países admissíveis,7 desembolsando US$ 6,7 bilhões. 
Essa capacidade foi gerada por US$ l,0 bilhão em contribuições ao FOE no 
contexto do Oitavo Aumento e por amortizações de empréstimos anteriores. A 
partir de 1997, o Banco participou da iniciativa de alívio da dívida para os Países 
Pobres Muito Endividados (PPME) para os cinco mutuários do FOE. Em 1999, o 
Banco teve acentuadas reduções projetadas nos já limitados recursos para 
empréstimos do FOE. Numa decisão histórica, os países mutuários regionais 
acordaram a conversão ao longo do tempo do equivalente a cerca de US$ 2,4 
bilhões em suas moedas locais mantidas pelo Banco, a serem usados para manter 
os programas de empréstimos concessionais em moedas conversíveis e 
cooperação técnica para os países mais pobres e ajudar a reduzir a carga do 
serviço da dívida dos países pobres muito endividados. Em 2007 os Governadores 
aprovaram um alívio da dívida no âmbito da Iniciativa para Alívio da Dívida 
Multilateral (IADM), perdoando aproximadamente US$ 3,4 bilhões em pagamentos 
do principal e US$ 1 bilhão em pagamentos de juros. Esse alívio da dívida foi feito 
sem novas contribuições ao FOE, o que reduziu ainda mais sua capacidade 
financeira. 

                                                 
7  Dado o montante limitado de recursos disponíveis, a admissibilidade para receber recursos do FOE no 

âmbito do Oitavo Aumento restringiu-se aos países mais pobres e menos desenvolvidos da região: Bolívia, 
Guiana, Haiti, Honduras e Nicarágua.   
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2.10 Além disso, o BID-8 abriu um novo guichê para empréstimos diretos ao setor 

privado sem garantia soberana. Inicialmente, os empréstimos visaram 
exclusivamente os investimentos em infraestrutura e projetos de utilidade pública 
para fornecer serviços anteriormente prestados pelo setor público. Estabeleceu-se 
um limite de 5% dos compromissos anuais, que depois foi aumentado para 5% do 
total de empréstimos pendentes e para 10% em 2001. Em 2006, os Governadores 
expandiram o âmbito dos empréstimos sem garantia soberana para incluir entidades 
como parcerias público-privadas e entidades públicas e subnacionais, permitindo 
também que o Banco emprestasse diretamente a instituições financeiras e empresas 
que atuam em todos os setores, sujeito a uma lista negativa. Mais de 22,5% do 
financiamento do Banco ao setor privado (empréstimos de SCF) destinou-se a 
países do grupo C e D durante o período do Oitavo Aumento Geral dos Recursos do 
Banco. 

2.11 O Banco expandiu seu apoio a reformas de políticas, fortalecimento 
institucional e reforço da capacidade 
mediante um maior foco na 
cooperação técnica (CT). As aprovações 
de cooperações técnicas não 
reembolsáveis elevaram-se durante o 
período do Oitavo Aumento, passando de 
US$ 117 milhões em 1994 para US$ 186 
milhões em 2008. Durante o mesmo 
período, 40% de todos os recursos de 
cooperação técnica foram direcionados 
para países mais pobres da região 
(Figura II-5).  

2. Mandatos do Oitavo Aumento 
Geral de Recursos 

2.12 Os principais mandatos do Oitavo Aumento Geral de Recursos incluíam metas 
de empréstimos para redução da pobreza e equidade social de 40% do volume e 
50% do número de operações. Inicialmente, o Oitavo Aumento tinha uma 
proporção indicativa de 35% do total de empréstimos que deveria ser direcionada 
para os países dos grupos C e D, os menores países da região. Em 1998, os 
Governadores decidiram que, já que o propósito dessa meta era assegurar uma 
atenção adequada do Banco aos países mais pobres da região, ela mudava o 
parâmetro para um baseado na renda per capita, e os países mais pobres da região 
foram definidos como grupo II.8 

2.13 O Banco cumpriu plenamente as metas de empréstimos para redução da 
pobreza e apoio aos países mais pobres. Entre 1994 e 2008, o montante 
acumulado de empréstimos com garantia soberana (GS) para projetos e 

                                                 
8  De acordo com o documento AB-1960, os países do grupo II têm um PIB per capita inferior a US$ 3.200 

(em dólares dos EUA de 1997). 

Figura II – 5 
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componentes de redução da pobreza e equidade social totalizou US$ 44 bilhões em 
531 projetos. Isso representa 50,4% do volume total de empréstimos GS (excluindo 
empréstimos de emergência) e 49,5% do número total de operações. Por sua vez, os 
empréstimos com garantia soberana para países do grupo II totalizaram US$ 32,1 
bilhões, 36,8% do total de empréstimos com garantia soberana. 

3. Evolução da estrutura organizacional 

2.14 Os resultados institucionais após o Aumento Geral de Recursos devem-se em 
parte à capacidade do Banco de adaptar sua estrutura organizacional e inovar 
em seus procedimentos de administração operacional. Duas reorganizações 
realizadas em nível institucional, em 1994 e 2007, visaram a posicionar o Banco 
para responder melhor às demandas dos clientes. Em 1994, o Banco foi 
reorganizado com base nas regiões geográficas, criando-se três departamentos 
regionais de operações, com total responsabilidade pelo trabalho do Banco com os 
países membros, desde a programação até a elaboração e implementação dos 
projetos; e criou-se um guichê para fornecer empréstimos diretos ao setor privado. 
Com o objetivo de corrigir deficiências do modelo regional, o realinhamento de 
2007 criou uma estrutura matricial para melhorar a alocação dos funcionários nos 
departamentos que atendem os clientes e melhorar a eficiência institucional. 

2.15 Desde 1994, o orçamento administrativo do Banco (despesas brutas) 
permaneceu constante em termos reais, enquanto o volume operacional 
aumentou. Entre 1994 e 2008, o número de projetos aprovados aumentou 163% 
(passando de 48 para 126), e o número de projetos na carteira aumentou 96% 
(passando de 289 para 567). Conforme demonstram os indicadores na Tabela II-1, o 
desempenho do Banco é eficiente, comparado a outras instituições multilaterais. 
Por exemplo, a taxa de crescimento nominal anual do orçamento administrativo 
bruto do Banco é inferior à das instituições comparáveis. Os coeficientes entre as 
despesas administrativas e o número de funcionários e o número de projetos 
aprovados mostram que o BID está abaixo da média entre as instituições 
comparáveis. Os coeficientes entre os desembolsos de empréstimos e as despesas 
administrativas e o número de funcionários demonstram que o custo dos 
desembolsos do Banco também está abaixo da média das instituições 
comparáveis. 
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Tabela II-1:9 Coeficientes médios 2001-200710 

1/ Em 2007, o coeficiente do BID foi afetado substancialmente por dois fatores: (a) renda operacional mais baixa; e (b) 
custos de realinhamento de US$ 55 milhões debitados ao CO. 

 

2.16 O número de funcionários do 
BID permaneceu 
relativamente constante entre 
1994 e 2009. O Banco tinha 
1.758 funcionários em 1994 e 
1.772 em 2009, com um 
aumento de 38% no quadro 
profissional (passando de 934 
em 1994 para 1.287 em 2009). 
Conforme indicado na Figura 
II-6, o número de funcionários 
aumentou para 1.940 em 2001 
devido à conversão de 
consultores de longo prazo e 
caiu duas vezes: em 1995 (para 1.682) e em 2007 (para 1.606), devido a programas 
de rescisão por acordo mútuo.  

2.17 Durante o período do Oitavo Aumento, ingressaram no Banco novos países 
extra-regionais. A Coreia ingressou no Banco em 2005, tornando-se o segundo 
membro asiático. Em 2009, a China tornou-se o 48º membro do Banco. 

                                                 
9  Tabela adaptada do documento GA-242-7. 
10  Esta informação se baseia nos dados de S&P Supranacionals Special Edition 2008. A confirmação dos 

dados, políticas e práticas de outras instituições só pode ser feita por essas instituições. 

Figura II – 6 

Funcionários do BID 
1994-2008

-

500

1,000

1,500

2,000

2,500

19
94

19
95

19
96

19
97

19
98

19
99

20
00

20
01

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

Ano

Q
ua

dr
o 

de
 fu

nc
io

ná
rio

s

Gerência Profissionais
Administrativos Total

Indicador BID BIRD&IDA ADB 
Taxa de crescimento nominal de orçamento administrativo anual bruto 4.00% 6.10% 6.60%
Despesas administrativas brutas reais por projeto aprovado $4.7m $7.7m $3.4m 
Funcionários por projeto aprovado 22 34 28
Desembolsos anuais de empréstimos/despesas administrativas brutas reais $15.7m $9.4m $17.1m 
Desembolsos anuais de empréstimos/número de funcionários $3.5m $2.2m $2.2m 
Despesas administrativas brutas reais ajustadas como % da renda operacional 1/ 60.50% 58.50% 19.80%
Renda operacional/funcionários $513K $208K $288K 
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C. Contribuição para a região desde o Oitavo Aumento Geral de Recursos do 
Banco 

1. Contribuição em setores estratégicos11 
2.18 A evolução dos empréstimos do 

Banco por setor nos últimos 15 
anos caracteriza-se pela 
estabilidade do apoio aos 
programas do setor social. Além 
disso, houve um crescimento 
significativo nos setores de 
infraestrutura e fortalecimento das 
instituições (de US$ 1,7 bilhão e 
US$ 639 milhões em 1994 para US$ 
4,3 bilhões e US$ 3,4 bilhões em 
2008, respectivamente), como 
mostra a Figura II-7. Em termos de 
composição, em 2008 mais de 75% 
dos empréstimos aprovados foram 
para infraestrutura ou fortalecimento das instituições, enquanto em 1994 esses 
dois setores juntos representavam menos de 45% da carteira. Além disso, os 
programas de proteção ambiental aumentaram de US$ 82 milhões em 1994 para 
US$ 394 milhões em 2008. Nos próximos parágrafos, apresenta-se uma análise 
dos empréstimos por setor estratégico, junto com uma amostra dos resultados 
obtidos durante o período do Oitavo Aumento de Recursos do BID. 

2.19 Programas sociais. Os 
empréstimos se 
concentraram nos 
segmentos mais 
vulneráveis da 
população com o 
objetivo de ampliar a 
formação de capital 
humano. O 
financiamento totalizou 
US$ 32,6 bilhões e foram 
desembolsados US$ 27,4 
bilhões, com 
investimentos de US$ 5,6 

                                                 
11  Nesta seção, todos os dados foram extraídos dos relatórios de conclusão do projeto (PCR) e relatórios de 

monitoramento do andamento do projeto (PPMR). 

Tabela II-2 
Programas sociais 

Indicadores de resultado 1994-2008 
Educação   
· Salas de aulas construídas ou modernizadas 71.099
· Capacitação de professores 931.151
· Alunos beneficiados     22.048.326
Saúde e aspectos sociais e de trabalho   
· Pessoal capacitado 4.091.815
· Número de instalações construídas ou 

modernizadas 
297.633

· Pessoas beneficiadas 100.407.057
Desenvolvimento urbano   
· Casas construídas ou reformadas 214.894
· Famílias beneficiadas 1.690.936
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bilhões em educação, US$ 2,7 bilhões em saúde e nutrição materno-infantil. Os 
programas de transferência condicionada de renda totalizaram US$ 6,15 bilhões em 
13 países. Outros programas sociais visaram melhorias em favelas e ações para 
aumentar a produtividade de pequenos agricultores e microempresas. Além disso, 
US$ 6,7 bilhões financiaram programas de desenvolvimento urbano e habitação no 
âmbito nacional e subnacional, e a preservação do patrimônio sociocultural de 
comunidades tradicionais e grupos indígenas, entre outros. Os empréstimos de 
apoio a reformas totalizaram US$ 4,6 bilhões.  

2.20 Infraestrutura. O financiamento 
para infraestrutura aumentou o 
acesso dos pobres aos serviços 
públicos e a competitividade das 
empresas. Os empréstimos 
totalizaram US$ 30 bilhões, com 
desembolsos de US$ 25 bilhões. 
Os empréstimos incluíram 
operações de transporte (US$ 11,9 
bilhões), investimentos em energia 
(US$ 7,9 bilhões) e programas de 
água e saneamento 
(US$ 6,2 bilhões). Além disso, o 
apoio à agricultura e ao 
desenvolvimento rural totalizou 
US$ 3,6 bilhões para 
desenvolvimento de comunidades 
rurais, irrigação, regularização de 
terras e registro de propriedades, 
reativação agrícola, geração e 
disseminação de tecnologia 
agrícola, etc. Os empréstimos de apoio a reformas nesses setores, com vistas ao 
fortalecimento e melhoria da capacidade e eficiência dos países na gestão de 
serviços públicos, chegaram a US$ 1,3 bilhão.12 

                                                 
12  91% das operações de apoio a reformas em transportes, água e saneamento, energia e agricultura se 

destinaram a  países do grupo II. 

Tabela II-3 
Infraestrutura 

Indicadores de resultado 1994-2008 
Agricultura . 
· Terras melhoradas por meio de 

irrigação/drenagem (ha) 
484.666

· Famílias beneficiadas 3.161.533
Energia .
· Linhas de distribuição 

instaladas/modernizadas 
6.442

·  Linhas de distribuição 
instaladas/modernizadas (km) 

1.807

· Domicílios beneficiados  539.471
Transportes . 
· Rodovias construídas ou modernizadas 

(km) 
732.372

Água e saneamento . 
· Domicílios conectados ou abastecimento 

de água 
4.232.437

· Domicílios servidos por saneamento 2.272.201
· Sistemas de água e saneamento construídos 

ou modernizados 
862
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2.21  Fortalecimento das instituições. As operações contribuíram para melhorar o 

saldo fiscal, a administração 
pública e a proteção dos 
direitos. Os empréstimos 
totalizaram US$ 31,5 bilhões, 
com desembolsos de US$ 26,2 
bilhões. Foram destinados US$ 
2,4 bilhões ao desenvolvimento 
de mercados de capital e US$ 7 
bilhões para crédito 
multissetorial e programas de 
pré-investimento, incluindo 
financiamento de PME. O financiamento da reforma e modernização do Estado 
totalizou US$ 18,5 bilhões, incluindo apoio à administração de recursos públicos, 
administração tributária e aduaneira e reforma judiciária, entre outros. Entre 1994 e 
2008, o Banco foi particularmente ativo no apoio à descentralização, fornecendo 
recursos a centenas de governos regionais e locais. Os empréstimos de apoio a 
reformas totalizaram US$ 14,4 bilhões, dos quais US$ 13,1 bilhões foram para 
reforma e modernização do Estado.  

2.22  Programas de proteção ambiental. 
As operações nesta área se 
concentraram na melhoria da 
gestão ambiental. Os empréstimos 
totalizaram US$ 2,6 bilhões, com 
US$ 2,3 bilhões de desembolsos. Os 
investimentos incluíram melhoria da 
gestão de recursos naturais e hídricos, recuperação após desastres naturais, 
fortalecimento dos quadros normativos e instituições, aumento da cobertura 
florestal, biodiversidade e eficiência energética, reassentamentos e educação e 
capacitação ambiental. Os empréstimos de apoio a reformas totalizaram US$ 400 
milhões.  

2. Capacidade do Banco para continuar contribuindo para a região 

2.23 Apesar do aumento geral de capital 1994, o Banco encolheu em relação às 
necessidades de financiamento da região. Os empréstimos do BID mostraram 
uma tendência ascendente a partir da crise da dívida no início dos anos 80 até a 
crise financeira dos mercados emergentes no fim dos anos 90. Depois, essa 
tendência se inverteu. Os desembolsos do Banco em relação à parcela média da 
formação bruta de capital público e privado diminuíram no período entre 1983 e 
2008. O mesmo se aplica a outros indicadores. Apesar de níveis recordes de 
empréstimo nos últimos dois anos, os desembolsos do BID em 2008 ficaram entre 
US$ 2 e 5 bilhões abaixo das tendências históricas.  

Tabela II-4 

Fortalecimento das instituições para o crescimento 
Indicadores de resultado 1994-2008 

Financiamento  
· Linhas de crédito 546.894
· Projetos/operações beneficiadas 170.092
Capacidade institucional .
· Servidores civis capacitados 1.466.093

Sistemas de informação e melhores 
sistemas 

1.314

Tabela II-5 
Programas de proteção ambiental 

Indicadores de resultado 1994-2008 
Meio ambiente .
·.Áreas protegidas.(ha) 90.651
·..Obras de regulamentação hídrica 1.847
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2.24 Há também uma diferença significativa com respeito aos cinco países mais pobres 

da região que dependem de recursos do Fundo de Operações Especiais (FOE). 
Medidos em termos reais (dólares dos EUA de 2008), a média anual de recursos 
disponíveis para empréstimos concessionais diminuiu substancialmente no período 
entre 1994 e 2008. A queda foi mais acentuada após a implementação do alívio 
BID-07 e, se não for tomada nenhuma medida, continuará até que se esgote o FOE. 

2.25 A capacidade atual do Banco não é compatível com as necessidades da região 
para a próxima década. 
Os desafios remanescentes 
de desenvolvimento da 
região e pelos efeitos 
persistentes da atual crise 
econômica conformam 
essas necessidades. A 
capacidade do Banco de 
responder à demanda dos 
mutuários em 2010 e anos 
posteriores, ilustrada na 
Figura II-8, está gravemente restringida. Para manter um nível sustentável de 
empréstimo, o programa anual de empréstimos ordinários se limitaria a US$ 6 
bilhões, bem abaixo das projeções de demanda apresentadas na seção V deste 
documento, e os desembolsos anuais ficariam restritos a US$ 5,8 bilhões. 

III. AMÉRICA LATINA E CARIBE EM 2020: ENFRENTAR OS DESAFIOS DA 
IGUALDADE DE OPORTUNIDADES E SUSTENTABILIDADE GLOBAL  

3.1 Na Resolução AG-6/09, sobre a situação dos recursos do Banco, a Assembleia de 
Governadores solicitou que a Administração desenvolvesse uma nova estratégia 
institucional para empregar de maneira eficaz os recursos adicionais, com ênfase no 
apoio aos programas de redes de segurança social, redução da pobreza e da 
desigualdade, investimentos em infraestrutura e mudança climática. Em resposta ao 
pedido dos Governadores, esta seção descreve os principais desafios que a região 
enfrenta e examina como as prioridades estratégicas do Banco abordam 
efetivamente as quatro áreas de apoio especificamente solicitadas pelos 
Governadores. 

A. Principais desafios de desenvolvimento  

3.2 Embora constituída em sua maior parte por países de renda média (PRM), a 
América Latina e Caribe (ALC) constituem uma região com um substancial 
atraso de desenvolvimento e enormes desigualdades. Em geral, a gestão 
macroeconômica na região melhorou notavelmente na última década. Essa 
melhoria, juntamente com condições internacionais excepcionalmente favoráveis 
no período de 2002-2008, permitiu que a região tivesse um crescimento econômico 
mais rápido do que os sete países mais ricos do mundo e os países de renda média 

Figura II – 8 

 
 

0

2

4

6

8

1
0

1
2

1
4

1
6

1
8

2
0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

B
ilh

õe
s 

de
 U

S$

Aprovações (em 2009 inclui emergência e LPGS)
 
Desembolsos

Capacidade de empréstimo não utilizada



 - 13 - 
 
 
 

asiáticos, excluindo a China e a Índia. No entanto, numa perspectiva de longo 
prazo, o crescimento da região da América Latina e Caribe ficou atrás de outras 
regiões emergentes. Paralelamente, apesar de na última década ter havido redução 
da desigualdade em alguns dos países mais desiguais, como Brasil, Chile, 
Colômbia, México e Venezuela, persistem desigualdades, criando obstáculos para 
um crescimento mais rápido, maior inclusão social e redução sustentável da 
pobreza. A integração da região na economia mundial é desigual e seu desempenho 
comercial é fraco em comparação com o dos países em desenvolvimento da Ásia e 
Pacifico.  

3.3 Dois dos principais desafios de desenvolvimento da região da América Latina e 
Caribe são promover a igualdade de oportunidades numa ampla gama de 
áreas e fechar o hiato de crescimento em relação ao resto do mundo, 
contribuindo para a sustentabilidade ambiental global, são os. A região 
enfrenta o desafio imediato de superar a atual crise financeira mundial para manter 
seu avanço arduamente obtido em matéria de estabilidade macroeconômica. Além 
disso, se as tendências se mantiverem nos próximos 10 anos, os países da América 
Latina e Caribe colherão os benefícios de 20 anos de disciplina macroeconômica, 
governos democráticos e políticas sociais consistentes. A demografia também 
ajudará, já que os coeficientes de dependência estarão num nível historicamente 
baixo até 2030: um fenômeno que o BID destacou como uma janela de 
oportunidade demográfica devido aos seus efeitos sobre a produtividade geral.13 

1. Promover a igualdade de oportunidades14 

3.4 A região da América Latina e Caribe apresenta grande desigualdade de 
oportunidades entre países e dentro de cada país, apesar de notáveis melhorias 
no acesso a serviços básicos e indicadores importantes. Essa desigualdade de 
oportunidades se traduz em resultados desiguais numa ampla gama de medidas do 
bem-estar social. A democracia deu mais voz a segmentos da população que 
estavam excluídos dos benefícios do desenvolvimento. Porém, a região continua 
sendo uma das mais desiguais do mundo. Isso é válido para uma ampla gama de 
indicadores monetários e para muitos não monetários: desde educação, saúde, 
acesso a infraestrutura básica – como água potável e saneamento –, até serviços 
financeiros e judiciais e fatores determinantes essenciais da autoestima e padrão de 
vida, como ter um bom empregos. As diferenças de raça, etnia e gênero ainda são 
importantes determinantes do acesso desigual a oportunidades.  

3.5 A igualdade de oportunidades é crucial para o crescimento e a redução 
sustentável da pobreza. Um crescente volume de dados empíricos mostra que a 

                                                 
13  BID 2000. Development beyond Economics. Economic and Social Progress in Latin America, 2000 Report, 

Washington, DC: IDB.. 
14  Os dados desta seção provêm de: (i) Relatório do PNUD sobre ODM 2008 

(http://www.undp.org/ODM/basics_ontrack.shtml); (ii) “Global Monitoring Report 2008: ODM and the 
Environment”, Banco Mundial (2008); (iii) Socio-Economic Database for Latin America and the Caribbean 
(SEDLAC); e (iv) cálculos de funcionários do BID.  
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desigualdade de oportunidades numa ampla gama de áreas prejudica o crescimento 
econômico e social. Entre outros obstáculos, os altos níveis de desigualdade no 
acesso a bons empregos, crédito e mercados de capital e instituições encarregadas 
de aplicar a lei, entre outros, leva à perda de oportunidades econômicas para 
algumas pessoas com alto potencial econômico. Essas desigualdades também 
levam a escolhas ineficientes de produção e investimento por empresas e famílias 
que têm posições econômicas arraigadas, exibem comportamentos rentistas e 
exercem influência indevida nas principais instituições. O acesso desigual à 
educação, serviços de saúde, justiça e habitação, entre outros, reproduz condições 
estruturais que são fatores determinantes da exclusão social.  

3.6 A promoção da igualdade de oportunidades requer, entre outras coisas, um 
progresso acelerado para atingir os objetivos de desenvolvimento do milênio 
(ODM). A Tabela III-1 mostra que na região o progresso tem sido positivo, mas 
desigual entre vários indicadores, entre países e dentro de cada país (por exemplo, 
entre as áreas rurais e urbanas). Evidentemente, o progresso deve ser avaliado em 
relação à meta: por exemplo, o pequeno progresso da Argentina em relação à 
educação fundamental é explicado pelo fato de já proporcionar cobertura quase 
universal nessa área; assim como o progresso nulo do Chile no aumento do acesso a 
água potável em áreas urbanas. Dito isto, se o progresso na consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio tivesse sido linear a cada ano, desde 
1990 até 2007, o cumprimento teria sido de 68% em todos os indicadores. A 
Tabela III-1 mostra que em muitos casos isso não aconteceu.15  

Tabela III-1 

 
 

3.7 O progresso na consecução do ODM relativo à redução da pobreza só será 
obtido se forem resolvidas as desigualdades nas oportunidades de trabalho que 
estão por trás das grandes diferenças de renda e produtividade. A pobreza 

                                                 
15  O Anexo 2 apresenta informações mais detalhadas sobre o progresso na consecução dos Objetivos de 

Desenvolvimento do Milênio em educação, saúde e água e saneamento. 

Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a 

proporção da 
população com 

renda inferior a um 
dólar por dia 

Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a 

proporção da 
população que sofre 

de fome 

Garantir que, até 
2015, todas as 
crianças, de 

ambos os sexos, 
terminem um ciclo 

completo de 
ensino básico 

Reduzir em dois 
terços, entre 1990 e 
2015, a mortalidade 

de crianças 
menores de 5 anos

Reduzir pela metade, 
entre 1990 e 2015, a 

proporção da 
população sem 
acesso a água 

potável 

Reduzir pela 
metade, entre 1990 
e 2015, a proporção 

da população 
urbana sem acesso 

a água potável 

Reduzir pela 
metade, entre 1990 
e 2015, a proporção 
da população rural 
sem acesso a água 

potável 

Argentina 24% -23% 1% 69% 67% 67% 57%
Bolívia 42% 36% 66% 68% 100% 111% 78%
Brasil 127% 67% 59% 76% 94% 114% 13%
Chile 150% 100% 63% 79% 100% 0% 90%
Colômbia 45% 35% 38% 75% 25% 100% -9%
Costa Rica 92% 67% 50% 61%
Rep. Dom. 0% 41% 79% 138% 147%
Equador 78% 75% 29% 89% 163% 178% 154%
El Salvador 63% 17% 23% 81% 103% 108% 77%
Guatemala 61% -88% 13% 80% 162% 182% 157%
Haiti 55% 68% 42% 50% 31%
Honduras 50% 9% 23% 55% 0% 75% -48%
México 107% 0% 54% 81% 144% 164% 117%
Nicarágua 76% 20% 11% 97% 60% -22% 63%
Panamá -9% -38% 53% 48% 40% 19%
Paraguai 19% 33% 51% 47% 79% 137% 29%
Peru 90% 143% 42% 97% 77% 55% 75%
Uruguai 18% 114% 6% 53%
Venezuela (Rep. Bolivariana da) -127% 27% 31%

Fonte: CEPAL, Panorama Social 2008 

América Latina e Caribe: progresso na consecução dos ODM
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extrema na região caiu de 22,5% em 1990 para cerca de 12,9% em 2008. No 
entanto, vários países talvez não consigam atinjir o Objetivo de Desenvolvimento 
do Milênio de reduzir pela metade a percentagem da população que vive em 
extrema pobreza até 2015. Em 2007, 190 milhões de pessoas ainda viviam em 
situação de pobreza na região da América Latina e Caribe, das quais mais de 65 
milhões em situação de extrema pobreza. A redução da extrema pobreza se deve em 
parte à estabilidade macroeconômica, aumento das remessas em alguns casos e uma 
nova geração de programas direcionados que são mais eficazes em termos de 
beneficiar os pobres. Contudo, uma redução sustentável da pobreza não pode ser 
obtida apenas com esses programas; é indispensável elevar a produtividade dos 
trabalhadores pobres.  

3.8 O acesso desigual a empregos de alta produtividade é um grande obstáculo 
que precisa ser superado. O mercado de trabalho e as instituições de seguro social 
na região da América Latina e Caribe tendem a proteger os trabalhadores do setor 
formal às custas dos trabalhadores informais. Mais da metade das pessoas 
empregadas na região trabalham no setor informal, sem seguro social nem acesso a 
oportunidades de treinamento, em empregos inseguros, instáveis e de baixa 
produtividade. Por sua vez, os trabalhadores pobres representam uma parcela 
desproporcional do emprego informal. Apesar da estabilidade macroeconômica, a 
região não tem conseguido romper o ciclo vicioso de informalidade, baixa 
produtividade e pobreza. O PIB por trabalhador cresceu apenas 0,6% em média 
entre 1992 e 2006. Um crescimento mais rápido da produtividade do trabalho é 
essencial para um aumento sustentado dos salários reais e renda dos trabalhadores. 
Esse processo de crescimento não pode ser substituído por transferências cada vez 
maiores efetuadas por meio de um crescente conjunto de programas sociais ad hoc 
cada vez mais desarticulados. 

3.9 São necessárias melhores empresas formais para criar melhores empregos 
formais com seguro social. Na região da América Latina e Caribe a informalidade 
do emprego é acompanhada pela informalidade das empresas. Em muitos países da 
região, há um grande número de empresas que são muito pequenas e não cumprem 
as normas fiscais e previdenciárias, e talvez só existam por isso. Há milhões de 
empregos informais porque há milhões de empresas informais, caracterizadas por 
pouco acesso a crédito, condições precárias, altos índices de quebra e poucos 
investimentos em capacitação da mão-de-obra e adoção de tecnologias. Muitas 
dessas empresas informais não estão registradas, e às vezes nem são captadas pelas 
estatísticas econômicas. Mas os dados das empresas captadas mostram motivos de 
preocupação. Mais de dois terços do emprego na América Latina e Caribe e 40% do 
PIB são gerados por pequenas e médias empresas (PME). Porém, 46% das 
pequenas e 41% das empresas médias da região indicam que o acesso limitado ao 
crédito representa um importante obstáculo para o seu crescimento (em comparação 
com 19% e 13%, respectivamente, nos países da OCDE). O combate à 
informalidade é crucial para a consecução das metas de redução da pobreza e 
indispensável para uma maior coesão social. Ademais, já que a informalidade é 
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fonte de baixa produtividade, seu combate também constitui uma prioridade da 
agenda de crescimento da região.  

2. Fechar o hiato de crescimento da América Latina e Caribe e contribuir 
para a sustentabilidade ambiental global  

3.10 A América Latina e Caribe deve aumentar o crescimento, mantendo o 
compromisso de confrontar o que talvez seja o maior desafio que a 
humanidade enfrenta neste século: atingir a sustentabilidade ambiental global 
e responder à mudança climática. Os desafios nessa área são enormes porque os 
processos que modificam o clima mundial e degradam o meio ambiente 
caracterizam-se por incertezas e grandes externalidades, que em geral estendem 
seus efeitos além das fronteiras nacionais. Para serem eficazes, em muitos casos as 
intervenções precisam ser implementadas no âmbito regional ou mesmo global, o 
que exige coordenação de políticas e cooperação entre países mais estreita do que 
se registrou até agora. Outro desafio é o conhecimento incompleto sobre os 
processos físicos subjacentes e sua relação com o comportamento econômico. A 
elaboração da combinação certa de regulamentos e incentivos de mercado para 
poupar energia e diversificar suas fontes também é um processo contínuo, bem 
como o desenvolvimento das instituições necessárias para manter mercados 
eficientes para a comercialização de licenças de poluição. O entendimento das 
implicações das mudanças climáticas do mundo também é essencial para os países 
que estão muito expostos a desastres naturais, como inundações, secas e furacões.  

3.11 Com 15,5% das terras e 8,5% da população mundial, a América Latina e o 
Caribe têm um importante papel a desempenhar na salvaguarda do meio 
ambiente. A região emite 12% dos gases de efeito estufa, muito menos que 
outras economias emergentes. Porém, os efeitos do aquecimento global na região 
são evidentes, incluindo o recente desaparecimento de uma geleira de 18 mil anos 
na Bolívia e a alteração de padrões climáticos que estão afetando a agricultura da 
região.  

3.12 O progresso na sustentabilidade ambiental, medido pelos indicadores 
relevantes do ODM, tem sido irregular. A América Latina e o Caribe 
aumentaram a porcentagem de áreas terrestres e marinhas protegidas de 7,3% em 
1990 para 18,8% em 2005, colocando a região na frente do resto do mundo. 
Contudo, o índice anual de desmatamento (em termos de milhares de quilômetros 
quadrados) ainda é o mais alto do mundo. As emissões de CO2 aumentaram 40% de 
1990 a 2005; embora esteja abaixo da média das regiões em desenvolvimento (que 
dobraram as emissões no mesmo período), a industrialização da região reforça o 
desafio de reduzir as emissões para atingir a sustentabilidade ambiental. 

B. Alinhamento entre as prioridades institucionais do BID e os principais 
desafios de desenvolvimento da região  

3.13 As prioridades institucionais propostas para o BID estão bem alinhadas com 
os principais desafios de desenvolvimento da região. As cinco prioridades 
institucionais propostas adiante abordam os dois amplos desafios de 
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desenvolvimento descritos anteriormente e, mais especialmente, respondem aos 
quatro pedidos específicos feitos pelos Governadores na Resolução AG-6/09.16 

3.14 Dentro das cinco prioridades, há temas específicos com valor estratégico para 
a região (e, portanto, para o BID) na próxima década. Incluem áreas de 
envolvimento contínuo, em que ainda há oportunidades inexploradas e necessidades 
não atendidas, e novas áreas relacionadas ao desenvolvimento da região, ou onde o 
Banco deve aprofundar sua incursão em resposta aos mandatos dos Governadores. 
Trata-se de áreas em que o envolvimento substancial do BID nos últimos 10 anos 
pode dar uma contribuição substantiva para o crescimento e equidade mediante 
operações no setor público ou privado; e onde o BID desenvolveu ou pode 
facilmente acumular vantagens comparativas com base na experiência, boas 
práticas, inovação e investimentos contínuos no desenvolvimento do conhecimento 
orientado para a formulação de políticas. Essas áreas são listadas preliminarmente 
em cada uma das cinco prioridades. 

1. Políticas sociais para equidade e produtividade  

3.15 Para obter uma redução sustentável da pobreza e desigualdade, os países da 
América Latina e Caribe precisam de uma nova geração de programas sociais 
que promovam a igualdade de oportunidades para todos, independentemente 
da situação de trabalho, raça, etnia ou gênero. O foco precisa ser colocado no 
aumento da qualidade e relevância da educação, melhoria da saúde, proteção das 
famílias contra riscos e redistribuição efetiva da renda, ao mesmo tempo em que se 
aumenta a produtividade do trabalho. A região precisa de programas sociais que 
contribuam para um melhor desempenho dos mercados de trabalho, em termos de 
sua capacidade de criar empregos com salários mais altos e cobertura de seguro 
social. As áreas de participação estratégica do Banco na região incluem: 

a. Criação de redes de segurança bem articuladas. Na última década, muitos 
países da região desenvolveram programas de alívio da pobreza direcionados, 
que têm um histórico comprovado de redução da pobreza de renda e 
contribuem para melhorar os indicadores básicos de saúde e educação. Muitos 
desses programas foram implementados com apoio técnico e financeiro do 
Banco, e a experiência acumulada proporciona uma plataforma singular para o 
Banco continuar trabalhando no futuro, expandindo a cobertura dos 
programas, onde necessário, ou melhorando seu funcionamento nos países que 
já dispõem deles. Contudo, é preciso distinguir entre programas que 
transferem renda para famílias pobres e investem em seu capital humano, e 
programas que as protegem de riscos como a perda do emprego, morte, 
problemas de saúde, incapacidade permanente ou ausência de renda após a 
aposentadoria. A proteção contra esses riscos é tradicionalmente 
proporcionada por programas de seguro social, cuja cobertura na maioria dos 
países da América Latina e Caribe está associada a um emprego formal. 

                                                 
16  Essas prioridades institucionais se baseiam na proposta de atualizar as estratégias que orientam o novo 

esquema operacional do Banco (documento GN-2494). 
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Assim, a ausência de seguro social para os trabalhadores pobres (ou, 
alternativamente, a prevalência de emprego informal entre os trabalhadores 
pobres) é um grande obstáculo à melhoria da proteção social para as famílias 
pobres. Por sua vez, é essencial assinalar que essa proteção não deve ser 
fornecida com programas que tentam substituir o seguro social, porque isso 
pode deixar os trabalhadores pobres permanentemente sem um emprego 
formal e em atividades informais de baixa produtividade. Assim, há grandes 
desafios conceptuais e operacionais na elaboração de programas direcionados 
para a pobreza que sejam bem articulados com outros programas sociais, 
particularmente o seguro social. Tendo em vista seu conhecimento e 
participação no setor social, bem como sua crescente participação na área dos 
mercados de trabalho conforme descrito adiante, o Banco está numa posição 
muito boa para apoiar os países que enfrentam esses desafios. 

Box 3.1 
A onda da transferência condicional de renda na América Latina e Caribe: resultados concretos na redução 

da pobreza e desigualdade 

Há 12 anos, teve início no México um programa inovador de combate à pobreza, propondo que, para cobrir o déficit de 
acumulação de capital humano entre os mais pobres, a demanda por serviços de saúde, nutrição e educação tinha de ser 
promovida mediante incentivos direcionados às famílias, ao mesmo tempo em que redistribuía a renda da maneira mais 
eficaz em função do custo possível. A proposta, em muitos sentidos, ia na contramão da política social prevalecente: 
fornecer dinheiro em vez de alimentos ou cupons; trabalhar no lado da demanda em vez de no lado da oferta de 
serviços; deixar que as famílias otimizassem o consumo de recursos; condicionar alguns comportamentos cruciais. 
Todas essas eram noções de política social ainda não testadas naquela época. Somente o Brasil vinha implementando 
subsídios educacionais condicionados à frequência escolar. Embora esses programas públicos estivessem na vanguarda 
da inovação, seus resultados não eram sistematicamente documentados.  
Há 12 anos, Jose Gomez de Leon Cruces (primeiro diretor do PROGRESA) estava explicando a lógica do programa e a 
necessidade de formular a avaliação mais rigorosa possível numa sala de conferências do BID repleta de acadêmicos e 
autoridades. Essa primeira reunião foi coordenada e patrocinada pela Unidade de Pobreza do Banco. Desde esse dia, o 
Banco passou a ser um parceiro incansável do que tem sido chamado de “a onda da transferência condicional de renda 
(TCR)”. Essa reunião ativou dois novos programas e duas novas avaliações rigorosas: em Honduras e na Nicarágua. 
Ambos os programas foram financiados pelo Banco dois anos depois do lançamento do PROGRESA no México. Logo, 
seguiu-se a Colômbia. Hoje, 16 países da ALC implementaram alguma variação dos programas de TCR e o Banco 
desempenhou papel de assessoria na maioria deles, mesmo na ausência de financiamento. Até hoje, o BID é uma fonte 
de geração e transferência de conhecimento, tanto operacionalmente quanto na avaliação desses programas. 
As avaliações dos programas de TCR geraram resultados baseados em evidências nas múltiplas dimensões visadas 
pelos programas. Comprovou-se, repetidas vezes, que os programas de TCR reduzem a pobreza no curto prazo e 
contribuem para importantes reduções na desigualdade geral (particularmente programas com maior cobertura como o 
Bolsa Família no Brasil e Oportunidades no México). Eles aumentam o uso dos serviços de educação e saúde, 
melhoram a situação nutricional de crianças pobres em risco e aumentam a progressão escolar, entre outros resultados. 
Também exercem influência positiva sobre a agenda de reformas do setor público, promovendo a substituição de 
mecanismos de apoio à renda mal direcionados e ineficazes, ajudando a fortalecer uma cultura de resultados no setor 
público e aumentando a responsabilidade dos provedores de serviços de educação e saúde, entre outros. No futuro, o 
desafio será a articulação desses programas com outros programas sociais, particularmente a previdência social.  

 

b. Melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho para elevar a 
produtividade e aumentar a cobertura de seguro social. Por mais de duas 
décadas, o crescimento da produtividade do trabalho na região da América 
Latina e Caribe ficou atrás do observado em outras economias emergentes. 
Além disso, a informalidade aumentou e a cobertura do seguro social e 
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aposentadoria se estagnou. A combinação de políticas sociais e econômicas 
mal formuladas impediu o aumento da produtividade das pequenas e médias 
empresas, que empregam uma grande e crescente parcela de trabalhadores na 
região. Adicionalmente, desestimulou a transferência dos trabalhadores de 
empregos informais de baixa produtividade sem seguro social para empregos 
formais de alta produtividade com essa cobertura. Essa tendência foi 
particularmente prejudicial para os trabalhadores pobres. No médio prazo, o 
BID visa a fortalecer sua posição como parceiro importante da região nas 
questões do mercado de trabalho. A atividade do Banco tem-se concentrado 
numa agenda que inclui treinamento, intermediação trabalhista e serviços de 
informação e programas de emprego temporário. Essa agenda precisa ser 
aplicada tendo em vista os grandes hiatos na produtividade do trabalho. Ao 
mesmo tempo, para entender melhor o impacto que esses sistemas têm sobre a 
decisão das empresas de investir em capacitação e outras medidas para 
aumentar a produtividade, bem como sobre os incentivos do trabalhador para 
deixar o mercado de trabalho informal, o Banco deve seguir uma agenda 
voltada para a elaboração e financiamento de sistemas de seguros social 
(previdência social, pensões, seguro desemprego e seguro de saúde). O Banco 
trabalhará em toda a região para melhorar o funcionamento dos mercados de 
trabalho como parte de sua agenda para aumentar tanto a produtividade como 
a parcela de emprego formal no emprego total e reduzir as diferenças 
existentes em termos de seguro social entre a ALC e os países da OCDE. 

c. Elevar a qualidade e promover a equidade da educação. Apesar de amplos 
ganhos em termos de matrícula na última década, persistem diferenças de 
cobertura na educação pré-escolar e média nos países da América Latina e 
Caribe em comparação com países que têm um nível de renda similar, e a 
qualidade é um problema sério em todos os níveis. Cerca de 57% das crianças 
entre três e cinco anos estão matriculadas na pré-escola na região em 
comparação com 75% nos países da OCDE; no nível médio, 48% da coorte de 
15 a 19 anos termina a 9ª série nos países da ALC, em comparação com 98% 
nos países da OCDE. Os resultados de testes internacionais padronizados (por 
exemplo, PISA) mostram que os estudantes da ALC têm um desempenho bem 
inferior ao que seria de esperar tendo em vista o nível de renda dos países. Por 
exemplo, o estudante médio da ALC teve 394 pontos no teste de ciências 
PISA em 2006, mas, de acordo com o nível de renda, o resultado devia ser em 
torno de 465. O Banco sempre financiou a ampliação da cobertura, e essa 
atividade na educação pré-escolar e média precisa continuar nos próximos 
anos. Paralelamente, o Banco está acumulando forte experiência para ajudar 
os países a enfrentar a aumentar a qualidade da educação, focando no 
desenvolvimento da primeira infância e melhorando a qualidade dos 
professores.  

d. Promover a equidade na saúde. O progresso em termos de saúde e nutrição 
na última década foi desigual, devido em parte aos baixos níveis de insumos. 
Em comparação com os países da OCDE, os sistemas de saúde dos países da 
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América Latina e Caribe se baseiam muito no pagamento de pequenas 
despesas, expondo as famílias ao risco de empobrecimento em caso de 
doença. Não é de surpreender que os grupos menos instruídos, as minorias 
étnicas e as populações rurais sofram relativamente mais com o acesso 
limitado aos serviços de saúde. Como resultado de sua participação na 
reforma de saúde em vários países, bem como sua participação em muitos 
programas direcionados à pobreza e nutrição, o Banco desenvolveu sólida 
experiência em questões de atenção primária à saúde. Tendo em vista os 
elevados índices de subnutrição e as defasagens nos indicadores básicos de 
saúde em alguns países da região, a participação o Banco precisa trabalhar 
com governos e outros atores para impulsionar o progresso na consecução dos 
ODM relativos à saúde. Até 2020, a taxa de mortalidade das crianças com 
menos de cinco anos e a taxa de mortalidade materna devem ser reduzidas, 
respectivamente, para menos de 8,3 mortes por 1.000 nascidos vivos e 86 
mortes por 100 mil nascidos vivos; até esse ano, a prevalência de crianças 
menores de cinco anos com peso abaixo da tabela deve ficar abaixo de 3,5%. 
Por outro lado, a transição epidemiológica de doenças infecciosas para 
doenças não transmissíveis representa novos desafios para a região; essas 
patologias mais complexas criam novas demandas orçamentárias e 
operacionais. O Banco está investindo na elaboração de novas operações para 
promover protocolos de prevenção nos sistemas de saúde pública da região e 
está reforçando sua parceria com atores regionais e globais com experiência 
no controle de doenças específicas. Trata-se de novas áreas de participação do 
Banco, onde seu conhecimento dos sistemas de saúde da região proporciona 
uma forte vantagem comparativa para futuras operações.  

e. Abordar as questões transversais de gênero e diversidade. A desigualdade 
da região se traduz num progresso desigual em indicadores de gênero como o 
terceiro Objetivo de Desenvolvimento do Milênio. Embora alguns indicadores 
de saúde como a mortalidade materna tenham melhorado espetacularmente, 
persistem disparidades. As mulheres que vivem em áreas rurais, 
particularmente afrodescendentes ou indígenas, não têm progredido tanto 
quanto as mulheres urbanas. Além disso, as desigualdades de gênero e etnia 
prevalecem nos mercados de trabalho mesmo quando membros de grupos 
minoritários atingem níveis mais altos de educação. Em função dessas 
disparidades, o Banco deve concentrar seu apoio em áreas específicas, como 
os direitos e representação dos povos indígenas, saúde das mulheres 
indígenas, educação e mercado de trabalho, criando um ambiente que propicie 
o melhoramento do trabalho e produtividade das mulheres, e fortalecendo os 
quadros normativos. Como parte da atividade do Banco nos mercados de 
trabalho, está sendo dada atenção especial às condições que limitam um 
melhor desempenho das mulheres, bem como a medidas que possam melhorá-
lo, como o desenvolvimento de creches em grande escala ou a promoção de 
mudanças nas normas trabalhistas e de seguro social que podem 
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inadvertidamente discriminar as mulheres (como, por exemplo, no caso das 
empregadas domésticas). 

2. Infraestrutura para competitividade e bem-estar social 

3.16 A região precisa aumentar os investimentos em infraestrutura produtiva para 
superar o atraso em relação a outras regiões do mundo. O transporte é crucial, 
tendo em vista as grandes externalidades positivas associadas aos baixos custos de 
transporte e a importância de densas redes de transportes para um desenvolvimento 
regional equilibrado e para romper o isolamento geográfico de algumas 
comunidades. O acesso a fontes sustentáveis de energia e telecomunicações de 
baixo custo contribuem para elevar a produtividade do trabalho e capital e também 
tem um efeito direto sobre o bem-estar das famílias. Somente empresas 
competitivas podem criar e manter empregos com maior produtividade, mas essas 
empresas precisam de infraestrutura básica para aumentar sua competitividade num 
mundo globalizado. O investimento em infraestrutura também é crucial para 
aumentar o bem-estar das famílias, junto com dimensões cruciais como acesso a 
água e saneamento. As áreas de participação estratégica do Banco na região 
incluem: 

a. Acesso a água e saneamento para todos. Cerca de 49 milhões de pessoas 
não dispõem de acesso a água potável na região da América Latina e Caribe, 
enquanto 72 milhões de pessoas não contam com serviço de água encanada. 
Ao mesmo tempo, 124 milhões não possuem instalações de saneamento 
melhoradas e nas áreas urbanas 79 milhões não têm acesso a serviços de 
esgoto. Menos de 15% das águas residuais recebem algum tipo de tratamento 
antes de serem descarregadas, contribuindo para altos níveis de poluição nos 
cursos de água. Na região, 172 milhões de pessoas não têm acesso a água 
potável e 239 milhões não dispõem de serviços de saneamento, a maioria nos 
segmentos mais vulneráveis da população. A melhoria dos serviços de água e 
saneamento tem sido parte importante do trabalho do BID na região desde 
1961. A maior parte do financiamento se dirigiu à infraestrutura para captação 
e distribuição de água potável e coleta e disposição de águas residuais. Foram 
também envidados importantes esforços para apoiar as instituições setoriais, 
particularmente companhias de água e entidades reguladoras. O Banco pode 
ajudar os países a se aproximar ainda mais da cobertura universal até 2020.  
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Box 3.2 
Iniciativa de Água e Saneamento: acesso universal na região 

 Em 2007, o Banco lançou a Iniciativa de Água e Saneamento (Iniciativa), em resposta aos desafios que a Região 
enfrenta nesse setor. A meta da Iniciativa é ajudar os países da ALC a obter o acesso universal a esses serviços. É 
executada pela Divisão de Água e Saneamento e implementada por meio de quatro programas, que fazem parte de um 
plano de ação de médio prazo (2007-2011). O Programa 100 Cidades visa a ampliar a cobertura e melhorar a 
qualidade do serviço nas cidades. O programa já beneficiou 95 cidades. O objetivo do Programa 3.000 Comunidades 
Rurais é atender as necessidades das comunidades rurais mediante o fortalecimento das organizações comunitárias. O 
programa já beneficiou 839 comunidades rurais. O programa Defensores da Água fornece financiamento para a 
proteção de fontes de água, descontaminação da água e tratamento de águas residuais. Foram aprovados financiamentos 
para 19 microbacias prioritárias. O programa Companhias Eficientes e Transparentes apoia melhorias no 
desempenho e transparência das companhias de água na Região. O programa apoiou 60 companhias em toda a Região.  
Para atingir seus objetivos, a Iniciativa também contempla apoio mediante instrumentos financeiros e não 
financeiros, incluindo: (i) Fundo Espanhol de Cooperação para Água e Saneamento, ao qual o governo espanhol 
contribuiu US$ 400 milhões em financiamento não reembolsavel para os paises da região; (ii) Aquafund, um fundo de 
desembolso rápido para assistência técnica e preparação de projetos, que forneceu mais de US$ 2,5 milhões em 
financiamento não reembolsável; (iii) Parcerias de Operadoras de Água, uma cooperação com UN-Habitat destinada 
a promover parcerias entre operadoras de água de toda a região (foram estabelecidas seis parcerias e desenvolvidos 
vários programas de treinamento); (iv) Planos Setoriais Estratégicos, que definem as intervenções do Banco no setor 
(foram concluídos 12 planos setoriais, 11 estão em preparação e outros três serão lançados este ano); (v) Programa de 
Eficiência Energética, desenvolvido em parceria com a SECCI, com o objetivo de reduzir o consumo de energia das 
operadoras de água. 
Desde o lançamento da Iniciativa, as aprovações no setor ultrapassaram US$ 2,3 bilhões, significando que o Banco 
alocou 1,5 vez mais recursos para o setor do que nos sete anos anteriores em água e saneamento, se tornando a 
principal fonte de financiamento para a Região no setor. Entre 2009 e 2011, estão previstas aprovações de pelo menos 
US$ 1 bilhão por ano. 

 

b.  Aumentar o investimento em infraestrutura básica e produtiva. Nos 
últimos 15 anos, a região registrou progresso nos indicadores de acesso a 
infraestrutura básica e produtiva. Contudo, são grandes os déficits na 
disponibilidade e qualidade das estradas, redes de eletricidade e infraestrutura 
conexa; o investimento anual necessário para cobrir esses déficits totaliza US$ 
114 bilhões, ou 2,8% do PIB da região. A presença do Banco nesses setores 
tem sido forte e continuará assim no futuro. Com base nas vantagens 
comparativas obtidas ao longo desses anos, o Banco está continuando seu 
trabalho nessas áreas, ao mesmo tempo em que desempenha um papel cada 
vez mais importante em novas áreas como o apoio a projetos de energia 
renovável e alternativas de transporte ambientalmente sustentáveis em cidades 
congestionadas.  

3. Instituições para crescimento e bem-estar social  

3.17 Instituições fortes e eficazes são fatores determinantes do desenvolvimento de 
um país. Há ampla evidência de que os países que se beneficiaram mais das 
reformas econômicas são aqueles que avançaram mais na implementação de 
reformas institucionais bem-sucedidas. Uma descentralização bem-sucedida da 
prestação de serviços sociais, por exemplo, requer a existência de instituições 
subnacionais que atuem com transparência e prestem contas. Outro exemplo é o 
crédito: fortes instituições do setor e uma capacidade reguladora efetiva são 
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indispensáveis para o desenvolvimento dos mercados de crédito, em particular, e 
dos mercados financeiros em geral. Ainda outro exemplo é o papel crucial que o 
bom funcionamento das instituições responsáveis pela segurança dos cidadãos 
desempenha no bem-estar social. As áreas de participação estratégica do Banco na 
região incluem: 

a.  Expandir o acesso a serviços financeiros. O acesso ao crédito formal por 
parte das micro, pequenas e médias empresas é um importante propulsor para 
a geração de emprego e crescimento econômico. Embora mais de dois terços 
do emprego na região da América Latina e Caribe seja gerado por PME, as 
deseconomias de escala e outros fatores dificultam sua expansão. Além de 
compartilhar desafios estruturais semelhantes com partes mais desenvolvidas 
do mundo, as PME da região enfrentam mercados financeiros deficientes, 
procedimentos de formalização difíceis e onerosos, proteção muito limitada 
contra riscos e recursos tecnológicos e logísticos insuficientes para ter acesso 
aos mercados. Quanto ao financiamento, dados empíricos indicam que as 
pequenas empresas da região, por exemplo, obtêm cerca de 18% dos recursos 
de investimento de instituições financeiras formais, em comparação com cerca 
de 31% nos países da OCDE; no caso das empresas médias, a proporção é 
22% e 35%, respectivamente. O Banco desempenhou um papel importante no 
financiamento das PME durante os últimos 15 anos e pode contribuir ainda 
mais para reduzir o déficit de financiamento na próxima década. No período 
entre 1994 e 2008, o Banco catalisou mais de US$ 30 bilhões em empréstimos 
a PME mediante veículos de segunda linha, facilitando o acesso a 
financiamento para mais de 238 mil PME e aproximadamente 480 mil 
microempresas. O papel do Banco como principal provedor de financiamento 
a prazo e conhecimento técnico pode se tornar cada vez mais importante 
devido aos potenciais efeitos estruturais da atual crise financeira sobre os 
fluxos financeiros para a região. O apoio do Banco aos esforços dos clientes 
para mitigar as restrições de financiamento às PME sobre o investimento 
produtivo, em particular mobilizando recursos locais, se tornará cada vez mais 
importante no período pós-crise.  

b. Eficiência e sustentabilidade fiscal. Uma política fiscal sustentável e 
sensível é parte essencial da base para a equidade e o crescimento. A política 
fiscal é sensível quando as decisões sobre a receita e despesa refletem as 
prioridades dos cidadãos. Um governo descentralizado, habilitando os 
governos locais a arrecadarem sua própria receita e determinar as despesas, é 
uma poderosa ferramenta para uma política fiscal sensível. Na região a parcela 
dos gastos públicos gerais correspondente ao nível subnacional é cerca de 
19% (10% do PIB), bem abaixo dos 30% (20% do PIB) na OCDE. Para 
reduzir essa diferença será preciso formar parcerias com as instituições 
multilaterais. O BID já se posicionou como parceiro confiável nessas áreas, 
criando uma forte base de conhecimento institucional, articulando uma série 
de programas e ferramentas e desenvolvendo uma sólida e longa parceria com 
autoridades nacionais e subnacionais. Prevê-se que a descentralização 
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continuará sendo uma área importante de trabalho do Banco no futuro. A 
manutenção de baixos déficits e baixos níveis de dívida faz parte das 
condições necessárias para a estabilidade macroeconômica, que por sua vez é 
necessária para o crescimento sustentável. Apesar da melhoria na gestão 
econômica, a região ainda enfrenta desafios para obter a sustentabilidade 
fiscal. Para manter a dívida pública da região abaixo de 40% do PIB, o déficit 
fiscal estrutural teria de ser reduzido em 4% do PIB nos próximos cinco ou 
seis anos; isso exigiria um aumento da receita fiscal de cerca de 3% do PIB. 
Tendo em vista sua experiência com políticas fiscais e sociais, o BID está bem 
posicionado para ajudar os governos da ALC a executar reformas para 
fortalecer sua situação fiscal e ao mesmo tempo assegurar que a reforma fiscal 
seja compatível com o aumento da equidade.  

 

Box 3.3 
Apoio do BID a governos subnacionais e locais 

Até o fim dos anos 1990, o Banco canalizou apoio a governos subnacionais e locais (GSL) indiretamente por meio de 
operações com o governo central. Embora geralmente bem-sucedidas, essas operações nem sempre estavam em 
conformidade com as expectativas dos GSL e muitas vezes foram afetadas pela falta de alinhamento entre as 
prioridades dos GSL e do governo central. Desde então, o Banco abriu novos caminhos para fornecer apoio direto aos 
GSL, inicialmente apenas com garantia soberana e sem um esquema estratégico específico. Em 2000, o Banco 
apresentou sua Estratégia de Desenvolvimento Subnacional, seguida mais recentemente do estabelecimento de um 
guichê sem garantia soberana ao qual os GSL podem recorrer. 
Nos últimos dez anos, o Banco desenvolveu um forte histórico em termos de apoio aos processos de descentralização e 
fortalecimento dos GSL. Em termos de apoio à descentralização fiscal e infraestrutura dos GSL, o Banco beneficiou 
mais de 150 GSL diretamente ou mediante operações coordenadas pelo governo central, no total de cerca de US$ 5,3 
bilhões desde 1996. Esses esforços geraram importantes novas metodologias e lições aprendidas, incluindo: (i) abertura 
de espaços com o governo central para um substantivo diálogo sobre políticas para os GSL; (ii) produtos operacionais 
que asseguram flexibilidade e qualidade, sob esquemas robustos de monitoramento e avaliação; (iii) ciclo de projeto 
eficiente e orientado para o cliente liderado por equipes nos países; (iv) instrumentos de diagnóstico e ferramentas 
técnicas específicas para GSL; (v) sinergias com instrumentos não creditícios que operam junto aos GSL, como o 
PRODEV. 
No futuro, a capacidade do Banco de mobilizar recursos para GSL e fornecer produtos operacionais e técnicos de alto 
valor continuará gerando altos níveis de demanda de governos centrais que estão cada vez mais conscientes da 
importância dos GSL para a estabilidade geral, crescimento e provisão de serviços, bem como diretamente dos próprios 
GSL. 

 

c. Melhorar a segurança dos cidadãos com instituições eficazes e 
participação da sociedade civil. A violência é uma séria questão de 
desenvolvimento na região que prejudica o crescimento e afeta 
desproporcionalmente os pobres. O medo do crime eleva os custos 
econômicos, degrada a coexistência pacífica numa sociedade democrática, 
inibe novos investimentos, eleva o custo de fazer negócios, exaure o 
financiamento de outras prioridades de política pública e abala a confiança nas 
instituições, especialmente as responsáveis pelos direitos e obrigações dos 
indivíduos. A taxa de homicídio na América Latina e Caribe é a mais alta do 
mundo: 27,5 por 100 mil habitantes por ano, em comparação com 1,9 nos 
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países da OCDE. Os estudos mostram que a violência está altamente 
correlacionada com a desigualdade; com base nas médias, a maioria dos 
países da América Latina e Caribe são mais desiguais e mais violentos do que 
os países da OCDE. O caráter multifacetado da violência e suas complexas 
relações causais impediram outras instituições multilaterais de apoiar projetos 
nessa área, mas não o BID. O Banco apoia projetos para aumentar a segurança 
dos cidadãos na região sob uma visão ampla, incluindo enfoque na 
reabilitação social, modernização da justiça criminal, prevenção da violência 
escolar e violência contra mulheres, e prevenção do crime organizado e 
lavagem de dinheiro, entre outras áreas. A ampla perspectiva do Banco é 
singular entre os bancos multilaterais de desenvolvimento (BMD) e sua 
carteira representa 72% do total de recursos que os BMD investiram na região 
para aumentar a segurança dos cidadãos. Alguns atuais desafios para a região 
são reduzir a taxa de homicídios e o número de vítimas, e melhorar a 
percepção de insegurança experimentada pelos cidadãos nas ruas. Tendo em 
vista suas vantagens comparativas já adquiridas nessa área, o Banco pode 
desempenhar um papel importante na cobertura desses déficits, expandindo 
significativamente suas operações para segurança dos cidadãos. 

Box 3.4 
Custos econômicos e sociais da violência: 

incorporação do controle da violência doméstica na agenda da região 
O BID foi um dos primeiros bancos multilaterais de desenvolvimento a trabalhar em questões de violência social (ou 
urbana) para despertar a conscientização das autoridades e do público em geral acerca dos altos custos sociais e 
econômicos da violência e a necessidade de atacar esse problema. Como parte desse trabalho, o Banco fez 
contribuições de pesquisa que destacam os custos sociais e econômicos da violência doméstica e as ligações entre essa 
forma de violência e a violência social. O Banco usou esses estudos, mediante suas operações de cooperação técnica e 
empréstimos, para incorporar a violência doméstica em sua própria agenda e na agenda dos governos e sociedade civil 
da região. 
Para destacar o compromisso institucional com o combate à violência doméstica, o Banco elegeu-a como uma das suas 
questões mais importantes. A agenda de pesquisa do Banco visa a demonstrar a magnitude do problema, a prevalência 
da violência contra a mulher na ALC e o que o Banco deve fazer para combater esse tipo de violência. O Banco 
também estabeleceu um Conselho Assessor Externo sobre a Mulher no Desenvolvimento. Em 1997, em colaboração 
com outras organizações multilaterais, o Banco organizou uma conferência regional sobre violência doméstica que 
incluiu 400 participantes e atingiu um público de mais de 20 milhões nos Estados Unidos e México. Essa conferência 
reforçou o uso potencialmente importante da mídia e comunicação social para ajudar a abordar algumas das prementes 
questões sociais que preocupam a Região há vários anos. Em 1999 o Banco publicou o livro Too Close to Home: 
Domestic Violence in the America  (Morrison e Biehl, org.), a primeira publicação desse tipo por um BMD. 
As operações de empréstimo na área de justiça e reforma legal começaram a incluir atividades para controle da 
violência doméstica e social e atividades para legislar sobre essa questão. As duas primeiras operações de combate à 
violência (na Colômbia e Uruguai) foram aprovadas em 1998; uma terceira foi aprovada para a Jamaica em 2001. As 
três operações integram atividades de violência doméstica como ações que procuram aumentar a segurança dos 
cidadãos. Durante o período 2002-2005, foram aprovados pelo Banco cinco empréstimos no total de US$ 128,1 
milhões e 18 cooperações técnicas no valor de US$ 2,9 milhões na área de segurança dos cidadãos e prevenção da 
violência. 

 

4. Integração internacional competitiva no âmbito regional e global 

3.18 A partir do fim dos anos 1980 e início dos anos 1990 a região da América 
Latina e Caribe começou a aplicar uma intensa estratégia multipolar de 
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integração econômica. Até 1985, a medida de abertura econômica da região 
aumentou de 28,8 para 47,9% (Medida pelo coeficiente (exportações + 
importações)/PIB), enquanto o comércio intra-regional como percentagem do 
comércio total (uma medida da integração regional) pulou de 10 para 17%. Nas 
duas últimas décadas, a maioria dos países da região assinou e implementou 
acordos de comércio multilaterais e regionais; outros buscaram a liberalização 
comercial unilateral. Apesar de um progresso considerável, o desempenho 
comercial dos países da região ainda é fraco em comparação com a OCDE e os 
países em desenvolvimento da Ásia. Em 2007, 14 de 21 países da ALC ficaram 
abaixo da média asiática de comércio inter-regional como percentagem do 
comércio total, e o mesmo número de países também ficou abaixo da média de 
abertura econômica da OCDE, ao mesmo tempo em que exibiam uma ampla 
dispersão, variando de 22 a mais de 150%. Para colher os benefícios da abertura do 
mercado, é preciso investir em áreas como administração e harmonização potencial 
de normas de origem, procedimentos aduaneiros, normas sanitárias e técnicas e 
aperfeiçoamento das instituições relacionadas ao comércio. No passado, o Banco 
participou de iniciativas relevantes como ALCA, ARCO e vários acordos de livre 
comércio bilaterais, fornecendo financiamento e assessoria, e deverá continuar esse 
trabalho, tendo em vista que muitas dessas reformas ficaram inacabadas.  

3.19 O Banco deve ampliar essa agenda tradicional para incluir novas questões 
associadas ao comércio de serviços, como conhecimento técnico e fluxos 
financeiros, e deve elaborar mecanismos de convergência entre os acordos 
bilaterais e regionais de financiamento do comércio. À medida que a integração 
se estende para bens e serviços não comercializados anteriormente, e dos fluxos de 
comércio para fluxos de capital e trabalho, há outros ganhos a serem explorados. 
Além disso, o Banco deve fornecer formas inovadoras de financiamento para 
projetos regionais de infraestrutura, bem como para a adoção de normas regionais.  

5. Proteger o meio ambiente e responder à mudança climática.  

3.20 Como o banco de desenvolvimento com a maior carteira de empréstimos na 
região, o BID precisa ter uma forte presença na área da proteção ambiental, 
energia sustentável e mudança climática. Deve ajudar os países a entender 
esses fenômenos e formular as políticas certas para abordá-los e melhorar a 
capacidade institucional para implementar as políticas. Para tanto, o BID 
fortaleceu seu conhecimento e expandiu sua capacidade nesse setor. O Banco 
lançou e está expandindo a Iniciativa de Energia Sustentável e Mudança Climática 
(SECCI) (GN-2435-1). Como parte de uma resposta a um desafio verdadeiramente 
global, o Banco está estabelecendo novos mecanismos de coordenação com outras 
organizações multilaterais para aproveitar ideias e fontes de financiamento para 
projetos em eficiência energética e proteção ambiental. 

3.21 As intervenções locais para proteger populações vulneráveis de deteriorações 
drásticas em seu bem-estar serão fundamentais até 2020. Para atingir a meta de 
reduzir em 15% as emissões de carbono em relação ao nível básico de 1990, a 
região deve desenvolver ainda mais as instituições e quadros normativos adequados 
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que permitam investimentos em transporte sustentável, combustíveis alternativos, 
energia renovável e eficiência energética. Além disso, a região precisa se adaptar 
aos impactos da mudança climática em setores prioritários como abastecimento de 
água, agricultura e energia. Mediante a SECCI, o BID está ampliando seu apoio aos 
países para reduzir as pegadas de carbono e executar intervenções locais. Essa 
iniciativa aplica um enfoque multissetorial para estimular os países da América 
Latina e Caribe a mudar os padrões de desenvolvimento no sentido de uma 
economia de baixo carbono e ao mesmo tempo adaptar-se às novas realidades das 
tendências climáticas. Seus principais objetivos são expandir o desenvolvimento e 
uso de fontes de energia renovável, aprimorar tecnologias e práticas de eficiência 
energética e financiamento de carbono na região, bem como promover e financiar 
estratégias reduzam a vulnerabilidade da região à mudança climática. 

3.22 Por meio das cinco prioridades institucionais mencionadas anteriormente, o 
Banco pode ajudar a região a enfrentar seus principais desafios de 
desenvolvimento no futuro e atender ao pedido expressado pelos 
Governadores na resolução de março de 2009. Isso pode ser feito mediante uma 
combinação dos programas contínuos do Banco e o desenvolvimento de novas 
áreas, conforme resumido na Tabela III-2.  
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Tabela III-2 
Principais áreas de atividade do BID na região 

 
Prioridades setoriais Trabalho em andamento Áreas de desenvolvimento 

1. Políticas sociais para equidade e produtividade 

Redes de segurança para os 
pobres 

Expansão e melhoria dos programas de 
transferência condicionada de renda; programas 
de emprego temporário 

Redes de segurança social compatíveis 
com incentivos; articulação com mercados 
de trabalho 

Mercados de trabalho Treinamento, serviços de intermediação 
trabalhista 

Elaboração e financiamento de sistemas de 
seguro social; expansão de seguro social 
para trabalhadores informais 

Educação Expansão da cobertura nos níveis pré-escolar e 
médio  

Desenvolvimento da primeira infância; 
transição da escola para o trabalho; 
melhoria da qualidade em todos os níveis  

Saúde  Expansão do acesso a serviços básicos de saúde 
e nutrição  

Protocolos de prevenção; abordar a 
transição epidemiológica  

Gênero e diversidade  
Expansão dos serviços básicos e redes de 
segurança social para afrodescendentes e 
comunidades indígenas  

Resultados do mercado de trabalho para 
mulheres; cobrir os déficits de educação e 
saúde para mulheres indígenas; fortalecer 
o quadro legal contra discriminação  

2. Infraestrutura para competitividade e bem-estar social  

Serviços básicos Investimento em infraestrutura para expandir o 
acesso a água e saneamento  

Governança e eficiência do setor de água e 
saneamento; manejo de resíduos  

Infraestrutura produtiva Expansão da infraestrutura de transporte e 
energia 

Alternativas sustentáveis de transporte em 
áreas urbanas; eficiência energética  

3. Instituições para crescimento e bem-estar social  

Serviços financeiros  Fortalecer empréstimos a PME mediante 
veículos de segunda linha  

Reforma das instituições e políticas para 
melhorar os mercados de crédito 

Eficiência e sustentabilidade 
fiscal  

Fortalecimento institucional no âmbito nacional 
e subnacional; apoio contínuo à agenda de 
descentralização 

Política e administração fiscal; 
administração de gastos públicos 

Segurança dos cidadãos  Reabilitação social; modernização da justiça 
criminal  

Intervenções multidimensionais em 
segurança dos cidadãos; iniciativas de 
combate à corrupção e lavagem de 
dinheiro  

4. Integração internacional competitiva no âmbito regional e global  

Comércio e integração  

Negociação e implementação de acordos de 
comércio, facilitação do comércio exterior e 
procedimentos aduaneiros e harmonização das 
normas comerciais (normas de origem e 
procedimentos alfandegários; normas sanitárias e 
técnicas, aperfeiçoamento das instituições para 
exportação e promoção do investimento 
estrangeiro; corredores de infraestrutura regional; 
promoção de mercadorias regionais (Programas 
de Bens Públicos Regionais). 

Mecanismos de convergência entre 
acordos de comércio bilaterais e regionais 
e acordos multilaterais; logística e 
segurança de comércio; harmonização das 
estruturas reguladoras para a migração de 
trabalho e capital; instrumentos financeiros 
inovadores para projetos de países 
múltiplos, Bens Públicos Regionais de 
larga escala  

5. Proteção do meio ambiente e resposta à mudança climática  

Meio ambiente e mudança 
climática  

Desenvolvimento de instituições e quadros 
normativos para permitir investimentos em 
transporte sustentável, combustíveis alternativos, 
energia renovável e eficiência energética  

Adaptação à mudança climática em setores 
prioritários como água, agricultura e 
energia; desenvolvimento e uso de fontes 
de energia renovável, tecnologias e 
práticas de eficiência energética e 
financiamento de carbono; gestão do risco 
de desastres naturais  
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C. Atender as necessidades dos países mais pobres da região 

3.23 A região da América Latina e Caribe está atrás do mundo desenvolvido e da 
maioria dos países emergentes mais dinâmicos em vários aspectos, e também 
há diferenças significativas de desenvolvimento entre os países da região. 
Países como a Bolívia, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai 
têm um PIB per capita que equivale a apenas um quarto da média regional e as 
taxas de pobreza são quase o dobro da média para a região como um todo. Essas 
diferenças também se refletem na maioria dos indicadores de bem-estar social e 
acesso a serviços. 

3.24 Por muitos anos, o Banco forneceu assistência preferencial aos países mais 
pobres e mais vulneráveis da região. Desde o início, o Banco forneceu assistência 
financeira e técnica a esses países em condições concessionais, e o Oitavo Aumento 
incluiu metas específicas de empréstimo para os países menores e mais pobres. A 
Resolução AG-6/09 mantém esse compromisso, recomendando que a 
Administração gere propostas para apoiar o desenvolvimento social e econômico da 
região, “especialmente os países [e povos] mais pobres e mais vulneráveis”. 

Box 3.5 
Gestão de riscos de desastres naturais: 

financiamento de despesas extraordinárias durante emergências 
Os desastres naturais têm um significativo impacto negativo sobre o desenvolvimento econômico da região. Entre 1975 e 
2006, os desastres naturais na Região afetaram mais de 4 milhões de pessoas por ano, causando 5.000 mortes e danos no 
valor de mais de US$ 3,5 bilhões. Além disso, o risco de danos por desastres naturais está aumentando devido a mudanças 
nos padrões de uso da terra, maior densidade populacional, degradação ambiental e efeitos da mudança climática. As perdas 
anuais decorrentes desses eventos aumentam quatro vezes mais rapidamente que o crescimento do PIB da Região. Essa 
situação é ainda mais pronunciada nas economias menores e menos desenvolvidas da ALC, como nos países da América 
Central e Caribe. 
O Banco desenvolveu um enfoque integrado para a gestão de riscos de desastres naturais, que inclui a gestão do 
impacto financeiro desses riscos. Os principais elementos desse enfoque são instrumentos financeiros para diminuir o 
impacto fiscal das emergências causadas por desastres naturais. Especificamente, o Banco desenvolveu, e está 
começando a operar, um Serviço de Crédito Contingente para Emergências de Desastres Naturais (documento GN-
2502-2) no total de US$ 600 milhões. Além disso, o Banco está apoiando a implementação de um programa piloto em 
dois países da América Central e Caribe para o desenvolvimento de cobertura de seguro paramétrico de despesas 
públicas durante emergências derivadas de catástrofes naturais. Com base nesses instrumentos, o Banco estima que a 
demanda potencial de apoio técnico e financeiro para implementar a gestão de riscos de desastres naturais na região 
entre 2010 e 2014 é da ordem de US$ 3,0 bilhões. 

 

3.25 Como resultado dessa estratégia, o Banco direciona mais recursos para os 
países mais pobres em termos per capita e oferece produtos que podem mitigar 
suas áreas específicas de vulnerabilidade. Isso se reflete numa carteira maior de 
empréstimos e CT nesses países em relação ao tamanho de sua economia e 
população. Em particular, os fluxos líquidos de recursos para os países D2 têm sido 
em geral positivos desde o Oitavo Aumento. Além disso, o Banco foi de longe o 
maior contribuinte para as iniciativas de redução da dívida que ajudaram os países 
mais pobres da região a seguir um caminho de sustentabilidade da dívida. Esses 
esforços ajudaram países como Bolívia e Honduras a acelerar o crescimento e 
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realizar importantes progressos na consecução dos Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio. 

3.26 Esses esforços ainda não se consolidaram e os países mais pobres da América 
Latina e Caribe ainda estão vulneráveis a contingências econômicas, sociais e 
políticas. Apesar dos esforços envidados anteriormente, os países mais pobres não 
fecharam o hiato que os separa do resto da região, em parte porque esses países não 
têm a capacidade financeira, institucional e organizacional para enfrentar 
contingências que vão desde contrações econômicas a desastres naturais. 

3.27 O compromisso do BID de concentrar-se nos países mais pobres da América 
Latina e Caribe deve começar renovando sua capacidade de emprestar em 
condições de juros e amortização compatíveis com os esquemas de 
sustentabilidade da dívida. Essas condições até agora eram oferecidas pelo FOE. 
Mas as condições concessionais dos empréstimos e as iniciativas de redução da 
dívida esgotaram o fundo. A reposição dos recursos do FOE deve ser um 
componente essencial de qualquer estratégia institucional do BID que continue a 
atribuir alta prioridade aos países mais pobres da região. 

3.28 O apoio do BID aos países menores e mais pobres da região também deve 
refletir-se nas prioridades setoriais para empréstimos do Banco e no 
desenvolvimento de programas e produtos especiais ajustados às necessidades 
desses países. Os empréstimos do BID a países do grupo II devem ser direcionados 
à acumulação de recursos humanos, institucionais e físicos para o desenvolvimento. 
O Banco deve ampliar os programas especiais destinados a desenvolver a 
capacidade de gerar e executar projetos de desenvolvimento. Deve também elaborar 
produtos para atender necessidades específicas desses países. Os esforços 
envidados recentemente para gerar uma estratégia integrada para a gestão de riscos 
associados a desastres naturais na América Central e Caribe são um bom exemplo a 
ser seguido no futuro. 

3.29 O grande salto necessário para tirar os países mais vulneráveis da estagnação 
e volatilidade requer um esforço coordenado de toda a comunidade de 
desenvolvimento. O BID pode desempenhar um papel catalisador na mobilização 
do apoio internacional em torno de agendas corajosas e ambiciosas para tirar esses 
países da pobreza. A economia do país mais pobre da região, o Haiti, cresceu 
menos que qualquer outro país da região de 2000 a 2008. Sem uma grande 
mudança nas tendências de crescimento, o Haiti e outras economias pobres e de 
lento crescimento ficarão para trás enquanto o resto da região se torna mais 
próspera. 

D. Desafios de desenvolvimento no ciclo de negócios  

3.30  Por muitos anos, as economias dos países da ALC se caracterizaram por um 
alto grau de volatilidade. Uma pesquisa feita pelo BID no fim dos anos 1990 
mostrou que essa volatilidade era resultado não só da grande exposição da região 
a choques externos, mas também da volatilidade das políticas internas que 
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provocavam desequilíbrios macroeconômicos ou os aprofundavam.17 Em grande 
medida, a volatilidade macroeconômica da região foi gerada em épocas boas, na 
medida em que os países não impediram o superaquecimento nem usaram a 
bonança financeira para melhorar os fundamentos econômicos. 

3.31 Em contraste com episódios anteriores de turbulência financeira global, a 
região enfrenta a crise atual com fundamentos mais fortes: taxas de inflação 
mais baixas, finanças públicas mais fortes, melhor regulação bancária, maiores 
reservas internacionais e regimes cambiais mais flexíveis. Os fundamentos mais 
fortes permitiram que alguns governos da ALC respondessem com políticas 
monetárias e fiscais anticíclicas para mitigar o impacto do choque externo, em 
acentuado contraste com episódios anteriores de turbulência financeira. Até agora, 
a região parece estar enfrentando a tempestade global melhor do que no passado e 
melhor que outras economias emergentes.  

3.32 Tendo em vista que a crise atual é sistêmica e de grande escala e tem seu 
epicentro no exterior, é difícil prever sua duração e profundidade. O certo é 
que esta crise já representa o maior choque sistêmico enfrentado pela região em 
mais de meio século. Trata-se, portanto, de um teste sem precedentes para as 
autoridades da ALC, logo depois da elevação nos preços da energia e alimentos 
em 2008. A incerteza quanto às hipóteses de recuperação da ALC é complicada 
pelo impacto que as reformas reguladoras nos sistemas financeiros dos países da 
OCDE podem ter no custo em longo prazo do crédito e avaliação de risco para as 
economias da ALC, pela possível exclusão dos países da ALC dos mercados 
internacionais de capital devido aos grandes e persistentes déficits nos Estados 
Unidos, Europa e outras regiões e pela dinâmica política nos países de todo o 
mundo. 

3.33 Em 2009 e anos posteriores, os governos da ALC enfrentam os desafios de 
proteger os gastos públicos básicos e dar continuidade a políticas e 
programas que visam importantes metas de desenvolvimento apesar do 
comportamento cíclico da receita. A possibilidade de que uma contração 
econômica force os governos a cortar o financiamento de importantes programas 
sociais ou adiar investimentos estratégicos do setor privado quando são mais 
necessários representa um risco para o desenvolvimento pelo menos tão grande 
quanto o efeito direto da contração sobre a atividade econômica, emprego e 
pobreza. Um dos principais objetivos das políticas anticíclicas deve ser o de 
continuar financiando esses programas e investimentos. Isso deve ser feito sem 
arriscar os ganhos em termos de estabilidade macroeconômica e com uma 
combinação de programas e políticas que contribua para o crescimento.  

3.34 Durante contrações econômicas, o BID tem um importante papel catalisador 
na provisão de financiamento para proteger as reformas e apoiar a 
continuidade das políticas e programas, particularmente os direcionados 

                                                 
17  BID. 1995. Overcoming Volatility. Economic and Social Progress in Latin America: 1995 Report. 

Washington, DC: Johns Hopkins University Press. 
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para a população mais vulnerável. Enquanto outras instituições financeiras 
internacionais (IFI) podem proporcionar liquidez para prevenir distúrbios 
adicionais no balanço de pagamentos e mercado cambial dos países, o BID está 
especialmente equipado para ajudar os países a mobilizar programas de proteção 
social e manter a continuidade das políticas e investimentos indispensáveis para o 
desenvolvimento. Isso exige uma sólida combinação de margem financeira para 
acelerar os empréstimos e desembolsos em contrações econômicas e um diálogo 
contínuo com os países para aumentar o valor de desenvolvimento agregado nos 
projetos. 

IV. VANTAGENS COMPARATIVAS PARA UMA NOVA ESTRATÉGIA 
INSTITUCIONAL 

4.1 Uma estratégia institucional visa a tornar uma organização mais eficaz no 
cumprimento de sua missão. Aproveitar as vantagens comparativas de uma 
organização é o eixo de qualquer estratégia institucional. O planejamento 
estratégico requer a avaliação dos pontos fortes e fracos de uma organização, ou 
seja, identificar e aproveitar suas vantagens comparativas. Já que as vantagens 
comparativas não são estáticas porque dependem de mudanças da própria 
organização e de seus pares, o planejamento estratégico também envolve a 
identificação de áreas potenciais em que as vantagens comparativas podem ser 
desenvolvidas. 

4.2 Embora a missão do BID seja definida em seu Convênio, os objetivos e 
iniciativas precisam ser revisados e atualizados periodicamente à luz da 
evolução das vantagens comparativas.18 As vantagens comparativas podem 
decorrer de aspectos estruturais da organização, de sua trajetória e experiência e das 
condições cambiantes de seu ambiente. Ao mesmo tempo, algumas vantagens 
comparativas podem surgir com o tempo, em resultado da evolução nas 
necessidades dos países e melhor compreensão de seus desafios de 
desenvolvimento, maior conhecimento técnico ou mudanças ocorridas em 
instituições pares.  

4.3 Como instituição financeira, as vantagens comparativas do Banco devem ser 
avaliadas em relação a outras fontes de financiamento do desenvolvimento na 
América Latina e Caribe. Essas fontes alternativas incluem financiamento 
proveniente de bancos multilaterais e mercados de capital privado. Ambas as fontes 
experimentaram mudanças significativas desde a aprovação do Oitavo Aumento e 
continuarão mudando na próxima década. 

4.4 Desde a aprovação do Oitavo Aumento, o Banco tem feito um grande esforço 
para elaborar e atualizar seu quadro estratégico. Um passo importante nessa 
direção foi a estratégia institucional de 1999, a qual identificou uma série de pontos 

                                                 
18  Vide Convênio Constitutivo do Banco Interamericano de Desenvolvimento, adotado em 1959 e modificado 

pela última vez em 1995, durante o Oitavo Aumento Geral de Recursos do Banco 
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fortes do BID que refletem uma boa combinação de vantagens comparativas 
inerentes e dinâmicas.19 O realinhamento e as mudanças na realidade regional nos 
últimos 10 anos tornaram necessário gerar uma nova estratégia institucional, 
começando com o novo esquema operacional de 2008. Para concluir esse processo, 
é necessário explicitar as vantagens comparativas do Banco à luz da realidade atual 
da ALC e das instituições financeiras que fornecem financiamento para o 
desenvolvimento. 

A. Identidade regional como vantagem básica 

4.5 O caráter de cooperativa, em que os países mutuários têm maioria do poder de 
voto, é uma vantagem estrutural do BID. Ademais, o Banco mantém 
Representações em todos os países membros mutuários e a maioria de seus 
funcionários provém da região. O grau de pertença sentido pelos países mutuários 
nessas décadas consolidou o papel do Banco como parceiro confiável que é 
movido, em primeiro lugar e principalmente, pelas necessidades de 
desenvolvimento e aspirações de seus membros. Embora às vezes possa haver 
desacordo com os clientes acerca de decisões relativas a políticas, o Banco sempre 
procurou um ponto de confluência em que se possa obter um impacto positivo e 
sustentado no desenvolvimento.  

4.6 Apesar do enfoque centrado na região, a influência dos países não mutuários e 
sua massa crítica como instituição internacional de desenvolvimento habilitam 
o Banco a canalizar boas práticas do mundo inteiro mantendo um foco 
regional. Isso coloca o Banco numa posição única como a instituição de 
desenvolvimento “vizinha” da região e motor de inovações de vanguarda. Outras 
instituições multilaterais que atuam na região não têm o caráter regional intrínseco 
do Banco nem sua capacidade de fornecer soluções globais para problemas locais.  

4.7 Além desses aspectos intrínsecos, desde a aprovação do Oitavo Aumento de 
Recursos, o Banco desenvolveu novas vantagens comparativas que são 
essenciais para uma nova estratégia institucional. O Oitavo Aumento introduziu 
ou consolidou mudanças no Banco que se tornaram fortes vantagens comparativas à 
luz das necessidades da região (documento AB-1704), incluindo: (a) forte foco no 
país; (b) articulação de operações dos setores público e privado; (c) diversificação 

                                                 
19  A estratégia institucional de 1999 identificou os seguintes pontos fortes: (a) conhecimento da região, 

refletido na capacidade do Banco de combinar conhecimento técnico e entendimento de “como as coisas 
funcionam” e “do que é possível”, fazendo com que as intervenções de desenvolvimento tenham maior 
probabilidade de ser bem-sucedidas; (b) presença na região por meio dos representantes, que permite uma 
discussão das questões difíceis mais aberta e franca do que é possível em outras instituições; 
(c) persistência, para proporcionar uma continuidade considerável ao longo do tempo na busca de seus 
objetivos; (d) sensibilidade, que coloca o Banco numa boa posição para colaborar efetivamente com os 
países em áreas inovadoras e experimentais; (e) assistência técnica, que permite que o Banco combine seu 
papel como instituição financeira e organização de desenvolvimento e amplia o mecanismo para gerar 
continuidade no diálogo com os países. 
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de ferramentas que permitem que o Banco seja mais sensível às necessidades de 
cada país e mais consistente em seu apoio ao desenvolvimento no longo prazo.20 

B. Foco no país e sensibilidade às necessidades dos países 

4.8 A resposta aos desafios de desenvolvimento da América Latina e Caribe deve 
ser específica para cada país. O BID está especialmente equipado para ajudar 
eficazmente os países a preparar essa resposta. A região inclui uma ampla 
diversidade de países: alguns têm renda média, alguns estão entre os mais pobres do 
mundo; alguns têm grande população e poder econômico, alguns são muito 
pequenos nessas duas dimensões; alguns têm uma sólida trajetória institucional e 
podem preparar e manter complexos projetos por si sós, outros estão na etapa 
inicial de desenvolvimento institucional e precisam de assistência externa. O 
conhecimento que o Banco tem de cada país da região, sua capacidade de formar 
parcerias com os governos e outros atores econômicos e sociais e sua capacidade 
técnica de ajustar as soluções às necessidades de cada país fazem do BID um ator 
privilegiado para ajudar os países da ALC a obter êxito em etapas cruciais de seu 
processo de desenvolvimento.  

4.9 O foco no país é um dos principais pontos fortes do Banco, e continuará sendo 
usado para desenvolver produtos específicos para seus clientes. O foco no país 
foi fortalecido pelo Oitavo Aumento, em virtude de seus mandatos no sentido de 
descentralizar mais as responsabilidades para as Representações e aumentar os 
empréstimos para países menores e mais pobres. O realinhamento de 2007 
aprofundou esse esforço, atribuindo forte ênfase à melhoria da programação por 
país, transferindo profissionais para as Representações e adotando uma estrutura 
operacional matricial em que um lado da matriz é dedicado à formulação de 
estratégias e programação baseadas no país. 

4.10 Estão sendo envidados mais esforços para melhorar o foco no país. As 
mudanças institucionais implementadas no âmbito do realinhamento de 2007 
continuam a exercer um impacto positivo na eficiência do Banco, e a expectativa é 
de se que se produzam mais melhorias. Enquanto estão sendo desenvolvidas 
normas de eficácia no desenvolvimento para as estratégias de país, o enfoque de 
matriz está sendo melhorado e estendido além das operações de empréstimo com 
garantia soberana. Esses aperfeiçoamentos incluem uma revisão das regras 
orçamentárias para operações, maior papel das Representações na administração de 
recursos operacionais e extensão dos princípios da matriz à gestão de produtos 
conhecimento e fortalecimento da capacidade.  

4.11 Focalizando as circunstâncias específicas de cada país, o Banco tem sido capaz 
de atender as demandas em todos os níveis de renda. Em virtude do 
agrupamento dos países por tamanho e desenvolvimento relativo, o Banco pode 
priorizar os países menores e mais pobres da América Latina e Caribe na alocação 
de recursos financeiros e técnicos, ao mesmo tempo em que fornece produtos que 

                                                 
20  Vide também os documentos GA-232 e GA-232-12. 
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complementam a maior capacidade dos países de renda média. Trata-se de um 
elemento essencial do modelo operacional do Banco e se reflete em sua ampla 
gama de conhecimentos técnicos e nos produtos financeiros diferenciados. 

4.12 A contrapartida da prioridade atribuída aos países menores e mais pobres 
pelo Banco é sua capacidade de responder aos desafios enfrentados pelos 
países de renda média da região. Os hiatos de desenvolvimento entre esses países 
e o mundo desenvolvido ainda são muito grandes, e são ainda maiores dentro 
desses países. Os sete maiores países da região (Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, 
México, Peru e Venezuela (ALC-7) ainda abrigam mais de três quartos dos pobres 
da América Latina e Caribe21 e de 77% a 80% dos trabalhadores informais da 
região.22 Esforços para abordar a questão da pobreza, desigualdade de oportunidade 
e competitividade na América Latina e Caribe seria terrivelmente incompleta sem 
incluir esses países. Porém, a maior capacidade dos países de renda média permite a 
geração de projetos mais sofisticados, que implicam maiores desafios em seus 
objetivos de desenvolvimento e maior alavancagem de recursos de contrapartida e 
privados. 

C. Articulação do apoio dos setores público e privado  

4.13 O setor privado pode ser um motor dinâmico para ajudar a reduzir os hiatos 
de desenvolvimento. Hoje, o papel do setor privado na provisão de infraestrutura e 
serviços sociais, bem como no apoio a estratégias de adaptação à mudança 
climática, é amplamente reconhecido e estimulado. De modo mais geral, o setor 
privado pode contribuir mais para a criação de empregos, crescimento e inovação 
do que o setor público. O setor privado da América Latina e Caribe pode 
desempenhar um papel crucial na consecução de metas de desenvolvimento 
importantes, diretamente ou mediante parcerias com o setor público.  

4.14 Desde o Oitavo Aumento de Recursos, o Banco expandiu significativamente 
sua capacidade de trabalhar com o setor privado. As iniciativas nessa direção 
incluem a autoridade para emprestar até um limite preestabelecido, a criação do 
Fumin, o aumento de capital da CII e a criação de unidades especializadas dentro 
do Banco para formular e supervisar projetos do setor privado.23 Isso resultou numa 
substancial demanda por empréstimos e cooperação técnica, com empréstimos sem 
garantia soberana do Capital Ordinário acumulados de US$ 9,1 bilhões entre 1994 e 
2008, com US$ 2,3 bilhões em empréstimos da CII e US$ 1,2 bilhão em 
cooperações técnicas não reembolsáveis do Fumin. 

4.15 A estratégia do BID consiste em promover o desenvolvimento por meio do 
setor privado, não o desenvolvimento do setor privado. O Banco considera o 

                                                 
21  Estimativa baseada nos dados da SEDALC e linha de pobreza de US$ 2 por dia.  
22  Estimativas baseadas em dados da SEDALC segundo a definição de informalidade em termos de proteção 

produtiva e social. 
23  O limite para empréstimos SGS, atualmente 10%, se tornará redundante com técnicas apropriadas de gestão 

dos riscos e fixação de taxas apropriadas para refletir o risco 
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setor privado como um veículo mediante o qual podem ser obtidos maiores ganhos 
sociais e econômicos. Para isso, é preciso uma avaliação rigorosa das metas de 
desenvolvimento dos projetos do setor privado e uma abordagem seletiva em seu 
financiamento. Ao trabalhar com entidades do setor privado, o Banco apoia o 
desenvolvimento da região tanto direta quanto indiretamente. O apoio direto é feito 
mediante a provisão de empréstimos sem garantia soberana, garantias e assistência 
técnica para clientes do setor privado, mas somente quando não há financiamento 
alternativo comparável nem serviços de assessoria disponíveis em fontes do setor 
privado. O apoio indireto ao setor privado provém de várias atividades com garantia 
soberana, como projetos de melhoria do clima de negócios e quadro normativo que 
incentivam o investimento e práticas comerciais mais eficientes.  

4.16 Já que a demanda de financiamento de clientes do setor privado tem sempre 
superado a capacidade de financiamento sem garantia soberana do Banco, 
deve haver uma forte justificativa de desenvolvimento para a participação do 
Banco num projeto. O Banco financiará projetos que tenham um alto componente 
de valor agregado em termos de desenvolvimento, sejam congruentes com as 
prioridades da estratégia do país e abordem importantes falhas de mercado ou 
barreiras de informação. Isso implica o uso de produtos em etapas mais iniciais, 
como assessoria e maior uso do financiamento de capital.24  

4.17 As vantagens comparativas do Banco decorrem não só da sua capacidade de 
trabalhar com o setor privado, mas também de sua capacidade de coordenar 
melhor operações entre o setor público e o setor privado. A criação da Vice-
Presidência do Setor privado (VPP) melhorou a resposta do Banco aos clientes do 
setor privado e levou entidades importantes do Grupo do BID para a organização 
básica do Banco (em particular a CII e o Fumin). Isso permite que o Banco 
coordene melhor as operações dos setores público e privado, desenvolvendo um 
foco mais abrangente no país e explorando sinergias com projetos públicos 
relacionados à melhoria da regulação, investimento em infraestrutura ou 
melhoramento da competitividade. 

4.18 Apesar de suas vantagens comparativas nessa área, o Banco ainda tem 
margem para melhoria no apoio e articulação das operações do setor privado. 
mediante um vínculo mais estreito com a programação por país e cooperação entre 
equipes técnicas. Além disso, o limite estatutário aos empréstimos do setor privado 
deve ser revisado não só à luz da demanda, mas também em termos de sua atual 
operacionalização como SGS, que combina gestão do risco com especialização dos 
clientes. 

                                                 
24  Somente o Fumin e a CII possuem capacidade direta de financiamento de capital.  Embora o Convênio do 

Banco não permita o uso direto de fundos do CO para a provisão de financiamento de capital, o Banco pode 
acessar esse financiamento mediante um veículo fora do balanço similar ao acesso da CII ao Fundo Chinês 
de Financiamento de Capital para PME. 
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D. Operações de valor agregado e a capacidade do Banco de combinar produtos 

financeiros e não financeiros  

4.19 Embora a vantagem comparativa do Banco originalmente se baseasse nas 
condições financeiras, o desenvolvimento dos países, em geral, e dos mercados 
financeiros, em particular, está mudando o foco para o valor agregado pelo 
Banco em seus projetos. Um foco no valor agregado também ajuda a conciliar as 
necessidades dos países com os mandatos de desenvolvimento institucional. O 
Banco agrega valor a suas operações fornecendo conhecimento especializado para 
os países, compatilhando conhecimento específico, melhorando a capacidade 
institucional e coordenação, articulando intervenções de diversos atores (públicos e 
privados) e por meio do uso coordenado de diferentes instrumentos (empréstimos, 
produtos de conhecimento e fortalecimento da capacidade). De modo a fortalecer as 
vantagens comparativas, o Banco deve identificar, monitorar e fortalecer o valor 
agregado ao desenvolvimento em suas operações. 

4.20 A combinação de produtos financeiros e produtos de conhecimento e 
fortalecimento da capacidade (CFC) aumentou ainda mais o valor agregado 
pelo Banco. Os produtos de conhecimento e fortalecimento da capacidade, na 
forma de cooperação técnica ou produtos não financeiros, enriquecem o capital 
intelectual e institucional dos países da América Latina e Caribe e contribuem para 
articular melhor a resposta aos desafios de desenvolvimento. Esses produtos há 
muito foram identificados como legítimas ferramentas do Banco, mas antes do 
Oitavo Aumento eram apenas reconhecidos por seu valor como parte do processo 
de preparação de um empréstimo. Nos últimos anos, os produtos CFC têm sido 
reconhecidos por seu próprio valor como produtos eficazes que permitem ao Banco 
dar continuidade a seu diálogo e apoio aos países em épocas de financiamento 
abundante ou extremamente limitado de fontes alternativas. Estimou-se que em 
2008 o Grupo do BID investiu US$ 240 milhões em CFC, incluindo assessoria 
sobre políticas aos governos e clientes, pesquisa, treinamento externo, elaboração e 
aplicação de ferramentas de diagnóstico, apoio ao desenvolvimento de sistemas 
nacionais, diálogo sobre políticas regionais e bens públicos regionais, entre outras 
áreas. 
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Box 4.1 
As remessas como ferramenta de desenvolvimento: 

Despertar conscientização e incentivar a concorrência 
Em 2001, o BID, por meio do Fundo Multilateral de Investimentos (Fumin), lançou uma estratégia para explorar as 
possibilidades que as remessas oferecem como ferramenta de desenvolvimento.  Desde então, o Fumin produziu pesquisas 
inovadoras sobre remessas na América Latina e Caribe, regularmente servindo como ponto de referência para participantes 
existentes e potenciais do mercado de remessas e atraindo a atenção da mídia, governo e atores do mercado para a 
importância e volume desses fluxos para milhões de famílias na Região. 
Esses esforços para despertar conscientização e incentivar a concorrência no mercado de remessas contribuíram para êxitos 
importantes em termos de redução dos custos do envio de dinheiro para a região. O preço médio das remessas para a ALC 
está entre os mais baixos do mundo: aproximadamente 5,6% do valor total. Isso constitui uma queda no custo de 
aproximadamente 75% em relação a 2000. Em resultado, cerca de US$ 6,25 bilhões por ano permanecem no bolso dos 
trabalhadores migrantes e suas famílias.  
Durante esta década, o trabalho do Fumin nessa área também apoiou projetos com uma ampla gama de órgãos executores e 
beneficiários com o objetivo de demonstrar os benefícios potenciais das remessas para o desenvolvimento impulsionado 
pelo setor privado. As áreas de atuação dos cerca de 40 projetos que receberam cooperação técnica ou financiamento de 
investimento incluem sistemas para o balanço de pagamentos, plataformas tecnológicas para treinamento e fortalecimento da 
capacidade empresarial. Esse trabalho produziu importantes lições em termos de vincular as remessas a outros serviços 
financeiros como hipotecas, seguro e microfinanciamento. O Fumin continua apoiando esses esforços à medida que 
autoridades reguladoras e atores do setor financeiro procuram colaborar mais ativamente com esse grupo de beneficiários 
tradicionalmente subatendido, mas essencial. 

 

4.21 O desenvolvimento de produtos de conhecimento no BID tradicionalmente 
seguiu um enfoque parcial orientado pelas fontes de financiamento e por uma 
separação institucional entre operações e pesquisa. O enfoque parcial orientado 
pelo financiamento impediu que a Diretoria do Banco e a Administração fizessem o 
uso mais eficaz dos produtos CFC. Com o realinhamento de 2007, esse enfoque 
começou a mudar, colocando sob o mesmo guarda-chuva geração de produtos 
financeiros e não financeiros. Isso permite que o Banco enriqueça o valor agregado 
de suas operações e amplie a gama de produtos para atender as necessidades de 
desenvolvimento dos países. 

4.22 Os produtos de conhecimento e fortalecimento da capacidade podem ser 
transformados na terceira atividade básica do Banco, junto com os 
empréstimos aos setores público e privado. Para tanto, é necessário construir 
uma plataforma integrada para a administração operacional e financeira dos 
CFC que dirija seu foco para os resultados esperados e eficácia desses 
produtos em termos de desenvolvimento. Uma primeira proposta nesse sentido 
foi incluída no Novo Esquema Operacional e deverá ser seguida por propostas de 
política e financiamento.  

E. Do desenvolvimento national para o desenvolvimento regional 

4.23 Os bancos regionais de desenvolvimento, especialmente o BID, têm fortes 
vantagens comparativas em relação a outras instituições financeiras 
internacionais na promoção da integração regional e cooperação entre os 
países membros regionais. A integração econômica global aumentou 
exponencialmente a disseminação de externalidades entre países. Quando o 
desenvolvimento ou crise num país tem impacto sobre outros países, e esses 
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efeitos não são mediados por mercados competitivos, a presença dessas 
externalidades produzirá resultados subótimos em termos de políticas para os 
países afetados. Nesse contexto, importantes ganhos podem ser obtidos com a 
melhoria da coordenação das políticas e a promoção da provisão de bens públicos 
regionais no âmbito regional. Quando há importantes diferenças nos níveis de 
desenvolvimento, as instituições financeiras regionais devem abordar essas 
externalidades transfronteiriças mediante a provisão de bens públicos regionais. 

4.24 O Banco tem um longo e sólido histórico de provisão de apoio aos países 
membros na área de integração e cooperação regional. Desde meados dos anos 
1990, o Banco apoia estratégias de integração global e regional da ALC, incluindo 
a negociação de acordos de comércio e investimento dentro e fora da região, 
fortalecimento das instituições de comércio, promoção de corredores de 
infraestrutura regional e fomento da cooperação funcional regional. Apesar de um 
progresso importante, a região ainda tem um grande “déficit de integração global 
e regional” em comparação com outras regiões. Algumas das barreiras 
tradicionais ao comércio ainda são altas em certos setores, mercados e países. O 
caráter incipiente de algumas instituições regionais e a falta de instrumentos 
financeiros para fornecer bens públicos regionais são importantes desvantagens 
em face dos crescentes desafios de desenvolvimento transfronteiriços. 

4.25 A vantagem comparativa do Banco baseia-se em sua capacidade de apoiar 
enfoques e ações harmonizadas de política no âmbito regional. O Banco deve 
atuar como um intermediário honesto, produzindo pesquisa avançada sobre 
políticas, desenvolvendo produtos operacionais multinacionais inovadores e 
mobilizando recursos para apoiar intervenções de desenvolvimento regionais. O 
Banco tem-se esforçado para renovar continuamente sua arquitetura institucional 
e desenvolver instrumentos financeiros e não financeiros inovadores para 
promover estratégias regionais de desenvolvimento. Exemplos nítidos do 
compromisso institucional do Banco com essa agenda regional incluem a criação 
do Setor de Integração e Comércio (VPS/INT), a dotação do Programa de Bens 
Públicos Regionais (RPG), a mobilização de recursos para apoiar iniciativas 
regionais como IIRSA ou PM e a liderança institucional na implementação da 
iniciativa global “Ajuda para o Comércio”. Contudo, para cobrir o “déficit de 
integração da ALC” e enfrentar os novos desafios globais e regionais da região, o 
Banco deve: (i) aumentar sua assistência técnica para promover ações 
coordenadas entre os países; (ii) apoiar o desenvolvimento de quadros normativos 
regionais e infraestrutura para facilitar o comércio de bens e serviços; (iii) 
fortalecer e modernizar a arquitetura institucional e regional para promover 
prioridades regionais comuns; e (iv) elaborar novos instrumentos financeiros 
(doações, empréstimos e garantias) para facilitar investimentos multinacionais. 
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Box 4.2 
O programa de bens públicos regionais: 

Enfrentar desafios globais mediante ações coletivas 
O que essas pessoas têm em comum? Uma mulher que trabalhou e contribuiu para o sistema de previdência social 
no Paraguai e no Brasil; uma criança desnutrida numa favela de uma cidade da América Central; um funcionário 
público na Colômbia ou Peru que não dispõe da informação adequada e rápida de que necessita para enfrentar o 
desafio da violência e segurança dos cidadãos; uma mulher na Jamaica cujo diabetes crônico a impede de manter 
um emprego estável. Todos compartilham os benefícios das iniciativas empreendidas por seus países para criar 
bens públicos regionais e enfrentar alguns dos desafios de competitividade produzidos por um mundo cada vez 
mais globalizado. 
O Programa de Bens Públicos Regionais (RPG) do BID, criado em 2004, apoia soluções inovadoras de política 
pública para desafios ou oportunidades transnacionais por meio de ações coletivas. O programa concentra-se em 
intervenções de formação de consenso baseadas em políticas que possibilitam um ambiente para melhorar a 
competitividade e promover a sustentabilidade dos resultados cooperativos. Esse instrumento de desenvolvimento 
promove a integração econômica, institucional e funcional, a redução de assimetrias entre os países, o 
fortalecimento das instituições nacionais e regionais e a competitividade da região. Seu valor agregado consiste 
em aproveitar as economias de escala, economias de escopo e inovação mediante ações coletivas. Atualmente 
apoia 46 projetos; todos os países mutuários membros do BID participam como beneficiários dessa iniciativa. 
As ações que produziram resultados por meio do apoio do RPG incluem: (i) portabilidade das pensões resultante 
do projeto de Sistema de Previdência Social de Base Única entre Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, que em 
menos de três anos aposentou mais de 800 pessoas que trabalharam em mais de um país. Esse projeto foi 
selecionado como modelo para o sistema ibero-americano de pensões; (ii) o Sistema Centro-Americano de 
Fortificação de Alimentos, desenvolvido conjuntamente por Belize, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, 
Honduras, Nicarágua e Panamá, que foi incluído como programa piloto da Estratégia Global “10 anos para reduzir 
deficiências de vitaminas e minerais”; (iii) o Sistema Harmonizado de Informação Regional para Segurança dos 
Cidadãos, com participação inicial da Colômbia, Equador, Honduras e Peru, e pedidos de participação da 
República Dominicana e Uruguai, entre outros países; e (iv) mais recentemente, o Sistema Caribenho de 
Vigilância de Doenças Não Transmissíveis, que proporcionou uma resposta rápida do Banco a uma área prioritária 
identificada pelos Chefes de Estado de Bahamas, Barbados, Guiana, Jamaica, Suriname, Trinidad e Tobago e 
Estados do Caribe Oriental na reunião de setembro de 2007. 

 

F. Desenvolver Novas Vantagens Comparativas 

4.26 As vantagens comparativas podem ser complementadas por um enfoque mais 
seletivo para os empréstimos e melhoria da governança, transparência e 
eficiência do Banco. Embora sejam muitos numerosos os desafios de 
desenvolvimento na América Latina e Caribe, o BID deve concentrar seus recursos 
nas áreas em que podem ser mais eficaz. Há áreas em que o Banco não tem 
capacidade institucional ou mandato para responder, como apoio ao balanço de 
pagamentos, administração da política monetária ou resposta a crises de liquidez.25 
Em outras áreas, a experiência do Banco e as necessidades dos países coincidem e o 
apoio do Banco pode fazer uma grande diferença na qualidade e profundidade das 
políticas, programas e projetos. A seção III apresentou várias áreas em que a 
participação do Banco pode aumentar substancialmente nos próximos 10 anos. Para 
concretizar essas possibilidades, o Banco não precisa impor restrições arbitrárias, 
basta concentrar a gestão do conhecimento e monitorar e avaliar o progresso. 

                                                 
25  Apesar de ser o primeiro banco multilateral a oferecer um programa de liquidez para suplementar o fluxo de 

crédito ao setor privado durante a atual crise econômica, o FMI estabeleceu um programa mais amplo que 
torna improvável que o Banco tenha de desenvolver isso como uma linha de atividade permanente.  
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4.27 O Banco também tem margem para melhorar sua eficácia institucional 

elevando os padrões de governança, transparência, eficiência operacional e 
eficácia no desenvolvimento. Nos 15 anos transcorridos desde o Oitavo Aumento, 
o Banco demonstrou grande capacidade de se reformar, adaptando sua estrutura 
organizacional e melhorando a regulação e a prática real. O realinhamento de 2007 
e o Novo Esquema Operacional acionaram muitas iniciativas novas e outras se 
seguirão. Essas iniciativas, examinadas na próxima seção, permitirão que o Banco 
consolide, aprofunde e amplie suas vantagens comparativas como parceiro de 
desenvolvimento da América Latina e Caribe. 

4.28 Concentrar recursos onde podem ser mais eficazes, fornecer mais valor 
agregado e aumentar a eficiência institucional não significa necessariamente 
emprestar menos; na maioria dos casos, requer mais empréstimos. Se o Banco 
melhorar sua eficiência e eficácia e desenvolver com éxito a capacidade de 
enfrentar novos desafios de desenvolvimento na região da América Latina e Caribe, 
deve estar preparado para responder a uma maior demanda pelo seu apoio. O 
aumento substancial nos empréstimos após o realinhamento indica que a demanda é 
muito sensível a uma organização mais flexível e eficiente. 

4.29 Além disso, o Banco precisa gerar uma massa crítica de projetos em suas áreas 
de especialização para explorar economias de escala e divulgar a experiência e 
lições aprendidas. As melhores experiências do Banco em áreas como 
financiamento do comércio, transferências condicionadas de renda, melhoria de 
bairros e treinamento de jovens são caracterizadas por uma série de projetos em 
diversos países. Um grande número de operações também é necessário para 
absorver os custos fixos associados à gestão do conhecimento e fortalecimento da 
capacidade. Além disso, o componente financeiro dos projetos ainda fornece um 
envelope no qual o valor agregado pelo Banco pode ser acondicionado. 

G. Complementaridade e coordenação com outras instituições 

4.30 O BID não está sozinho em seus esforços para promover o desenvolvimento 
econômico e social da América Latina e do Caribe. Os parceiros de 
desenvolvimento da região atualmente incluem não só instituições financeiras 
internacionals de escala mundial, como o Banco Mundial e o FMI, e instituições 
financeiras sub-regionais, como Corporação Andina de Fomento e o Banco de 
Desenvolvimento do Caribe, mas também doadores bilaterais, fundações privadas e 
até mesmo os governos de alguns países da ALC que estão dispostos a apoiar seus 
pares. Os acontecimentos recentes nessas instituições estão gerando as condições 
para maior progresso na complementaridade e coordenação do BID com parceiros 
de desenvolvimento. 

4.31 A recente reforma do FMI está promovendo seu papel como provedor de 
liquidez a países com bom desempenho em épocas de crise financeira. O novo 
enfoque do FMI inclui duplicação do acesso aos recursos do fundo, uma nova linha 
de crédito flexível para economias com forte desempenho e um enfoque agilizado e 
flexível destinado a remover o estigma de captação de empréstimos e forte 
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condicionalidade estrutural. Essas mudanças reduzem a pressão exercida sobre os 
bancos multilaterais de desenvolvimento para que forneçam empréstimos de 
emergência e permitem que se concentram mais na promoção e salvaguarda do 
foco de desenvolvimento de suas operações. O papel anticíclico do Banco pode 
então se concentrar em sua capacidade de concentrar os projetos de modo a 
preservar a continuidade das reformas e proteger o investimento nas principais 
áreas de desenvolvimento. 

4.32 O Banco Mundial deve manter um papel de liderança no desenvolvimento de 
conhecimento e especialização em áreas onde as economias de escala sejam 
globais. O BID pode aproveitar esse conhecimento e concentrar seus recursos na 
adaptação de análises às condições e instituições da ALC, bem como nas áreas em 
que as economias de escala sejam regionais. Além disso, o BID, o Banco Mundial e 
os bancos sub-regionais enriqueceram sua experiência com a execução conjunta de 
projetos nos últimos 15 anos, incluindo o desenvolvimento e aplicação de 
ferramentas destinadas a identificar os pontos fortes e fracos de cada país. 

4.33 A complementaridade e coordenação com parceiros de desenvolvimento é 
compatível com um foco renovado do Banco nas vantagens comparativas e 
valor agregado. Se o BID for capaz de identificar, manter e desenvolver suas 
vantagens comparativas, pode-se ampliar a coordenação com entidades de 
desenvolvimento multilaterais e bilaterais da região. Conforme mencionado 
anteriormente, o BID em princípio tem uma vantagem comparativa no apoio a 
projetos de desenvolvimento em comparação com apoio ao balanço de pagamentos 
ou liquidez, especialmente após a reforma do FMI. Do mesmo modo, o BID está 
mais bem equipado para fornecer assessoria, com base na experiências e boas 
práticas, do que vigilância. O Banco Mundial e o BID podem se complementar 
mutuamente na geração de conhecimento sobres questões de desenvolvimento e sua 
adaptação à realidade local, respectivamente. Essa colaboração também pode 
significar a execução conjunta de projetos nos países, especialmente quando a 
escala e complexidade do projeto são tão grandes que excedem a capacidade de 
uma instituição. 

4.34 O Banco também pode ser um bom catalisador de cooperação bilateral e 
outras fontes de financiamento para a região. O Banco pode desempenhar um 
papel no processo de exonerar as agências de cooperação dos custos administrativos 
e fiduciários, permitir que as agências bilaterais aproveitem os recursos de 
conhecimento do Banco, fornecer orientação sobre as melhores opções com base na 
experiência nos países e mobilizar recursos de fundações privadas e outras fontes 
do setor privado.26 Os projetos do Banco também podem se beneficiar do 
conhecimento especializado e experiência das agências bilaterais; entidades como 
GTZ, por exemplo, acumularam substancial experiência em questões de 

                                                 
26  O Escritório de Cooperação e Parcerias (ORP) foi criado em 2007 para aumentar a capacidade do Banco de 

mobilizar recursos de fontes públicas e privadas na região. 
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descentralização e administração municipal que produziu lições aprendidas e boas 
práticas. 

4.35 A Declaração de Paris sobre Eficácia da Ajuda, de 2005, e a Agenda de Ação 
de Accra, de 2008, criaram novas oportunidades de coordenação entre 
parceiros de desenvolvimento. Além de abrir um fórum para discutir como 
aumentar a eficácia da ajuda em termos de desenvolvimento, o acordo de Paris e a 
Agenda de Accra estabeleceram referências mais elevadas em relação às quais o 
BID deve responder e, em alguns casos, assumir um papel de liderança. Alguns 
desses novos desafios são a responsabilidade mútua na formulação e resultados das 
intervenções de desenvolvimento, gestão para obter resultados de desenvolvimento 
e uso dos sistemas nacionais para a implementação de projetos. O Banco mantém 
pleno compromisso com esses esforços e está trabalhando em proximidade com os 
clientes e instituições financeiras internacionais nesse sentido. As metas e normas 
acordadas nesses fóruns devem ser levadas em consideração no esquema de gestão 
do desempenho do Banco. 

4.36 O Banco tem estado particularmente ativo na harmonização de suas práticas 
de gestão financeira e aquisições com outras organizações de 
desenvolvimento. O Banco implementou várias iniciativas para harmonizar os 
requisitos de auditoria e relatórios financeiros e as ferramentas para determinar a 
extensão do uso dos sistemas nacionais com outros BMD. O Banco também 
harmonizou Documentos Padrão de Licitação (SBD) em vários países da região 

Box 4.3 
Conferência de doadores do Haiti: 

renovando parcerias para o desenvolvimento 
Em 14 de abril de 2009, sob os auspícios do BID, o Governo do Haiti convocou seus parceiros internacionais para 
a terceira conferência sobre desenvolvimento econômico e social do Haiti, com o título Rumo a um novo 
paradigma de cooperação para crescimento e desenvolvimento. Essa conferência marcou o início de uma nova 
parceria entre o Haiti, os principais doadores e outros atores, com um alto nível de participação que constitui uma 
demonstração clara de solidariedade e apoio. 
Na conferência, chegou-se a um acordo sobre uma estratégia de desenvolvimento atualizada para o Haiti que 
aborda os desafios enfrentados pelo país e tenta aproveitar os aspectos positivos da atual situação. A estratégia 
inclui um acordo de parceria renovada para promover uma coordenação mais coerente das ações do Governo e dos 
doadores. Os doadores se comprometeram a: “(i) assegurar que seu programa de assistência esteja alinhado com as 
prioridades do governo do Haiti; (ii) priorizar o orçamento nacional como ferramenta para canalizar assistência 
financeira. A conferência ajudou a mobilizar um total de US$ 353 milhões de novos fundos” (além dos programas 
atuais de doadores), dos quais US$ 196 milhões para este exercício fiscal.  
A conferência também envolveu organizações não governamentais na busca de um maior alinhamento, 
começando com melhores plataformas para intercâmbio de informação, com prioridades nacionais para promover 
sustentabilidade e fortalecer a capacidade dos países. Tendo em vista que a estratégia visa a criação de empregos, 
a conferência assentou as bases para iniciativas de organizações filantrópicas privadas, como a fundação Clinton 
(que está estabelecendo um fundo para o Haiti) para considerar a melhor maneira de cooperar com o BID e outras 
organizações multilaterais e promover atividades de desenvolvimento do setor privado. 
O BID, como maior doador multilateral para o Haiti, continua a apoiar o Governo, trabalhando com outros 
doadores para coordenar e monitorar os acordos alcançados na conferência e melhorar a eficácia da ajuda ao 
desenvolvimento do Haiti. O BID está trabalhando com outros doadores para consolidar uma matriz de políticas 
para apoio orçamentário e examinando oportunidades adicionais de financiamento com doadores interessados em 
cofinanciamento para aumentar o montante e relevância dos setores em que o Banco está presente. O BID já 
administra cerca de US$ 125 milhões em recursos destinados ao país por outros doadores. 
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com o Banco Mundial. Além disso, os BMD acordaram uma definição 
harmonizada de fraude e corrupção. O Banco está participando ativamente do 
Grupo sobre Sistemas Nacionais do Grupo de Trabalho sobre Eficácia da Ajuda 
para obter maior progresso na implementação dos mandatos emanados da Agenda 
de Ação de Accra. 

V. DEMANDA PELOS RECURSOS DO BID  

5.1 Esta seção apresenta os resultados de uma rigorosa análise multidimensional 
da futura demanda pelos recursos do Banco. Hipóteses estimadas de 
financiamento agregado foram derivadas de uma avaliação da atual demanda de 
cada país com base nas respectivas estratégias e processos de programação. Os 
resultados foram comparados com os produzidos por uma análise estatística das 
tendências de financiamento e investimento na região. Esse exercício de estimativa 
dos fluxos financeiros potenciais é suplementado com medidas recomendadas para 
atender as necessidades de financiamento anticíclico, uma análise da composição 
setorial da demanda prevista, questões específicas relativas aos empréstimos 
concessionais para os países mais pobres e previsão da demanda de empréstimos 
para o setor privado. 

5.2 Estimativas derivadas das estratégias de país e da análise das tendências de 
financiamento e crescimento produzem uma demanda projetada pelos 
recursos do Banco da ordem de US$ 19,5 bilhões por ano no período 2010-
2020. A demanda de recursos provavelmente será maior para infraestrutura e 
setores sociais, representando cerca de 65% do total de empréstimos, seguida do 
desenvolvimento institucional, proteção do meio ambiente e integração. Quanto à 
demanda de recursos por parte dos países do FOE, a análise indica uma média total 
de aprovações anuais de 2010 a 2020 ficará em US$ 918 milhões. O montante da 
demanda encontra-se implicitamente restringido pelas atuais condições da oferta de 
empréstimos concessionais.. Finalmente, o financiamento ao setor privado para 
projetos admissíveis nos cinco pilares estratégicos do Novo Esquema Operacional 
poderia variar de US$ 4,0 a 5,3 bilhões por ano. 

A. Hipóteses da demanda de financiamento do BID (2010-2020) 
5.3 Esta seção estima a demanda de financiamento do BID de várias maneiras. 

Nossa medida preferida da demanda se baseia num enfoque de baixo para cima: 
baseia-se na demanda expressada pelos países mutuários no contexto de sua 
interação com o Banco. Nesse sentido, o Banco recebeu de vários países membros 
pedidos de financiamento bem acima do volume de recursos com que conta. Essa 
“demanda revelada”27 é comunicada regularmente mediante diálogo contínuo com 
os países, durante a programação anual ou com uma visão de longo prazo durante 

                                                 
27  Essa demanda revelada para 2010-2020 baseia-se na demanda projetada para 2009-2001, metodologia que 

segue a que foi utilizado pelo Banco Asiático de Desenvolvimento (BAD). É importante observar que essas 
projeções de demanda constituem um guia geral, que provavelmente sofrerá variações com o tempo à 
medida que os países revisam suas estratégias e políticas de desenvolvimento nos próximos anos. 



 - 45 - 
 
 
 

as discussões sobre a estratégia de país. Nesse contexto, o BID e os países 
mutuários discutem os mais prementes desafios de desenvolvimento para 
determinar os setores prioritários e o pacote de financiamento, levando em 
consideração as áreas de especialização do BID e os objetivos do governo. Do 
mesmo modo, o diálogo identifica operações sem garantia soberana, em particular 
oportunidades de negócios com o setor privado com base nas prioridades setoriais e 
políticas do Banco.  

5.4 O exercício descrito acima permite que o Banco realize projeções da demanda 
anual média por recursos do BID na próxima década. Essas projeções são 
denominadas hipótese I no presente documento. Mais especificamente, o cálculo 
usa o inventário de empréstimos A e B do Banco em cada país para 2009 e 2010 
como ponto de partida e projeta essa “demanda revelada” no futuro, supondo que os 
empréstimos em termos reais sejam proporcionais ao PIB.28 A Tabela V-1 apresenta 
essas projeções agregadas para toda a região, bem como as cifras correspondentes a 
2009 e à década anterior. 

 
Tabela V-1 

Hipóteses preliminares de demanda de financiamento do BID (em milhões de dólares)

Hipótese I 

TOTAL 6,736                  14,710    19,539                                   

A Hipótese I é a demanda revelada pelos países, extrapolada para calcular uma média de 10 anos.

Média histórica
(1999-2008)

Hipótese 
2009

Média anual estimada
(2010-2020) 

 
 

5.5 Os resultados sugerem que a demanda pelo financiamento do BID quase 
triplicará nos próximos 10 anos em relação à demanda na década anterior. 
Esse grande aumento já é prenunciado pelo volume da demanda por empréstimos 
do BID em 2009, que corresponde a mais do dobro da média registrada nos 10 anos 
precedentes. A demanda anual por empréstimos do BID no período de 2010-2020 
estaria estimada em US$ 19,5 bilhões por ano.29 

5.6 Embora seja certo que essa estimativa das necessidades de financiamento 
possa partir de uma base elevada tendo em vista os efeitos da atual crise global 
sobre vários países, deve-se assinalar que os países mutuários estão conscientes 
da restrição geral de recursos que o BID enfrenta e ajustaram suas demandas. 
Além disso, em alguns casos, a demanda revelada de curto prazo é restringida pela 
capacidade de absorção, que pode melhorar com o tempo. Em outros casos, a 
demanda revelada reflete a ampliação da especialização do Banco, seu maior 

                                                 
28  O cálculo usa estimativas conservadoras de crescimento e inflação internacional. Em alguns casos nos quais 

a equipe do país considerou que o inventário para 2009 e 2010 era muito atípico e não representava a 
demanda futura, o ponto de partida foi ajustado para níveis mais razoáveis.  

29  Essas projeções da demanda, bem como as das hipóteses seguintes, incluem empréstimos com e sem 
garantia soberana, bem como financiamento associado com iniciativas de integração regional. 
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envolvimento com o setor privado e governos subnacionais e sua maior ênfase nas 
operações associadas com a mudança climática. 

5.7 Essa projeção pode ser complementada com outra hipótese obtida mediante 
uma metodologia estatística baseada nas tendências anteriores de investimento 
e endividamento dos países membros do BID (denominada hipótese II no 
presente documento). O exercício projeta o investimento público e privado 
extrapolando estatisticamente para 2020 as previsões do World Economic Outlook 
(WEO) do FMI que vão até 2014. Supõe que a parcela do financiamento do BID no 
investimento total mantenha sua média histórica dos últimos 25 anos. 

5.8 Mais especificamente, o coeficiente médio empréstimos do BID/investimento é 
calculado para cada país desde 1983. Usando a previsão de investimento baseada 
no WEO, calculam-se os empréstimos projetados do BID para manter o coeficiente 
empréstimos do BID/investimento em seu nível histórico. As cifras projetadas por 
país são agregadas para toda a região e calcula-se a média do período 2010-2020. 
Esse exercício foi feito somente para os empréstimos GS. Examinar as tendências 
passadas para prever a demanda futura parece bastante inapropriado como método 
de estimar a demanda de empréstimos SGS, que somente se tornaram um 
componente importante da demanda nos últimos anos. Por isso, o componente SGS 
da demanda na hipótese II foi extraído das projeções de demanda revelada usadas 
na hipótese I. 

5.9 Embora esta abordagem mais mecânica sejam menos confiável como ferramenta 
para projetar a demanda específica dos países, em termos globais pode oferecer um 
bom meio de verificação da validade das projeções de demanda identificadas na 
hipótese I. 

5.10 A demanda agregada para os anos de 2010 a 2020 usando a hipótese II é 
apresentada na Tabela V-2. Como mostra a tabela, as previsões com base nas 
tendências de financiamento e investimento no longo prazo produzem uma 
demanda média anual de US$ 19,77 bilhões, que é muito similar à da 
hipótese I.30 

 
Tabela V-2 

                                                 
30  A fim de verificar a solidez dos resultados, foram realizadas algumas estimativas adicionais utilizando o 

investimento público, em vez do investimento total. Foram também utilizadas metodologias diferentes para 
prever o investimento público e o investimento total depois de 2014. Além da metodologia mencionada no 
parágrafo 5.8, que denominamos metodologia “simples”, na qual se pressupõe uma taxa constante de 
crescimento do investimento de 2014 até 2020, utilizou-se uma tendência de logaritmo linear e o processo 
ARIMA para projetar o investimento até 2020. Como resultado, obtivemos estimativa de demanda que 
variam de US$ 18.72 bilhões (no caso do investimento total, utilizando as projeções de ARIMA) e 
US$ 19,82 bilhões (no caso do investimento público, utilizando o método simples).  
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Hipóteses preliminares de demanda de financiamento do BID (em milhões de dólares)

Hipótese I Hipótese II Hipótese III

TOTAL 6,736                  19,539                   19,770      16,348               

A Hipótese I é a demanda revelada pelos países, extrapolada para calcular uma média de 10 anos.

A Hipótese III é a Hipótese II ajustada pelo PIB per capita.
A Hipótese II é uma projeção estatística das tendências de investimento e endividamento, com uma parcela constante do BID.

Média histórica
(1999-2008)

Média anual estimada
(2010-2020) 

 
 

5.11 À medida que o PIB per capita aumenta, os países podem precisar de menos 
financiamento multilateral. Pode-se argumentar que a hipótese II superestima a 
demanda pelo financiamento do BID nos próximos 10 anos. À medida que os 
países se desenvolvem, tendem a melhorar seu acesso a fontes de financiamento 
privado e, assim, os empréstimos do BID – ou, em termos mais gerais, os 
empréstimos multilaterais – podem diminuir como proporção do investimento. 
Como mostra a Figura V-1, os dados referentes à América Latina e Caribe sugerem 
que isso acontece; a intensidade da demanda dos países pelo financiamento do BID 
como parcela de seu investimento diminui com seu nível de desenvolvimento 
econômico (representado pelo PIB real per capita).31  

                                                 
31  Contudo, essa queda da demanda não resulta numa redução em níveis absolutos do financiamento à medida 

que as economias se desenvolvem, porque a escala da demanda aumenta com a escala da economia. 
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Figura V-1 

5.12 Já que a hipótese II supõe um coeficiente constante de empréstimos do 
BID/investimento, é necessário ajustar para baixo os empréstimos à medida que o 
PIB per capita aumenta, que é exatamente o que a hipótese III faz .32 Para construir 
essa projeção, começamos com uma estimativa econométrica que relaciona o 
coeficiente empréstimos do BID/investimento com o nível do PIB real per capita. 
Depois projetamos o PIB per capita até 2020 para cada país, usando projeções do 
WEO para o PIB, inflação e população.33 Para cada país, e cada ano, o coeficiente 
empréstimos do BID/investimento foi ajustado para baixo em conformidade com os 
resultados da regressão, dependendo do nível do PIB per capita em relação à média 
histórica (25 anos). Já que as projeções de investimento foram extraídas do WEO, a 
redução do coeficiente implica uma redução correspondente na projeção dos 
empréstimos do BID. Como na hipótese II, isso é feito para os empréstimos GS. Os 

                                                 
32  Embora a Figura V-1 mostre a relação entre o coeficiente empréstimos do BID/investimento e o PIB per 

capita como um grupo representativo de países, o exercício econométrico foi baseado em uma regressão em 
painel com efeitos fixos. Assim, em vez de perguntar se países mais desenvolvidos requerem mais 
empréstimos do que países menos desenvolvidos, a regressão gera estimativas de quanto menos 
empréstimos do BID um país típico necessita à medida que se desenvolve.  

33  As projeções do WEO estão disponíveis até 2014 e foram extrapoladas a partir desse ano supondo que a 
inflação, a taxa de crescimento e a taxa de crescimento demográfico permaneçam constantes no nível de 
2014. 
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empréstimos SGS são simplesmente os mesmos da hipótese I.34 Uma vez que se 
leva em conta esse fator, a demanda total cai para US$ 16,3 bilhões. 

5.13 Deve-se assinalar, porém, que, considerando a evidência histórica em crises 
financeiras globais, os observadores acreditam que a crescente aversão ao 
risco por parte dos investidores internacionais pode ser duradoura. Levou três 
ou quatro décadas para os países em desenvolvimento retomarem o acesso ao 
financiamento privado internacional após a Grande Depressão. Embora seja pouco 
provável uma repetição dessa experiência, o aumento da aversão ao risco e as 
mudanças no quadro normativo dos mercados financeiros indicam que os países 
latino-americanos provavelmente não vão readquirir plenamente, nos próximos 
anos, o amplo acesso aos mercados financeiros internacionais de que desfrutaram 
nos últimos cinco ou seis anos. Além disso, parte da grande demanda expressada 
pelos países se refere a novas áreas de atuação do Banco, como o financiamento ao 
setor privado e governos subnacionais, que, longe de encolher após a recuperação 
da economia mundial, provavelmente continuará crescendo a uma taxa acelerada.. 

5.14 Embora essas hipóteses apresentem somente projeções do nível médio de 
demanda, é importante considerar também a variabilidade da demanda. Em 
particular, a demanda por recursos do BID é maior em períodos de contração 
econômica, especialmente quando associados a crises financeiras. Deve-se assinalar 
que o nível de capital do BID representa uma restrição ao nível máximo de 
empréstimos pendentes, em vez do nível médio durante vários anos. Assim, talvez 
seja importante considerar a demanda potencial máxima, além do nível médio. 

5.15 Durante os episódios recentes de crise, o apoio financeiro das instituições 
multilaterais aumentou significativamente, na medida em que a demanda 
aumentou e o financiamento privado ficou menos disponível. O típico nível 
máximo da dívida junto às instituições multilaterais durante as crises ficou 25% 
acima da média dos empréstimos pendentes. O fato de o nível de capital permitir 
margem suficiente para um aumento nos empréstimos dessa magnitude dependerá 
da posição do BID com respeito aos limites de financiamento na época em que 
ocorrer a crise econômica. No fim dos anos 1990, por exemplo, no contexto de uma 
parada global súbita para as economias de mercado emergentes, o aumento no 
financiamento do BID acima da tendência atingiu um nível acumulado de US$ 15 
bilhões, ou cerca de 33% da carteira de empréstimos pendentes na época, o que era 
viável dentro dos limites da capacidade de financiamento. Em 2009, um aumento 
de magnitude semelhante não seria possível com os limites de financiamento. 

5.16 Para o BID tornou-se uma prioridade ajudar os países a mitigar o impacto das 
crises econômicas sobre o setor social e o desenvolvimento. As crises podem ter 
um impacto social devastador e seus efeitos podem persistir por um longo período, 
mesmo depois da recuperação da economia. Talvez seja menos provável que as 

                                                 
34 O motivo para um tratamento diferencial dos empréstimos SGS, neste caso, é que não temos razão para 

acreditar que as necessidades de financiamento do setor privado e dos governos subnacionais diminuam 
como parcela do investimento à medida que os países se tornam mais ricos. 
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crianças que abandonaram a escola retomem a educação após uma crise, o 
desempregado pode ter mais dificuldade para arranjar emprego e os problemas de 
saúde podem deixar sequelas permanentes. Além disso, o ajuste fiscal geralmente 
necessário após uma crise pode resultar em insuficiência do investimento em 
infraestrutura, que pode resultar em maiores déficits por muitos anos. O apoio do 
BID em épocas de crise tem várias dimensões, incluindo fortalecimento das redes 
de segurança social para os segmentos mais pobres da população, apoio financeiro 
ao setor privado para manter projetos de investimento e apoio orçamentário direto 
para estimular as reformas necessárias para minimizar as consequências das crises 
financeiras.  

B. Composição da demanda segundo prioridades setoriais  

5.17 Mediante um diálogo contínuo, os exercícios de programação e estratégias de 
país, os países não só expressam suas demandas por recursos, mas revelam 
também suas preferências no tocante ao uso desses recursos, dependendo do 
que percebem como suas necessidades de desenvolvimento mais prementes, 
bem como as prioridades e vantagens comparativas do BID. As Tabelas V-3 e 
V-4 apresentam a demanda dos países da região, desagregada segundo os cinco 
setores estratégicos identificados na seção 3. Em vez de apresentar as prioridades 
setoriais por país, são agregadas por grupos de países segundo o nível de 
desenvolvimento (Tabela V-3) e por sub-região (Tabela V-4). As parcelas 
correspondentes a cada setor apresentadas nessas tabelas representam médias 
simples, proporcionando uma ideia da composição típica por setor em cada grupo 
de países.  

Tabela V-3 
 

Hipóteses preliminares de financiamento (em % e milhões de US$)
por grupo de países

Grupo I Grupo II Total FOE

Políticas sociais para equidade e produtividade 22.9% 23.9% 23.5% 25.6%
Infraestrutura para competitividade e bem-estar social 43.7% 40.2% 41.4% 42.0%
Instituições para crescimento e bem-estar social 13.1% 20.4% 17.9% 17.6%
Integração internacional competititva no âmbito regional e global 8.3% 5.3% 6.3% 3.9%
Proteção do meio ambiente e resposta à mudança climática 12.1% 10.2% 10.9% 10.9%

   Dos quais SGS 27.3% 25.9% 26.4% 25.6%
   Dos quais privados 26.3% 23.7% 24.6% 24.6%

Grupo I: Argentina, Bahamas, Barbados, Brasil, Chile, México, Trinidad e Tobago, Uruguai e Venezuela
Grupo II: Belize, Bolívia, Colômbia, Costa Rica, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haiti, Honduras, 
Jamaica, Nicarágua, Panamá, Paraguai, Peru e Suriname.  
 

5.18 Embora essas prioridades setoriais devam ser consideradas como preliminares, 
podemos identificar alguns padrões na tabela. A infraestrutura e política social 
(nessa ordem) representam os maiores componentes da demanda dos países, 
independentemente do seu nível de desenvolvimento. Essas áreas caracterizam-



 - 51 - 
 
 
 

se por grandes hiatos de desenvolvimento, que precisam ser superados 
urgentemente.  

5.19 Nos países do grupo II, a parcela da demanda correspondente á infraestrutura 
diminui em favor do fortalecimento das instituições, que são notoriamente fracas 
nos países mais pobres da região. De fato, nos países menos desenvolvidos, o 
investimento em instituições mais fortes é um ingrediente essencial para o 
desenvolvimento e complementa os investimentos em infraestrutura e política 
social. Sem instituições que funcionem bem, os esforços para melhorar a 
infraestrutura básica e os serviços sociais talvez não rendam frutos.  

5.20 A área de competitividade e integração mostra um padrão oposto: os países do 
grupo I estão dispostos a dedicar muito mais recursos do Banco a essa 
prioridade setorial, à medida que obtêm maior integração tanto no âmbito 
regional como global. A Tabela V-3 também inclui uma coluna correspondente 
aos cinco países mais pobres, que recebem uma parte significativa do seu 
financiamento mediante recursos concessionais do FOE. A composição da 
demanda desses países será examinada na próxima seção. 

5.21 A discriminação da demanda setorial por sub-regiões é apresentada na Tabela 
V-4. Embora o padrão geral examinado acima se aplique a todas as sub-
regiões do Banco, há algumas diferenças, ligadas pelo menos em parte ao nível 
de desenvolvimento dos países que pertencem a cada uma. Os países do Cone 
Sul mostram a maior concentração de recursos em infraestrutura e dedicam o menor 
volume de recursos a competitividade e integração. No outro extremo, na região 
formada pelo istmo centro-americano, o México e a República Dominicana (CID), 
a parcela da infraestrutura é bem menor e as parcelas correspondentes às outras 
categorias tendem a ser relativamente maiores. A região andina (CAN) e o Caribe 
(CCB), por sua vez, mostram uma composição setorial da demanda que se 
aproxima mais da composição geral do Banco. 

 
Tabela V-4 

 
Hipóteses preliminares de financiamento (em % e milhões de US$)
por setor e região

CSC CAN CCB CID Total

Políticas sociais para equidade e produtividade 23.1% 23.7% 21.7% 25.1% 23.5%
Infraestrutura para competitividade e bem-estar social 47.0% 43.4% 44.4% 34.9% 41.4%
Instituições para crescimento e bem-estar social 16.3% 14.2% 17.8% 20.8% 17.9%
Integração internacional competititva no âmbito regional e global 4.2% 8.1% 4.7% 7.8% 6.3%
Proteção do meio ambiente e resposta à mudança climática 9.4% 10.6% 11.4% 11.3% 10.9%

   Dos quais SGS 14.5% 19.3% 34.3% 30.7% 26.4%
   Dos quais privados 13.1% 11.7% 34.3% 30.7% 24.6%
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C. Financiamento concessional para os países mais pobres 

5.22 Os países membros do BID incluem um conjunto de países de baixa renda, 
cujos desafios de desenvolvimento são particularmente graves e aos quais o 
BID concede financiamento concessional. Incluem os países membros do BID 
mais pobres em termos de PIB per capita: Haiti, Bolívia, Guiana, Honduras e 
Nicarágua.35 Essas nações apresentam alguns dos maiores déficits de 
desenvolvimento da região. Além do mais, a atual crise global está afetando 
severamente esses países. As redes de segurança social não são muito 
desenvolvidas e as remessas, particularmente importantes para as camadas mais 
baixas da população, estão caindo como resultado da recessão global.  

5.23 As demandas de financiamento concessional do BID são grandes e evidentes em 
muitos setores nesses cinco países. Inevitavelmente a estratégia do BID se 
concentra em alguns setores que são considerados cruciais para o 
desenvolvimento de cada um desses paises e também onde existe capacidade 
para executar intervenções apropriadas que resultem em benefícios reais. Na 
verdade, dada a grande demanda de financiamento concessional, a capacidade de 
absorção é considerada como uma restrição importante. Além do mais, cada um 
desses cinco países recebeu ou brevemente receberá36 alívio da dívida no âmbito da 
iniciativa PPME. No âmbito do quadro atual do FOE, o grau de concessionalidade 
do financiamento do BID concedido depende então do risco de superendividamento 
de cada país. O Haiti, que deverá atingir o ponto de conclusão para receber alívio da 
dívida no fim de junho de 2009, recebe somente financiamento não reembolsável – 
provavelmente ficará no limite entre risco moderado e alto de superendividamento 
após o alívio da dívida. Os outros países recebem uma combinação de empréstimos 
concessionais e tradicionais do BID, sendo que a mistura depende da classificação 
de superendividamento. 

5.24 Tendo em vista essas considerações, para os cinco países foram elaboradas 
hipóteses de demanda compatíveis com a capacidade de absorção e 
sustentabilidade da dívida. Em particular, supôs-se, sujeito ao atual grau de 
concessionalidade, que os novos empréstimos devem ser viáveis, ou seja, que os 
empréstimos possam ser executados com êxito e que a classificação de 
superendividamento (seja baixo, moderado ou alto) não se altere. Uma análise que 
considerou a demanda revelada dos países do FOE extrapolada para 2020 resultou 
numa média anual de aprovações totais de US$ 918 milhões de 2010 a 2020. Deve-
se considerar que esta cifra encontra-se implicitamente restringida pelas condições 
atuais da oferta de empréstimos concessionais. A “demanda revelada” está bem 
dentro da capacidade de absorção estimada de US$ 1,2 bilhão na hipótese alta.  

5.25 Nos cinco países há uma demanda significativa para infraestrutura básica, 
incluindo estradas, energia e água e saneamento. O BID também trabalhará 

                                                 
35  Embora a Guatemala e o Paraguai também tenham acesso a financiamento concessional pelo FOE, a vasta 

maioria de seu financiamento vem do Capital Ordinário. 
36  O Haiti deverá atingir o ponto de conclusão de PPME em fins de junho de 2009. 
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intensamente com os respectivos governos nacionais, particularmente nas 
áreas de política social e instituições. Isso inclui, por exemplo, o potencial 
desenvolvimento de programas de transferência condicionada de renda para 
melhorar o direcionamento de gastos sociais e intervenções que considerem em 
particular o vínculo entre nutrição, saúde e aprendizado na primeira infância. O 
BID considera que as intervenções nessa área, particularmente nos países mais 
pobres, podem ter grandes benefícios em relação aos custos envolvidos. Na área das 
instituições, a administração dos recursos fiscais tende a ser mais fraca nos países 
mais pobres da região, e o BID continuará trabalhando para melhorar as instituições 
nesses países e torná-las mais responsáveis, além de melhorar a qualidade do gasto 
público para estimular o crescimento e o bem-estar. 

5.26 O BID também está comprometido com projetos sobre mudança climática, 
meio ambiente e proteção contra os efeitos dos desastres naturais. Nos países 
mais pobres, infelizmente, há um círculo vicioso em ação, pois a pobreza leva a 
horizontes de planejamento de curto-prazo e à exploração do ambiente natural para 
sobrevivência, à custa da sustentabilidade no médio prazo e maior vulnerabilidade 
aos desastres naturais. O BID está patrocinando vários esquemas inovadores para 
romper esse ciclo e assegurar melhor proteção contra desastres e crescimento e 
prosperidade no longo prazo. Isso pode envolver estratégias em agricultura, gestão 
de recursos ambientais e melhor planejamento para desastres, entre outros.  

5.27 O BID tem um papel muito importante a desempenhar no estímulo ao 
investimento privado, empregando os quatro guichês do setor privado. Um 
grande desafio para os países mais pobres é desenvolver o papel do setor privado. 
No final, o crescimento do setor privado permitirá que as nações mais pobres 
tenham maior prosperidade. Na América Central e no Haiti, os recentes acordos de 
comércio proporcionam um estímulo ao investimento privado. Além disso, há 
projetos potenciais do setor privado em infraestrutura e programas público-privados 
para complementar as ações puramente de política pública em diversos setores. O 
papel do BID tanto em ajudar o setor público a elaborar regulamentos e planejar 
intervenções quanto em estimular o investimento privado nesses setores será 
particularmente importante nesses cinco países nos próximos anos. 

D. Crescente demanda de financiamento do setor privado  

5.28 Um volume considerável de dados empíricos mostra que a demanda de 
financiamento de clientes do setor privado supera em muito a capacidade de 
empréstimo do Banco. Nesse sentido, o Banco tem a oportunidade de escolher os 
projetos que sejam mais desenvolvimentistas. A decisão acerca da admissibilidade 
de projetos SGS baseia-se em múltiplos critérios. Cada projeto deve: i) ter um alto 
valor agregado em termos de desenvolvimento; ii) ser congruente com as 
estratégias do país; iii) abordar uma importante falha do mercado ou barreira de 
informação/regulamentação; iv) cobrir um déficit de financiamento ou assessoria 
que não pode ser preenchido por entidades do setor privado; e v) se encaixar em 
pelo menos um dos cinco pilares estratégicos que compõem as prioridades 
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institucionais do Banco. A tabela V-5 identifica as demandas projetadas do setor 
privado. 

 
Tabela V-5: 

Demanda projetada do setor privado por setor  
  

Pilares estratégicos Setor 
Demanda anual projetada  
de projetos que preenchem 
os critérios (US$ milhões) 

Políticas sociais para equidade 
e produtividade 

Saúde, educação, habitação, alimentação e 
nutrição, base da pirâmide e criação de 
empregos 

US$ 600-800 

Infraestrutura para 
competitividade e bem-estar 
social  

Infraestrutura (energia, transporte, 
telecomunicações, água e turismo)  

US$ 1.500-2.000 

Instituições para crescimento e 
bem-estar social  

Financiamento e serviços de assessoria para 
IFM, PME, instituições financeiras que 
atendem segmentos de baixa renda, 
desenvolvimento dos mercados de capital, 
etc.  

  
US$ 800-1.000 

Integração competitiva no 
âmbito regional e global  

Comércio, recursos naturais e investimentos 
transfronteiriços 

US$ 300-500 

Proteção do meio ambiente e 
resposta à mudança climática 

Energia renovável, eficiência energética, 
reciclagem e biocombustíveis 

  
US$ 800-1.000 

  

5.29 As amplas projeções da demanda se baseiam em: (i) déficits identificáveis de 
financiamento para cada um desses pilares estratégicos; e (ii) demanda setorial 
agregada projetada para cada um dos 26 países mutuários. Esses déficits de 
financiamento incluem: 

a. Infraestrutura. Em média, os países da ALC gastam menos de 2% do PIB em 
infraestrutura, enquanto é necessário um gasto equivalente a 3-6% do PIB 
para acompanhar as outras economias emergentes, particularmente na Ásia. 
Na Cúpula de Investimento UE-Brasil em 2008, o Presidente Lula da Silva 
disse que o Brasil precisa aplicar aproximadamente US$ 250 bilhões em 
energia e infraestrutura nos próximos anos, sendo que a maior parte do 
financiamento provém de projetos de investimento público-privado (PPI). Isso 
reflete o crescimento previsto em outros países da ALC: projeta-se que as 
necessidades de investimento em infraestrutura em toda a região duplicarão 
nos próximos cinco anos.37 

b. Mudança climática. A Agência Internacional de Energia (IEA) estima que a 
ALC precisará de US$ 3 a US$ 5 bilhões nos próximos cinco anos. Esse 
financiamento se concentrará em hidrelétricas, energia eólica e 
biocombustíveis. 

                                                 
37  Fonte: CG/LA Infrastructure. 
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E. Tendências do financiamento e demanda pelo financiamento do BID 

5.30 As três hipóteses apresentadas na Tabela V-2, feitas com metodologias 
diferentes, produzem cifras para os empréstimos do BID em 2010-2020 que 
são 2,4 e 2,9 vezes maiores que as correspondentes a 1999-2008. Embora esse 
aumento da demanda possa parecer muito grande, é importante levar em conta 
várias considerações. Primeiro, as cifras da Tabela V-2 são apresentadas em termos 
nominais. O aumento da capacidade de financiamento do Banco indicado pelas três 
hipóteses seria muito menor se considerado em termos reais. Segundo, mesmo 
medido em termos reais, o histórico dos empréstimos do BID mostra uma tendência 
ascendente, apesar de uma queda muito grande dos desembolsos no período 2004-
2008, caracterizado por acesso fácil e barato aos mercados financeiros 
internacionais. Terceiro, durante o período 1999-2008 os empréstimos sem garantia 
soberana registraram um nível mínimo até 2006, e a comparação deve levar isso em 
conta.  

5.31 Qual o tamanho dessas três hipóteses em comparação com uma hipótese 
contrafatual que leva em conta essas considerações? A Figura V-2 apresenta os 
desembolsos do BID em bilhões de dólares de 2000, bem como o nível projetado de 
financiamento implicado nas três hipóteses O caráter cíclico dos empréstimos do 
Banco, examinado anteriormente, com auges durante as crises e quedas durante 
períodos de dinheiro fácil, torna-se imediatamente aparente. A figura também 
apresenta uma tendência linear baseada nos desembolsos entre 1983 e 2009. Para 
fazer uma comparação pertinente e coerente com a terceira consideração, o nível 
histórico de financiamento, bem como a demanda projetada, se restringe aos 
empréstimos com garantia soberana. A questão, então, é: quanto maior seria o 
financiamento projetado se comparado com a hipótese contrafatual produzida 
pela tendência? A resposta é: em comparação com essa hipótese contrafatual, 
as projeções representam um aumento do financiamento entre 23% 
(hipótese 3) e 56 % (hipótese 2). 
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Figura V-2 

 Hipóteses de financiamento e tendência 1983-2009
(somente financiamento sem garantia soberana em US$ de 2000)
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5.32 O caráter cíclico dos empréstimos do Banco, examinado anteriormente, com 

auges durante as crises e quedas durante períodos de dinheiro fácil, torna-se 
imediatamente aparente. Embora se tenda a considerar 2009 como um ano 
excepcional (e obviamente o é), o período 2005-2008 também pode ter sido 
excepcional. Trata-se de um período em que os países em desenvolvimento tiveram 
um acesso inédito aos mercados financeiros, a taxas de juros sem precedentes. Isso 
foi motivado por uma bolha do mercado e um apetite por risco que provavelmente 
não veremos novamente, pelo menos no futuro próximo. Na Figura V-3 repetimos 
o exercício da Figura V-2, mas desta vez construímos a tendência usando somente o 
período 1983-2003, excluindo o período de acesso excepcional ao mercado e a crise 
de 2009.  
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Figura V-3 

 Hipóteses de financiamento e tendência 
(somente financiamento sem garantia soberana em US$ de 2000)
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5.33 Na figura devemos assinalar duas coisas. A primeira é que, uma vez projetada a 

tendência da experiência de financiamento do BID durante o período 1983-
2003, o caráter excepcional do período 2004-2008 se torna ainda mais óbvio. 
Mais importante, quando usamos essa tendência como hipótese, ela se situa na 
faixa das projeções de demanda. 

F. De estimativas da demanda ao financiamento real 

5.34 As cifras da demanda são plausíveis, mas não são valores de empréstimos reais 
do BID aos países da América Latina e Caribe no médio prazo. Como 
indicamos anteriormente, todas as cifras desta seção são estimativas da demanda 
dos países da ALC pelos empréstimos do BID no período 2010-2020. O principal 
objetivo das metodologias aplicadas é proporcionar ordens de magnitude plausíveis 
que sejam compatíveis com a missão do Banco e com níveis sustentáveis de 
crescimento e endividamento dos países mutuários Em resultado, as três 
metodologias geram hipóteses de financiamento que são coerentes com as 
tendências históricas do financiamento do BID entre 1983 e 2009. 

5.35 A capacidade do BID de concretizar a demanda potencial de financiamento 
depende de três fatores principais: a situação financeira do Banco, suas 
prioridades de financiamento e sua capacidade operacional. Por sua vez, a 
situação financeira é dada pelo capital do Banco e suas políticas financeiras; as 
prioridades de financiamento respondem a estratégias, mandatos e metas 
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estabelecidas nos mais altos níveis institucionais; e a capacidade operacional resulta 
da organização, instrumentos creditícios e eficiência institucional do Banco. Essa 
capacidade é relevante não só do ponto de vista interno, mas também para a 
interação dos mutuários com o BID, já que os países tendem a combinar suas 
necessidades de financiamento com o que eles percebem como viável para o Banco, 
tendo em vista sua solidez financeira, prioridades de financiamento e capacidade 
operacional. Uma boa indicação disso é o crescimento dos empréstimos reais do 
BID após cada aumento de capital e após substanciais reformas institucionais, como 
o BID-8 e o realinhamento de 2007. 

5.36 O atendimento da demanda potencial nos montantes estimados acima exigirá 
não só uma maior capacidade de financiamento e mais capital, mas também 
maior flexibilidade e capacidade institucional. Embora as estimativas da 
demanda sejam coerentes com as tendências de longo prazo, também estão muito 
acima dos recentes níveis de financiamento em termos absolutos. Portanto, para 
atender a demanda estimada, o Banco deve reforçar sua capacidade organizacional, 
não só em termos de rapidez na preparação dos empréstimos, mas também 
assegurar a boa qualidade das operações, eficácia na mobilização dos recursos e boa 
governança para manejar uma carteira maior com transparência e orientação 
estratégica. Em resultado, para ser um banco maior, o BID precisa ser um banco 
melhor. 

VI. AUMENTAR A RELEVÂNCIA DO BID COMO PARCEIRO DE 
DESENVOLVIMENTO: AGENDA PARA UM BANCO MELHOR 

6.1 A fim de aumentar a relevância do Banco como parceiro de desenvolvimento, 
a Administração implementou e continua implementando uma série de 
medidas para expandir a eficiência e eficácia do BID. Esta seção descreve as 
medidas implementadas e em fase de elaboração até o momento que produziram 
melhorias na eficácia e eficiência do Banco. De forma semelhante, o Banco 
desenvolverá uma “Agenda para um Banco melhor” que utiliza essas realizações 
como base. 

6.2 Esta seção descreve as seguintes medidas: (i) melhorias na capacidade 
organizacional do Banco; (ii) implementação dos princípios de eficácia da 
comunidade internacional; (iii) expansão da atividade central do Banco para incluir 
conhecimento, fortalecimento da capacidade e produtos financeiros não creditícios 
de valor agregado; (iv) melhorias na gestão do risco; (v) fortalecimento da agenda 
de integridade; e (vi) melhorias na eficácia da gestão de recursos humanos do 
Banco. Essas áreas não são exaustivas das mudanças introduzidas na instituição, 
particularmente durante os últimos quatro anos, mas servem como insumo inicial 
para o desenvolvimento da “Agenda para um Banco melhor”. A agenda será 
desenvolvida com base nas recomendações dos Governadores, incluindo a 
implementação das recomendações para o Esquema contra a Corrupção do Banco e 
as atuais políticas sobre meio ambiente, mudanças na gestão de risco e melhorias 
relativas à gênero e diversividade na gestão de recursos humanos, entre outras. 
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A. Melhoria da capacidade organizacional do Banco 

6.3 O realinhamento de 2007 implementou um novo modelo operacional que 
capitalizou as vantagens comparativas do Banco. Seus objetivos eram: 
(i) aumentar o foco no país; (ii) aprofundar e aumentar a especialização setorial; 
(iii) enfatizar mais o desenvolvimento de guichês do setor privado; (iv) estabelecer 
mecanismos para melhorar a eficiência e a eficácia.  

6.4 A implementação desse realinhamento concentrou-se em migrar os 
funcionários para a nova estrutura matricial que combinava uma massa 
crítica de pessoal técnico em setores importantes e reforçou o foco no país por 
meio da descentralização para as Representações. O ciclo do projeto foi 
reformado, substituído por um novo processo baseado em resultados e riscos que 
reduziu o tempo de aprovação de novas operações de 12 para 7 meses. Foi criada 
uma nova unidade para administrar o Programa de Cooperação Técnica do Banco 
(CT), sendo que as aprovações de cooperação técnica aumentaram mais de 33% 
entre 2007 e 2008. Além disso, a ênfase atribuída na nova estrutura a setores de alta 
demanda como transporte, energia, educação, água e saneamento e 
desenvolvimento urbano, se traduziu num aumento de 19% nas operações nessas 
áreas de 2007 a 2008. A implementação do novo modelo operacional em todas as 
Representações incluiu análises do conhecimento técnico necessário e alocação de 
funcionários para tarefas fiduciárias e técnicas, aumentando em 21% a porcentagem 
de pessoal técnico nas Representações em 2008.  

6.5 Está em andamento um maior fortalecimento das capacidades técnicas nas 
Representações e aprofundamento do modelo de descentralização. A 
Administração também está examinando formas de reduzir mais os custos de 
transação. O sistema de pesquisa da Satisfação do Cliente está em fase de 
implementação. Foram estabelecidos estudos e relatórios operacionais para 
monitorar o progresso nas prioridades institucionais. Várias iniciativas para 
aumentar a eficácia da gestão dos recursos humanos do Banco estão em andamento 
(vide seção F). O Banco também está implementando um Mapa de Tecnologia da 
Informação, que visa a integrar todos os sistemas do Banco, tornando a informação 
mais acessível e completa. Adicionalmente, estão sendo feitos esforços para 
aumentar o orçamento transacional, que ajudará a determinar os coeficientes de 
custo para produtos operacionais. 

6.6 Uma avaliação dos resultados do realinhamento está programada para o final 
de 2009. A avaliação vai medir a obtenção dos resultados propostos para o 
realinhamento e identificar mudanças que possam ser necessárias para aprimorar o 
desempenho operacional e melhorar a eficácia do Banco em termos de 
desenvolvimento. 

B. Implementação dos princípios da Declaração de Paris e da Agenda de Ação 
de Accra  

6.7 A fim de implementar os princípios da Declaração de Paris de 2005 e da Agenda de 
Ação de Accra de 2008, estão em andamento esforços para aumentar a eficácia das 
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intervenções do Banco, reforçando e utilizando os sistemas nacionais, e a 
implementação de um quadro de gestão com base nos resultados. 

6.8 Melhorar a eficácia das intervenções do Banco em termos de desenvolvimento. O 
Quadro de Eficácia no Desenvolvimento (DEF) foi aprovado pela Diretoria em 
outubro de 2008 (documento GN-2489). O Quadro melhora a eficácia dos 
produtos do Banco mediante: (i) estabelecimento de padrões e medições claras para 
a avaliação de todas as intervenções de desenvolvimento; (ii) estabelecimento de 
um quadro de resultados para monitorar o progresso na consecução dos resultados 
esperados; (iii) alinhamento das estruturas de governança para cumprir os padrões 
de boas práticas; (iv) fornecimento de um instrumento de monitoração concentrado 
nos produtos e resultados em vez dos insumos. O DEF se baseia nas normas de 
boas práticas para avaliação das intervenções de desenvolvimento do Grupo de 
Cooperação para Avaliação dos Bancos Multilaterais de Desenvolvimento (MDB-
ECG). Todos os programas do Banco devem cumprir os critérios de avaliabilidade 
detalhados no DEF e fornecer uma matriz de resultados para o monitoramento de 
produtos e resultados. 

6.9 A ênfase do Banco no entendimento da relação entre suas intervenções e a 
obtenção dos resultados de desenvolvimento é essencial para priorizar 
atividades que tenham o maior impacto e assegurem a prestação de contas dos 
resultados. Isso requer um quadro de avaliação como parte da elaboração do 
projeto, bem como um treinamento extenso na formulação de avaliações de impacto 
para o pessoal técnico.  

6.10 Para criar um corpo de pesquisa que possa se traduzir em novas abordagens 
eficazes para políticas e programas que forneçam resultados de 
desenvolvimento significativos e sustentados, o Banco está lançando o 
Panorama de Eficácia no Desenvolvimento (DEO). Este incluirá: (i) um exame 
das lições aprendidas nas áreas estratégicas prioritárias do BID em termos de 
desenvolvimento e metodologias de avaliação; (ii) uma avaliação profunda da 
eficácia de desenvolvimento em uma área específica, com ênfase em respostas de 
políticas, o papel do Banco e evidência sobre a eficácia dos modelos de intervenção 
aplicados; (iii) diretrizes para avaliação de projetos na área específica estudada; 
(iv) diretrizes sobre avaliação da eficácia do desenvolvimento para autoridades. 

6.11 Sistemas nacionais. Em breve, será apresentada à Diretoria Executiva do BID 
a proposta de um quadro estratégico para fortalecer os sistemas nacionais e 
incorporar seu uso na elaboração, implementação e avaliação de operações 
financiadas pelo Banco. Esse quadro se baseia no progresso realizado pela região 
na formação de sistemas e no reconhecimento de que um maior uso dos sistemas 
nacionais produz maior eficácia na gestão do setor público. O Banco tem 
participado desse processo de fortalecimento, executando modelos para utilização 
dos sistemas em vários países. 
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6.12 A estratégia dos sistemas nacionais está alinhada com as prioridades para ação 

definidas na Agenda de Ação de Accra.38 O Banco manterá e ampliará suas 
intervenções focadas nas necessidades de desenvolvimento de seus clientes e na 
aplicação de boas práticas internacionais e, ao mesmo tempo, examinará os 
sistemas para identificar diferenças em relação aos padrões internacionalmente 
aceitos como parte do processo de programação acordado com os governos. Com 
base nisso, será determinado o uso parcial ou total do sistema de determinado 
sistema nacional. Um elemento essencial da estratégia é o trabalho conjunto com os 
países membros e outros doadores para estabelecer planos de fortalecimento dos 
sistemas nacionais. 

6.13 Gestão para resultados de desenvolvimento: Monitoramento do desempenho 
institucional. Essa iniciativa visa a assegurar que as decisões do Banco se 
baseiem em objetivos claramente definidos e indicadores que meçam a 
conclusão dos produtos e a obtenção dos resultados de desenvolvimento. São 
quatro as áreas prioritárias em termos de monitoramento de um quadro de 
resultados no âmbito institucional por parte do Banco: (i) melhoria da eficácia das 
intervenções do Banco em termos de desenvolvimento; (ii) maior sensibilidade em 
relação aos pontos de vista dos clientes; (iii) melhoria da eficiência organizacional; 
e (iv) fortalecimento da cultura do Banco. Os indicadores e metas são definidos 
tendo em vista os objetivos estratégicos do Banco e visam a medir o desempenho 
institucional geral. Os objetivos do Banco são traduzidos em indicadores ajustados 
às atividades do Banco e disseminados por todas as unidades organizacionais para 
assegurar o alinhamento na consecução dos objetivos estratégicos do Banco.  

6.14 Atualmente estão sendo implementados instrumentos de monitoramento do 
progresso. O relatório de monitoramento do progresso é um instrumento de 
monitoramento baseado em resultados que mede o desempenho do projeto durante 
a execução, visa a capturar o desempenho em termos de eficácia no 
desenvolvimento e fornecer os insumos para um novo relatório de conclusão do 
projeto. Outos instrumentos em fase de elaboração incluiem um quadro de 
monitoramento para implementação das estratégias de país e um sistema de 
comunicação dos clientes. Exames trimestrais de atividades (QBR) medem a 
eficiência orçamentária, mobilização de recursos financeiros, capacidade de 
empréstimo, qualidade da carteira, gestão do desempenho e capacidade de resposta 
(medida pelo ciclo de processos operacionais importantes) do Banco. Finalmente, 
controlam-se medidas que informam sobre o dedicação/satisfação e 
desenvolvimento dos funcionários, incluindo a diversidade de gênero em cargos de 
gerência. 

                                                 
38  A estratégia inclui os seguintes sistemas: administração financeira e aquisição (fiduciário); monitoramento e 

avaliação, estatística e avaliação ambiental (não fiduciário). 
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C. Aumentar o valor agregado mediante a transferência de conhecimento, 

fortalecimento da capacidade e novos produtos financeiros  

6.15 Para aumentar a pertinência do Banco como parceiro do desenvolvimento, 
deve-se aprimorar o contexto no qual fornece valor agregado não financeiro 
aos países mutuários. Nesses 50 anos de existência, o Banco foi um fornecedor de 
assistência técnica para a região, adaptando continuamente o conhecimento global à 
realidade da região. O Banco está estabelecendo um vínculo mais estreito entre seu 
trabalho analítico e questões de desenvolvimento de país, como forma de consolidar 
seu compromisso de longo prazo com os países de forma a ajudá-los com ou sem o 
uso de produtos financeiros. O Banco pretende consolidar uma plataforma para 
produtos de conhecimento e fortalecimento da capacidade (CFC) como atividade 
essencial do Banco, comparáveis com seus produtos creditícios. A proposta, que 
está sendo atualmente examinada pela Administração, separa os CFC dos insumos 
operacionais e institucionais, e adapta acordos de financiamento, operacionais e de 
responsabilidade para eles. Os produtos de conhecimento e fortalecimento da 
capacidade serão incorporados no planejamento estratégico de médio prazo, 
programação e ciclo operacional anual da instituição com cada país membro 
mutuário. Em 2008, o tempo gasto com CFC aumentou 37% em relação aos níveis 
de 2007.  

6.16 Para melhor responder às diferentes finalidades dos CFC, a estratégia propõe 
que cada produto siga correntes operacionais diferenciadas adaptadas aos seus 
objetivos, motivações e dinâmicas específicas. Os produtos serão organizados 
com base em categorias amplas que visam a garantir sua estabilidade e orientação 
estratégica e serão administrados dentro de um programa renovável de dois anos. 
Em 2009, os CFC foram orçados separadamente, assegurando que os recursos 
sejam alocados para eles independentemente do orçamento destinado a produtos 
creditícios.  

6.17 O Banco está considerando outros produtos financeiros não creditícios de 
valor agregado, com base na necessidade de gerir seu próprio risco 
adequadamente e responder às necessidades de mutuários cada vez mais 
sofisticados. Como parte do Novo Quadro de Produtos Financeiros, a 
Administração está avaliando esses produtos, incluindo o uso ampliado de garantias 
ou instrumentos de gestão de desastres e operações de cobertura. 

D. Melhorar a gestão de riscos  

6.18 O Banco reformou sua estrutura e capacidade de gestão de riscos, 
reconhecendo que a gestão de risco é um elemento integral para o Banco 
alcançar seus objetivos eticamente e de forma transparente. As duas seções a 
seguir (D e E) examinam as mudanças implementadas e as iniciativas em 
andamento nas áreas de gestão de riscos e agenda de integridade do Banco. Já que 
as mudanças foram grandes nessas duas áreas durante os últimos quatro anos, 
apresenta-se a seguir um panorama das principais realizações e atividades em 
andamento. 
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1. Melhorar a supervisão da gestão de risco da carteira  

6.19 Como parte do realinhamento de 2007, as diferentes unidades de risco do 
Banco foram combinadas no Escritório de Gestão de Risco e colocadas dentro 
do núcleo estratégico do Banco. Atualmente, a Administração está reformando 
seu quadro de gestão do risco mediante um exame sistemático de políticas, 
estratégias e práticas de gestão de risco nas cinco áreas a seguir:  

a. Revisão da política de adequação do capital. Visa a incluir os riscos 
financeiros na carteira de liquidez que tiveram impacto sobre o Banco nos 
últimos dois anos. Ao mesmo tempo, a política está sendo adaptada para a 
carteira maior de operações sem garantia soberana e as suposições e 
metodologias cruciais estão sendo revisadas. A atualização mais recente sobre 
a revisão da política e o Modelo de Adequação do Capital encontra-se no 
documento GN-2515.39  

b. A revisão da política de gestão de ativos e passivos. Visa o aperfeiçoamento 
geral da gestão de novos produtos financeiros e a implementação de mudanças 
relativas à adequação do capital e à estratégia de investimento. A nova política 
será apresentada pela Diretoria Executiva no final de 2009. Como 
complementação, o Banco também iniciou a redefinição das funções do 
Comitê de Ativos e Passivos (ALCO), que deverá ser concluída até o fim do 
segundo trimestre de 2009. 

c. Revisão abrangente da Estratégia de Investimento do Banco para a 
carteira de investimento. Esse exame inclui um estudo para comparar as 
políticas e práticas de investimento do BID com as de outros bancos 
multilaterais de desenvolvimento e análise de uma nova estratégia de 
investimento. Essa revisão vai introduzir uma série de melhorias, como um 
processo estratégico de alocação de ativos para melhor alinhar a estrutura e 
estratégia das principais carteiras de investimento com objetivos de liquidez. 
Cada uma das principais carteiras será reestruturada de forma ótima com 
objetivos claros, papéis redefinidos e compensações apropriadas entre risco e 
retorno, restrições de mercado e de risco de crédito e requisitos de liquidez 
para instrumentos admissíveis. Essa revisão será apresentada ao Comitê de 
Orçamento e Política Financeira da Diretoria Executiva do BID em junho de 
2009. 

d. Capacidade ampliada de análise da carteira. A Administração está 
atualizando seus sistemas e ferramentas nessa área. O projeto será concluído 
em fases em 2009 e parte de 2010. Seu objetivo é fornecer a análise da 
carteira necessária para gerir de forma ótima os riscos e retornos da carteira de 
investimento do Banco e implementar estratégias de diversificação do risco.  

                                                 
39  Options for expanding the Bank’s Ordinary Capital lending capacity to respond to the financial/economic 

crisis in the region. 
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e. Um estudo para definir um Quadro de Risco Operacional em 
conformidade com as características únicas do Banco e utilizando como 
referência várias práticas da indústria. Amplamente definido, risco 
operacional se refere ao “colapso do sistema, procedimentos e supervisão que 
poderia resultar em perdas financeiras”.40 Esse risco continuará a ser 
administrado na fonte do risco, isto é, as unidades operacionais, mas haverá 
maior coordenação, monitoramento e, no longo prazo, medição no âmbito 
institucional. A primeira fase do estudo foi concluída e propostas sobre a 
abordagem desejada serão apresentadas para discussão em fins de 2009, com 
implementação gradual nos próximos anos. 

6.20 Uma ferramenta analítica integrada para apoiar a implementação das 
mudanças nas cinco áreas foi adquirida e atualmente está sendo 
implementada, devendo estar concluída no quarto trimestre de 2009. A 
ferramenta vai fornecer uma plataforma comum para a medição e a gestão de riscos 
nas várias áreas funcionais do Banco. 

2. Melhoria de outras estratégias da gestão de riscos  
6.21 Risco ambiental e social. O Banco mudou a forma como implementa a gestão do 

risco ambiental e social baseando-a num enfoque de devida diligência para 
assegurar que projetos ambientalmente e socialmente sensíveis recebam atenção e 
recursos apropriados durante a elaboração e implementação. O Banco incorpora 
conhecimento relevante sobre salvaguardas nos projetos na fase inicial. Para 
fornecer o conhecimento técnico e o apoio necessários à mencionada gestão, o 
Banco criou a Unidade Ambiental e de Salvaguardas (ESG), subordinada 
diretamente ao Vice-Presidente de Setores, encarregada de abordar questões da 
gestão de risco ambiental e social em todos os produtos do Banco.  

6.22 O Banco está realizando um exame das operações da ESG. Estão sendo 
consideradas opções para fortalecer a implementação dos pesos e contrapesos 
estabelecidos para assegurar os mais altos padrões de qualidade na gestão do risco 
ambiental e social e todas as operações financiadas pelo Banco. Como parte de seu 
extenso processo de consulta pública sobre o cumprimento da ESG, criou-se um 
Painel de Alto Nível sobre Ambiente em 2004. Esse grupo consultivo foi criado 
para assessorar em matéria de política da ESG e aumentar o papel do Banco no 
apoio aos países da região para alcançarem um desenvolvimento sustentável. As 
recomendações do painel sobre o realinhamento foram amplamente discutidas e 
adotadas em sua maioria. O Banco continua a consultar o painel sobre assuntos de 
ESG. 

6.23 Gestão de riscos no ciclo do projeto. Como parte do novo modelo de atividades, 
o Banco definiu processos padronizados de gestão do risco como parte integral 
da elaboração e execução dos projetos. O novo enfoque utiliza a identificação, 

                                                 
40  Documento GA-232, “Realignment of the Bank to take on its strategic challenges”, aprovado pela Diretoria 

em 14 de dezembro de 2006. 
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avaliação, mitigação e monitoramento de risco, em estreita colaboração com o 
mutuário, como base para a tomada de decisões contínua por todo o ciclo do 
projeto, com o intuito de: (i) identificar os grandes riscos que poderiam impedir um 
projeto de alcançar seus objetivos declarados; (ii) mitigar esses riscos mediante 
planos de ação concretos; (iii) atribuir responsabilidades pela execução desses 
planos de ação; e (iv) monitorar a execução dos planos de ação durante todo o 
projeto.  

6.24 Entre agosto e outubro de 2008, os novos padrões de gestão do risco foram 
aplicados em uma série de projetos piloto. O objetivo era o de validar os 
benefícios da proposta com equipes do projeto e partes interessadas no local e 
ajudar o KNL a preparar materiais de treinamento. As lições aprendidas com esses 
projetos piloto foram integradas na proposta final e em iniciativas conexas. A 
proposta final da Administração deve ser apresentada em breve e o lançamento das 
novas diretrizes de gestão de risco do projeto está previsto para julho de 2009. 

E. Fortalecer a agenda de integridade 

6.25 Em 2001, o Banco aprovou o Quadro Sistêmico contra a Corrupção 
(documento GN-2117-3). O quadro identificou medidas necessárias para habilitar 
o Banco a fortalecer e integrar mais suas atuais ações contra a corrupção. O quadro 
possui três pilares, sendo dois relativos à gestão interna da corrupção no Banco. 
Essa seção descreve iniciativas implementadas nesses dois pilares. 

1. Assegurar que os funcionários do Banco ajam de acordo com os mais 
altos níveis de integridade  

6.26 O Banco reconhece que os funcionários devem cumprir os mais altos padrões 
de comportamento para conquistar a confiança pública e manter um ambiente 
de trabalho positivo e produtivo. Em 2006, o Banco divulgou um novo Código de 
Ética e Conduta Profissional, revisado em 2007. O novo código de ética reuniu em 
um conjunto de regras questões de ética e conduta no local de trabalho. Além disso, 
criou o Comitê de Ética e Conduta Profissional para recomendar sanções a 
violações ao Código de Ética. Ao mesmo tempo, o Escritório de Ética foi criado 
para fornecer orientação sobre questões éticas, processar alegações de má conduta e 
lidar com potenciais conflitos de interesse. Em 2006 e 2007, todos os funcionários 
do BID participaram de treinamento obrigatório em ética. 

6.27 O volume e a variedade das atividades no Banco referentes à ética 
aumentaram marcadamente desde o estabelecimento do Escritório de Ética. 
No futuro, o Banco prevê expandir seu programa de ética e modificar a estrutura 
interna do Escritório de Ética, assim como sua posição na instituição, para melhor 
refletir a importância institucional de suas funções e para que o Banco fique igual às 
organizações comparáveis.  
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2. Assegurar que as atividades financiadas pelo Banco estejam livres de 
fraude e corrupção e sejam executadas num ambiente de controle 
apropriado 

6.28 Aumentar a capacidade institucional para prevenir e enfrentar a fraude e a 
corrupção. Além do trabalho que está sendo feito para melhorar sua gestão de 
riscos, o Banco fortaleceu o quadro anticorrupção mediante a criação de 
órgãos que possuem papéis específicos no processo de supervisão e punições 
em programas financiados pelo Banco. Desde 2007, divulga uma lista de 
indivíduos e empresas punidos, uma medida que transmite a seriedade com que o 
Banco trata essas questões. Além disso, aparentes violações das leis dos países 
membros podem ser encaminhadas pelo Presidente do Banco às autoridades 
governamentais apropriadas, por recomendação do Comitê Supervisor de 
Investigações de Fraude e Corrupção (OCFC). 

6.29 Em termos de prevenção, o Escritório de Integridade Institucional (OII) 
implementou programas para análise e detecção precoce de questões de 
integridade em programas do Banco. As análises dos riscos de integridade, 
elaboradas por esse escritório, analisam a informação reunida de alegações e 
investigações, relatórios de monitoramento, progresso e auditoria, para identificar 
potenciais riscos de fraude e corrupção em um determinado setor e recomendar 
medidas de mitigação. Duas dessas análises foram preparadas em 2008. 
Adicionalmente, o OII desenvolveu uma Matriz de Alerta, uma ferramenta 
interativa para ajudar especialistas fiduciários a detectar e prevenir práticas 
fraudulentas e corruptas nas aquisições para um projeto. Uma fase piloto foi 
lançada em fevereiro de 2009 em vários países. 

6.30 Em 2008, foi realizada uma análise externa independente da capacidade do 
Banco e dos mecanismos para detectar fraude e corrupção. A Administração 
está atualmente examinando com o Comitê de Auditoria da Diretoria um programa 
de melhorias abrangentes no sistema anticorrupção do Banco originado nas 
recomendações do painel (documentos GN-2440-1 e GN-2440-3). Ele será 
complementado com propostas para fortalecer o apoio do Banco às estratégias de 
transparência e combate à corrupção dos países da América Latina e Caribe.  

6.31 Mecanismo de Investigação Independente.41 Em 2008, a Administração 
designou um grupo de trabalho para recomendar medidas para melhorar o 
Mecanismo de Investigação Independente que foi estabelecido em 1994. Um 
novo Mecanismo de Consulta e Investigação Independente foi proposto. Seus 
principais elementos incluem o seguinte: (i) o acréscimo de uma fase de consulta 

                                                 
41  A Assembleia de Governadores do Banco criou o Mecanismo de Investigação Independente em 1994 como 

uma ferramenta para aumentar a transparência, prestação de contas e eficácia do desempenho do Banco. O 
mecanismo estabeleceu um processo para a investigação independente de denúncias das comunidades 
locais que alegam terem sido afetadas por projetos do Banco e para avaliar se o Banco aplicou corretamente 
suas políticas operacionais. O Banco foi pioneiro entre as outras instituições multilaterais na implementação 
de seu mecanismo de prestação de contas. 
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que constitui um fórum inovador e flexível para consideração das questões de 
comunidades locais acerca de projetos do Banco; (ii) um foco de política mais 
direcionado, examinando potenciais violações das políticas relevantes do Banco; 
(iii) mudanças na estrutura organizacional, para assegurar que os resultados sejam 
confiáveis e para facilitar a supervisão pela Diretoria do cumprimento das políticas 
por parte da Administração; e (iv) um processo de tomada de decisões 
modernizado, incluindo a introdução de decisões com um prazo determinado para 
promover certeza, credibilidade e transparência. A Administração recebeu 
autorização da Diretoria Executiva para submeter a proposta a uma consulta 
pública, o que está em andamento. Após consideração dos comentários recebidos, a 
Administração apresentará a versão final à Diretoria Executiva para aprovação. 

F. Aumentar a eficácia do quadro de gestão de recursos humanos do Banco 

6.32 A fim de continuar a formar e reforçar a capacidade organizacional do Banco, 
o BID está definindo iniciativas e programas para atrair, desenvolver e reter o 
melhor capital humano possível. O desenvolvimento de um quadro abrangente de 
gestão de talento alinhado com a identificação, desenvolvimento e avaliação do 
talento com prioridades operacionais (foco no cliente/país) vai assegurar “a pessoa 
certa para o trabalho certo”. Está sendo definido um novo modelo de 
desenvolvimento de carreira que vai permitir e promover a mobilidade, gestão da 
carreira com base no desempenho, avanço, renovação organizacional e 
flexibilidade, assim como o desenvolvimento de uma cultura de intercâmbio de 
conhecimento. Além disso, o Banco dá grande importância à diversidade em seu 
quadro de funcionários, tanto em termos de gênero como de antecedentes étnicos. 
Por esse motivo, foi criado e preenchido o cargo de Assessor sobre Diversidade do 
Gerente de Recursos Humanos. Finalmente, o Banco reforçou o papel do 
ombudsman na promoção de boas práticas na gestão de pessoal, maior eficiência 
organizacional e operacional e um ambiente de trabalho mais harmonioso e 
produtivo. 

6.33 Para ajudar a organização a atingir seus objetivos, atribui-se ênfase adicional 
à renovação e sustentação do papel dos supervisores mediante um programa 
de desenvolvimento gerencial. Novos mecanismos de comunicação, que incluem 
comentários confidenciais de todos os funcionários sobre habilidades e desempenho 
comparados com os comportamentos esperados dos supervisores (administrar 
recursos, liderar e desenvolver recursos humanos), servem como uma plataforma 
para os supervisores diretos criarem planos individuais de desenvolvimento visando 
a reforçar os comportamentos esperados. O apoio do Banco está sendo ampliado 
nas áreas de treinamento executivo, gestão de conflitos, pensamento construtivo e 
colaborativo, liderança e trabalho em equipe, entre outras áreas. 



Anexo 1 A 
Evolução dos Resultados de Desenvolvimento 

 

Anexo 1.1 Produto interno bruto per capita (constante 2008 - em dólares  americanos)

A B C D
1994 6556.61 3795.10 5557.27 1690.46 5390.51 32717.78 2029.83
1995 6437.92 4300.58 5520.98 1808.08 5405.55 34633.27 2241.29
1996 6760.66 4246.90 5846.71 1857.80 5641.92 33754.56 2397.94
1997 7094.25 4548.51 5983.10 1960.98 5912.32 32217.29 2152.52
1998 6866.35 4132.33 6157.58 1954.84 5695.53 31722.62 1313.61
1999 5839.24 3577.71 6081.64 1773.46 4893.36 32352.20 1527.52
2000 6279.35 3441.29 6201.18 1751.63 5162.12 31467.91 1541.16
2001 5817.02 3185.84 5919.20 1797.67 4809.88 29995.76 1418.24
2002 4912.78 3133.75 5366.67 1783.33 4181.38 30867.89 1568.91
2003 4934.63 3147.05 5356.70 1765.13 4193.20 33581.25 1703.68
2004 5466.12 3714.77 5690.13 1862.85 4658.86 36099.32 1813.75
2005 6403.61 4378.25 6257.08 2125.65 5439.35 36672.98 1935.66
2006 7242.91 4905.35 6828.39 2236.29 6110.15 36955.36 2230.00
2007 8150.51 5642.38 7531.67 2446.67 6877.54 39329.60 2558.61
2008 8958.35 5985.47 8430.44 2654.50 7520.03 40568.63 2824.21

Média 6514.69 4142.35 6181.92 1964.62 5459.45 34195.76 1950.46
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados das Perspectivas da Economia Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país.

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de países da OCDE
não inclui o México.

Ano

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago,
Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Grupos da América Latina e Caribe
ALC OCDE ÁSIA

 
 



 
Anexo 1.2.a Taxas anuais de crescimento do Produto Interno Bruto
(em porcentuais) (PIB ponderado)

A B C D
1994 4.30 7.17 3.55 2.99 4.02 3.09 8.17
1995 -0.44 8.64 2.49 4.10 2.85 2.58 8.61
1996 3.68 4.82 4.18 3.33 3.99 3.16 7.73
1997 6.39 5.81 5.03 4.65 5.37 3.86 4.57
1998 2.58 1.67 5.44 3.49 4.05 3.49 -6.30
1999 -1.41 -1.11 2.87 3.29 1.62 3.57 4.69
2000 3.09 3.74 2.13 4.67 2.92 4.57 6.88
2001 -0.54 2.39 0.29 2.91 0.74 2.12 1.10
2002 -2.95 2.95 1.97 2.56 1.50 1.67 5.04
2003 1.18 4.14 4.40 3.69 3.69 1.96 5.92
2004 8.54 5.47 3.88 3.91 4.89 3.54 6.32
2005 6.09 5.87 4.55 4.54 4.98 3.15 5.26
2006 6.86 5.80 6.65 5.59 6.41 3.84 5.77
2007 6.29 6.29 5.01 4.81 5.39 3.40 6.13
2008 4.40 4.52 2.80 4.14 3.56 1.13 4.48

Média 3.20 4.54 3.68 3.91 3.73 3.01 4.96
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados das Perspectivas da Economia Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país.
Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka.

ÁSIA

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

 
 
 
 
 
 
 



 
Anexo 1.2.b Taxas anuais de crescimento do Produto Interno Bruto
(em porcentuais) (média simples)

A B C D
1994 3.44 7.89 3.46 2.34 3.49 3.14 7.15
1995 -0.21 8.15 2.09 4.89 3.62 3.39 7.48
1996 3.16 3.99 3.65 3.84 3.69 3.36 6.66
1997 6.16 5.67 4.90 4.53 5.03 3.94 4.42
1998 2.27 1.06 4.90 3.08 3.28 3.55 -5.36
1999 -1.31 -1.22 2.72 2.37 1.50 3.32 3.82
2000 3.45 3.45 1.96 3.16 2.87 4.35 6.15
2001 0.04 1.97 1.00 2.45 1.58 1.99 1.31
2002 -4.07 3.21 1.49 2.64 1.32 2.19 4.72
2003 0.98 4.21 4.78 2.80 3.29 2.22 5.72
2004 9.26 5.23 4.85 3.35 4.94 3.81 6.00
2005 6.47 6.04 4.84 3.84 4.80 3.35 5.36
2006 6.98 6.42 6.32 5.08 5.91 3.92 5.91
2007 6.51 7.03 5.70 4.79 5.59 3.59 6.31
2008 4.55 5.19 3.64 3.91 4.07 1.22 4.77

Média 3.18 4.55 3.75 3.54 3.67 3.16 4.69
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados das Perspectivas da Economia Mundial.
Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.
Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka.

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE ÁSIA

 
 
 
 
 
 



 
Anexo 2.1 Taxas de matrículas escolares por nível educacional (em percentuais)

A B C D

1999 61.40 50.29 n.d. 42.66 57.23 72.26 38.88
2000 63.60 52.78 57.86 44.86 59.21 73.54 39.69
2001 66.70 50.49 61.81 46.13 61.20 75.12 40.09
2002 61.64 47.76 65.01 42.72 56.98 75.84 41.49
2003 70.10 47.48 64.67 43.64 62.74 75.07 43.94
2004 69.13 49.14 69.22 44.83 62.63 75.09 44.74
2005 75.47 51.43 75.05 45.87 67.57 76.72 47.49
2006 78.51 52.04 77.17 49.39 70.24 78.02 49.02

Média 68.32 50.18 67.26 45.01 62.23 75.63 43.17

1999 93.55 92.58 91.24 88.27 92.67 97.21 92.79
2000 93.94 93.06 92.89 90.02 93.27 97.38 93.11
2001 94.56 92.30 92.99 90.58 93.64 97.20 93.79
2002 94.44 92.82 92.30 91.54 93.81 96.55 94.04
2003 93.54 91.36 92.27 92.29 93.05 96.23 94.51
2004 95.82 90.00 94.49 91.96 94.46 95.64 94.57
2005 95.56 92.33 94.18 92.15 94.61 95.51 94.59
2006 95.57 91.54 94.95 92.42 94.56 95.60 94.67

Média 94.62 92.00 93.16 91.15 93.76 96.42 94.01

1999 60.80 57.75 n.d. 37.30 58.01 91.16 50.11
2000 63.08 60.20 68.63 43.55 60.32 90.57 50.30
2001 65.64 59.56 68.76 46.68 62.40 91.00 50.53
2002 69.83 60.85 68.84 48.38 66.07 90.67 55.65
2003 71.46 60.64 69.07 49.43 67.34 91.91 56.77
2004 73.39 60.81 70.87 50.81 68.73 90.01 58.56
2005 74.51 64.50 70.49 52.54 70.25 90.36 60.94
2006 75.26 67.69 68.42 53.10 71.24 90.09 62.61

Média 69.25 61.50 69.30 47.72 65.55 90.72 55.68

1999 20.36 26.35 24.49 20.85 21.30 55.47 n.d.
2000 22.08 28.59 25.96 21.48 23.31 55.37 21.72
2001 24.10 29.34 27.05 18.98 24.63 56.89 22.59
2002 26.42 29.75 27.31 22.48 26.58 61.68 23.34
2003 28.31 30.06 28.31 22.84 28.00 63.66 24.19
2004 29.70 31.98 31.00 23.10 29.39 64.63 24.44
2005 31.17 34.10 34.16 23.57 30.96 65.60 24.77
2006 31.81 35.12 35.14 n.d. 31.61 66.52 24.82

Média 26.74 30.66 29.18 21.90 26.97 61.23 23.70
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

ÁSIA

Pre primário (taxa bruta)

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

Primário (taxa líquida)

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

Secundário (taxa líquida)

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Terciário (taxa bruta)

 



Anexo 3.1 Taxas de mortalidade infantil e materna

A B C D

2005 87.93 143.21 73.47 275.88 124.25 10.00 294.47
Média 87.93 143.21 73.47 275.88 124.25 10.00 294.47

1995 34.02 30.51 21.07 50.66 35.44 9.42 36.73
2000 27.63 22.66 19.06 41.15 28.54 7.68 28.27
2005 23.11 17.10 17.73 34.15 23.62 6.36 22.49
2006 22.30 16.22 17.42 32.85 22.75 6.10 21.37
2007 21.57 15.37 17.16 31.56 21.94 5.80 20.27

Média 25.73 20.37 18.49 38.07 26.46 7.07 25.83
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

ÁSIAAno Grupos da América Latina e Caribe ALC OCDE

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados disponíveis,
aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

Taxa de mortalidade materna (estimativa modelada por 100.000 nascidos)

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago,
Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana,
Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Taxa de mortalidade infantil (por 1.000 nascidos)

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de países da OCDE
não inclui o México.

 
 
 
 
 
 



 
Anexo 3.2 Prevalência de desnutrição (% de crianças com menos de 5 anos)

A B C D

1995 13.50 24.40 9.50 37.57 19.52 7.11 n.d.
2000 21.70 23.28 7.01 31.08 23.72 n.d. 40.39
2004 n.d. 16.20 9.73 29.09 16.39 6.18 30.03
2005 13.51 16.20 9.72 30.17 16.70 6.19 25.73
2006 9.86 12.33 n.d. 29.78 11.02 n.d. 15.70

Média 14.64 18.48 8.99 31.54 17.47 6.49 27.96

1995 4.50 6.06 4.00 16.55 6.63 2.36 n.d.
2000 6.00 5.02 4.75 12.41 6.91 n.d. 23.35
2004 3.46 5.10 4.71 n.d. n.d. 1.73 19.98
2005 3.10 5.10 4.71 9.63 4.61 1.73 20.53
2006 2.59 3.86 n.d. n.d. 3.25 n.d. 20.55

Média 3.93 5.03 4.54 12.86 5.35 1.94 21.10
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

OCDE ÁSIA

Altura por idade (% de crianças com menos de 5 anos)

Peso por idade (% de crianças com menos de 5 anos)

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.
Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

 
 
 
 
 
 



A B C D

1994 79.12 87.86 88.04 72.41 79.84 89.73 75.55
1995 83.47 88.82 87.97 73.25 83.01 88.46 76.19
1996 81.54 86.58 89.09 73.38 81.41 92.74 78.39
1997 83.35 82.16 91.96 72.36 81.84 89.95 80.55
1998 88.98 80.82 89.97 75.08 85.69 91.03 81
1999 92.39 83.55 88.62 75.84 88.46 92.21 81.18
2000 94.51 82.64 90.05 78.91 90.2 91.75 81.63
2001 93.99 86.4 92.36 78.26 90.43 94.35 82.12
2002 95.14 90.44 93.29 79.69 92.06 93.64 78.79
2003 95.23 92.89 89.44 79.5 92.37 93.83 80.86
2004 95.29 90.39 91.45 78.87 91.96 95.15 82.33
2005 95.69 88.38 90.78 81.22 92.22 95.65 83.22
2006 96.06 90.03 91.76 82.10 92.89 95.72 83.56
2007 95.74 89.09 89.13 81.71 92.39 95.96 83.35

Média 90.75 87.15 90.28 77.33 88.20 92.87 80.62

1994 84.17 84.9 85.92 72.9 82.74 84.76 72.95
1995 86.39 n.d. 88.46 76.87 86.69 85.84 71.77
1996 84.81 n.d. 89.28 75.26 85.06 88 81.41
1997 93.74 84.12 92.35 74.19 89.34 88.57 81.32
1998 95.52 84.14 89.11 81.69 91.5 88.51 80.59
1999 96.22 84.35 88.68 85.63 92.54 89.58 80.47
2000 96.14 86.18 88.28 83.89 92.52 90.19 79.33
2001 96.65 93.36 88.85 87.14 94.5 91.08 78.68
2002 95.57 92.04 88.63 84.89 93.23 90.9 78.97
2003 96.72 93.71 86.77 87.12 94.53 91.04 82.45
2004 96.60 91.43 92.09 87.56 94.30 91.52 82.97
2005 96.41 86.35 92.05 88.96 93.56 92.58 85.35
2006 94.61 92.03 90.86 89.49 93.32 93.32 86.42
2007 94.81 95.51 88.51 88.40 93.78 93.12 86.37

Média 93.45 89.01 89.27 83.14 91.26 89.93 80.65
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

OCDE

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

Anexo 3.3 Taxas de imunização (DPT e sarampo) 
(% de crianças de 12 a 23 meses)

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Imunização - DPT

Imunização - sarampo

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC

 



Anexo 3.4 Partos assistidos por pessoal de saúde qualificado (% do total)

A B C D
1994 n.d. n.d. 87.44 36.68 70.21 90.79 44.23
1995 87.60 78.96 97.01 50.59 79.56 99.59 42.26
1996 87.59 78.98 97.64 52.15 82.81 99.23 48.37
1997 88.70 72.64 96.16 69.58 85.86 97.12 50.38
1998 89.90 n.d. 96.08 72.31 87.13 96.46 51.34
1999 96.12 80.33 95.79 66.03 81.71 93.34 63.17
2000 96.36 80.39 97.74 66.32 88.29 98.69 69.78
2001 96.15 80.40 97.50 n.d. 86.93 98.86 72.00
2002 96.30 n.d. 96.79 68.41 93.25 97.25 66.33
2003 96.25 83.29 97.00 72.59 92.20 97.78 67.05
2004 92.84 89.78 96.82 76.89 91.26 97.77 70.55
2005 91.29 89.41 96.61 69.04 87.18 99.51 78.96
2006 95.04 89.03 94.26 65.30 89.51 99.93 n.d.
2007 95.04 n.d. 93.04 65.91 87.25 99.94 n.d.

Média 93.01 82.32 95.71 63.98 85.94 97.59 60.37
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de países
da OCDE não inclui o México.

  
 
 
Anexo 4.1 Melhorias em fontes de água e instalações sanitárias
(% da população com acesso)

A B C D

1995 88.47 86.87 95.02 75.99 86.63 98.77 81.26
2000 91.10 88.21 95.36 80.92 89.19 99.10 83.99
2005 92.84 90.54 95.85 85.45 91.39 99.42 86.69

Média 90.80 88.54 95.41 80.79 89.07 99.10 83.98

1995 73.21 70.76 87.45 59.62 71.31 98.67 61.20
2000 76.42 74.38 88.80 62.91 74.41 98.74 66.36
2005 79.90 79.11 89.58 66.11 77.92 98.82 68.26

Média 76.51 74.75 88.61 62.88 74.55 98.74 65.27
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

OCDE ÁSIA

Melhoria das fontes de água (% da população com acesso)

Melhoria das instalações sanitárias (% da população com acesso)

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.
Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

 
 
 



Anexo 4.2  Acesso à eletricidade (% da população total)

A B C D
2000 94.83 81.89 91.39 62.94 88.05 99.66 67.69
2006 96.35 84.03 94.11 74.10 91.02 100.00 71.01

Média 95.59 82.96 92.75 68.52 89.54 99.83 69.35
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados da Agência Internacional de Energia.

ÁSIA

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados,
Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.
Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O
grupo de países da OCDE não inclui o México.
Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. 

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

 
 
 
 
 
  



Anexo 4.3  Estradas pavimentadas e rede rodoviária

A B C D

1994 0.19 0.09 0.93 0.16 0.19 1.35 0.32
1995 0.18 0.09 0.94 0.16 0.18 1.36 0.31
1996 0.2 0.09 0.95 0.17 0.19 1.39 0.31
1997 0.18 0.09 0.94 0.17 0.12 1.41 0.31
1998 0.18 0.09 0.95 0.17 0.18 1.4 0.28
1999 0.17 0.09 0.93 0.17 0.18 1.36 0.28
2000 0.17 0.12 0.93 0.17 0.18 1.35 0.28
2001 0.17 0.12 0.93 0.17 0.18 1.43 0.34
2002 0.18 0.12 0.96 0.17 0.18 1.36 0.39
2003 0.18 0.12 0.96 0.12 0.19 1.38 0.39
2004 0.19 0.12 0.97 0.12 0.19 1.38 0.40

Média 0.18 0.10 0.94 0.16 0.18 1.38 0.33

1994 19.09 11.95 50.62 21.35 19.2 71.57 53.82
1995 19.65 11.19 51.18 21.33 19.47 73.61 53.43
1996 20.01 12.73 51.78 21.4 19.99 73.57 50.24
1997 19.21 12.93 50.74 22.52 19.6 74.32 55.71
1998 20.82 14.64 51.27 23.31 21.08 72.35 51.81
1999 18.27 14.83 52.57 25.92 19.86 72.76 51.21
2000 18.22 14.83 n.d. 26.06 19.37 73.62 57.39
2001 18.3 15.92 n.d. 25.76 19.88 n.d. 57.71
2002 32.71 16.57 n.d. 25.78 28.99 81.23 n.d.
2003 34.19 13.11 n.d. n.d. 28.73 79.83 n.d.
2004 34.59 14.4 n.d. n.d. 29.65 79.43 n.d.

Média 23.19 13.92 51.36 23.71 22.35 75.23 53.92
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.
Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados,
Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana,
Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver
dados disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Rede rodoviária (km)/ Extensão territorial (km 2 )

Rodovias pavimentadas (% do total)

Ano
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo
de países da OCDE não inclui o México.

 
 
 
 



 

Anexo 4.4  Acesso às telecomunicações (por cada 100 pessoas)

A B C D

1994 9.22 7.99 14.17 3.73 8.39 47.26 2.66
1995 9.77 9.1 15.13 4 8.99 48.81 3.28
1996 10.45 10.82 16.36 4.5 9.84 50.35 3.9
1997 11.26 12.59 18.89 5.07 10.81 52.01 4.46
1998 12.23 13.97 20.38 5.58 11.79 52.86 4.81
1999 13.9 14.38 21.63 6.18 13.09 54.32 5.08
2000 16.11 15.1 22.4 6.65 14.76 55.04 5.38
2001 18.37 15.13 22.46 6.96 16.31 54.7 5.66
2002 18.81 15.5 22.43 7.18 16.68 54.16 5.85
2003 19.36 15.35 23.1 7.58 17.1 53.04 5.86
2004 19.88 15.17 24.56 8.07 17.52 52.06 6.39
2005 20.40 15.46 24.24 8.50 17.95 50.87 7.14
2006 20.11 15.54 23.78 9.01 17.83 49.47 7.58
2007 20.26 15.90 23.76 9.16 18.02 48.11 8.47

Média 15.72 13.71 20.95 6.58 14.22 51.65 5.47

1994 0.56 0.35 0.36 0.11 0.46 4.95 0.45
1995 0.9 0.73 0.86 0.28 0.78 7.82 0.86
1996 1.52 1.37 1.47 0.42 1.34 12.13 1.37
1997 2.94 2.71 1.98 0.87 2.57 16.83 1.78
1998 4.75 4.47 3.24 1.76 4.23 23.59 1.91
1999 9.25 6.57 6.22 3.72 7.93 34.09 2.81
2000 14.76 8.57 11.01 6.23 12.41 48.17 4.86
2001 18.87 12.38 15.56 8.98 16.28 56.8 8.78
2002 21.61 15.81 21.87 12.23 19.31 61.82 11.92
2003 26.36 19.44 27.65 15.71 23.72 67.81 18.74
2004 35.91 27.82 37.28 21.38 32.5 74.87 26.36
2005 47.29 43.96 47.64 30.65 44.3 83.32 32.83
2006 57.16 58.30 67.04 44.35 55.73 91.26 41.14
2007 69.19 71.56 77.95 59.81 68.44 98.40 57.56

Média 22.22 19.57 22.87 14.75 20.71 48.70 15.10
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.
Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad
e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El
Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver
dados disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Linhas de telefone (por cada 100 pessoas)

Assinatura telefone celular (por cada 100 pessoas)

Año
Grupos da América Latina e Caribe

ALC OCDE

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

 
 



 
Anexo 5.1 Coeficiente de pessoas na pobreza (% da população)

A B C D

1994 19.07 18.76 17.14 32.34 20.07 n.d. 43.01
1995 18.96 18.98 11.65 26.73 19.4 n.d. 34.47
1996 20.09 20.3 12.02 24.54 20.24 n.d. 30.56
1997 20.48 23.28 10.03 27.68 21.11 n.d. 30.3
1998 20.11 23.43 9.5 29.74 21.37 n.d. 29.34
1999 19.56 23.24 10.55 26.67 20.71 n.d. 33.74
2000 16.42 22.62 10.55 32.57 21.53 n.d. 33.81
2001 19.16 23.18 10.03 33.84 21.35 n.d. 32.69
2002 19.49 21.69 10.3 32.64 21.53 n.d. 32.24
2003 18.84 21.7 12.74 26.62 20.15 n.d. 28.49
2004 15.69 20.14 9.72 24.28 17.23 n.d. 26.62
2005 14.05 20.39 9.26 23.85 16.27 n.d. 27.31
2006 11.54 20.12 10.01 22.48 14.39 n.d. n.d.
2007 9.91 20.13 11.02 19.88 12.76 n.d. n.d.

Média  17.38 21.28 11.04 27.42 19.15 n.d. 31.88

1994 28.4 60 23.38 41.85 42.7 n.d. 21.87
1995 28.4 48.66 23.38 39.49 39.38 n.d. 19.56
1996 28.4 48.69 32.6 46.75 41.46 n.d. 19.86
1997 23.39 n.d. 30.5 51.38 26.11 n.d. 18.8
1998 23.39 50.81 30.55 51.55 31.49 n.d. 24.25
1999 23.64 50.85 22.07 48.54 30.26 n.d. 24.02
2000 24.2 60.2 18.7 49.88 40.3 n.d. n.d.
2001 22.25 54.3 18.7 47.77 32.83 n.d. 22.7
2002 21.07 54.3 n.d. 53.31 25.31 n.d. 22.7
2003 20.59 53.1 23.9 49.49 25.75 n.d. 17.19
2004 20.11 53.1 23.90 45.75 24.06 n.d. 16.7
2005 17.60 53.10 23.90 45.76 27.23 n.d. 16.70

Média  23.45 53.37 24.69 47.63 32.24 n.d. 20.40
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de
países da OCDE não inclui o México.

Nota: As linhas de pobreza nacionais se baseiam nas avaliações realizadas pelo Banco Mundial.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Coeficiente de pessoas na pobreza na faixa de US$ 2 por dia  (% da população)

Coeficiente de pessoas na pobreza na linha nacional de pobreza (% da população)

Ano Grupos da América Latina el Caribe ALC OCDE

 
 
 



 
Anexo 5.2 Índice do Gini

A B C D
1994 55.54 52.88 46.53 53.83 54.69 31.14 44.19
1995 54.64 53.09 47.04 52.39 53.98 35.22 42.95
1996 54.12 52.74 46.89 54.02 53.67 32.09 44.37
1997 54.35 52.81 45.50 53.86 53.80 30.76 44.43
1998 54.47 57.31 46.85 54.54 54.60 33.59 45.58
1999 54.56 57.26 48.34 54.05 54.63 35.93 44.95
2000 56.20 56.90 48.06 54.69 55.80 35.95 44.96
2001 55.45 56.19 49.88 55.62 55.45 36.81 43.89
2002 54.36 56.77 49.87 56.53 54.95 38.53 43.10
2003 53.51 56.77 50.88 56.32 54.35 38.70 42.51
2004 52.38 55.93 48.54 54.48 53.11 39.46 40.88
2005 52.34 55.21 48.17 53.59 52.87 39.49 40.79
2006 51.97 54.45 49.23 53.50 52.52 40.38 40.70
2007 51.80 54.45 50.60 54.14 52.49 n.d. n.d.

Média 53.98 55.20 48.31 54.40 54.07 36.00 43.33
Fonte: Cálculos dos autores com base nos dados dos Indicadores do Desenvolvimento Mundial.

Nota: As médias por grupo de países ou região são ponderadas considerando-se a população de cada país. Quando não houver dados
disponíveis, aplicaremos uma média móvel de um período de 3 anos.

ÁSIA

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e
Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador,
Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai.

Ano Grupos da América Latina e Caribe ALC OCDE

Nota: O grupo da Ásia inclui os seguintes países de renda média: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia e Sri Lanka. O grupo de países
da OCDE não inclui o México.
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.1 - Montante e número de empréstimos por instrumento (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Investimento com garantia soberana 

Montante  4,708   4,816   4,724   5,351  5,597  3,414  3,601  4,431  3,203  1,586   3,674  5,335  3,589  5,842  6,698  66,568 

Número  42   49   59   68  75  60  63  63  66  49   58  72  75  63  85  947 

Investimento sem garantia soberana 

Montante   146   198   320  557  635  512  274  316  334   457  403  787  2,053  2,119  9,110 

Número   5   6   8  11  10  11  5  7  9   10  6  10  16  27  141 

Financiamento de apoio a reformas 

Montante 514  2,533  1,806  423 975 860 1,157 3,125 530 1,700  1,683 1,120 1,840 875 1,547 20,685 

Número 6 13 10 4 7 3 5 13 3 10 8 6 17 8 12 125 

Emergência 

Montante         2,850 4,571     500 3,180  200       900 12,201 

Número         3 6     1 4 1       2 17 

Total 

Montante 5,222 7,494  6,728 6,094 9,978 9,479 5,269 7,830 4,550 6,800 6,014 6,858 6,215 8,769 11,263 108,564 

Número 48 67 75 80 96 79 79 81 77 72 77 84 102 87 126 1,230 

Fonte: Depósito de dados do BID 

 



 4

Gráfico I.1 

Financiamento 1994-2008
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.2 – Montante e número de empréstimos por grupo setorial estratégico (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Programas sociais 

Montante 2,835 2,394 1,953 2,201 1,839 1,663 1,734 2,758 2,120 1,437 2,804 3,069 1,602 2,006 2,181 32,596 

Número 18 22 21 26 33 27 24 29 25 20 27 22 25 17 27 363 

Infraestrutura 

Montante 1,666 2,141 2,177 2,641 2,036 1,625 1,180 1,496 832 677 812 2,104 2,191 3,742 4,359 29,679 

Número 11 25 23 31 28 25 25 23 18 18 21 22 31 30 48 379 

Fortalecimento institucional 

Montante 639 2,930 2,494 1,249 2,666 1,511 2,213 3,477 951 1,488 2,165 1,560 2,338 2,395 3,430 31,506 

Número 15 19 26 22 25 16 24 25 22 29 26 29 40 30 44 392 

Programas de proteção ambiental 

Montante 82 30 105 3 587 110 142 100 146 18 32 124 84 626 394 2,583 

Número 4 1 5 1 7 5 6 4 11 1 2 11 6 10 5 79 

Total 

Montante 5,222 7,494 6,728 6,094 7,128 4,909 5,269 7,830 4,050 3,620 5,814 6,858 6,215 8,769 10,363 96,363 

Número 48 67 75 80 93 73 79 81 76 68 76 84 102 87 124 1213 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.3 - Montante e número de empréstimos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Agricultura 

Montante  123   506   579   162  121  99  165  683  156  94   91  75  59  88  565  3,564 

Número  2   9   5   5  4  3  7  7  4  5   5  5  3  4  10  78 

Mercados de capital 

Montante         5 10  145 103 444 365 2,196 3,268 

Número                 1 1  3 2 6 5 15 33 

Educação 

Montante 969  107  240  612 294 400 274 712 115 282  91 250 60 339 894 5,637 

Número 6  3  3  7 5 4 6 5 3 4  3 4 1   2  6   62 

Energia 

Montante 250  190  305   1,110 784 367 437 299 127 221  146  1,123  1,044 1,325 557 8,286 

Número   2  5  7   9  10 4  10 5 3 5  4 6 9  10   11 100 

Meio ambiente e desastre naturais 

Montante  82   30  105   3 587 110 142 100 146  18   32 124  84 626 394 2,583 

Número   4  1  5   1 7 5 6 4  11 1  2  11 6  10  5   79 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.3 - Montante e número de empréstimos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Saúde 

Montante   227  484  118 128 472  10 110 5 406  135 124 140 300   15 2,673 

Número   3  2   3 4 5 1 2 1 2  5 2 2   3  1   36 

Indústria 

Montante   300      950  1,200 300  1,060 200  30         17 187 4,244 

Número   1      2 1 1 3 2 1          2  4   17 

Tecnologia da informação e comunicações 

Montante          75  25      37  35   68     205   445 

Número         1 1     1 2  1       2   8 

Microempresas 

Montante    25      20 215 100      30           9   399 

Número   1     1 3 1     1           1   8 

Crédito multissetorial e de pré-investimento 

Montante 187  600   62  407 160 240  12    42 122   1,000     1,050 189 4,071 

Número   4  2  2   3 2 1 1   1 2  1       2  5   26 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.3 - Montante e número de empréstimos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Desenvolvimento do setor privado 

Montante                 7 506  100 227 331 526  1,046 2,743 

Número                 1 5  2 3 8   4  3   26 

Reforma/Modernização do Estado 

Montante 452   2,005   2,432  822  3,841  2,342  1,901  2,417 667 770  883  1,055  1,463 418 712 22,180 

Número  11   15   24    18  20  18  22  22  16  19   18  22  25  15   19 284 

Ciência e tecnologia 

Montante   284       14 251 133 7  17      32 330     54 1,121 

Número   3      1 3 3 1 1     2 2    2   18 

Investimento social 

Montante 265   1,439  650  795 655  2,468 618  1,761  1,913  3,539   2,545  2,503 994 586 445 21,174 

Número   6  8   11    10  14 8  11  16  11  11   14 8  16   5  4 153 

Turismo 

Montante 441   10      3  11  14   250  45     68 5     13 859 

Número   2  2      1 1 1   2 2    2 1    1   15 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.3 - Montante e número de empréstimos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Comércio 

Montante                    50   38 175 100  10   373 

Número                   1  2 2 1   1   7 

Transporte 

Montante 547  872  655  959 660 663 433 392 415 205  515 567 717 1,886  2,439 11,924 

Número   3  7  6    11 6  10 6 8 6 5  9 8  12   9   20 126 

Desenvolvimento urbano 

Montante 1,160  328  579  677 671 235 685 169 283 310  165  93  74 576 761 6,766 

Número   4  3  5   6 7 6 2 5 7 3  5 4 3   5   13   78 

Água e saneamento 

Montante 747  574  638  410 820 497 145 122 134 157   61 340 370 444 797 6,255 

Número   4  4  5   6 9 8 2 3 5 3  3 3 7   7  7   76 

Total 

Montante 5,222   7,494   6,728   6,094  9,978  9,479  5,269  7,830  4,550  6,800   6,014  6,858  6,215 8,769 11,263  108,564 

Número  48   67   75    80  96  79  79  81  77  72   77  84 102  87 126 1,230 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.4 - Montante e número de empréstimos por fonte de recursos (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Capital Ordinário 

Montante  4,551   6,136   6,088   5,391  9,036  8,891  4,796  7,125  3,919  6,012   5,259  6,295  5,249  8,567  11,076  98,392 

Número  33   44   52   67  69  56  54  51  51  50   48  62  76  83  123  919 

Fundo para Operações Especiais 

Montante  540   793   373   283  642  413  295  441  409  574   549  408  604  152  137  6,612 

Número  15   18   19   11  21  19  19  20  22  18   23  18  22  19  18  282 

Doações (Haiti) 

Montante               50  50  100 

Número               3  3  6 

Total 

Montante  5,222   7,494   6,728   6,094  9,978  9,479  5,269  7,830  4,550  6,800   6,014  6,858  6,215  8,769  11,263  108,564 

Número  48   67   75   80  96  79  79  81  77  72   77  84  102  87  126  1,230 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.4 

Financiamento 1994-2008
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Argentina 

Montante 711 1,578 971 1,258 3,843 453 823 1,645  1,986 528 1,033 1,623 2,482 1,186 20,118 

Número 4 6 7 8 13 6 4 5  4 4 4 6 11 9 91 

Barbados 

Montante 4 35   98   9 17   4  5 40 212 

Número 1 1   2   1 1   1  1 3 11 

Bahamas 

Montante 21  56  14 24 21 46   4 35 9  100 329 

Número 1  1  1 1 1 1   1 2 2  1 12 

Belize 

Montante    4 26 25 44 7     25  24 155 

Número    2 1 2 3 1     1  2 12 

Bolívia 

Montante 172 172 85 27 160 150 39 113 228 224 93 48 145 84 78 1,819 

Número 4 5 3 2 4 6 2 4 8 6 3 3 3 5 4 62 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Brasil 

Montante 1,132 1,582 1,700 1,477 1,606 4,790 658 2,051 690 339 2,610 575 479 1,644 3,303 24,636 

Número 4 8 9 10 9 13 8 10 9 6 13 10 9 14 26 158 

Chile 

Montante 75     265 484 60 15 143 23 41 212 118 580 2,014 

Número 1     2 4 2 1 5 3 5 5 2 3 33 

Colômbia 

Montante 40 537 197 256 447 1,038 293 800 106 1,814 737 561 580 731 1,074 9,210 

Número 1 5 5 7 5 7 2 3 4 4 6 5 6 3 7 70 

Costa Rica 

Montante  18  41 17  65 22 14 6 11 133 70 450 860 1,708 

Número  2  2 1  1 1 1 1 1 2 2 2 3 19 

República Dominicana 

Montante 30 104  93 172 259 79 275 290 31 337 25 181 81 40 1,997 

Número 1 2  2 4 4 2 2 4 5 3 3 3 3 1 39 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Equador 

Montante 572 54 65 234 107  186 65 75 233 17 88 315 434 50 2,495 

Número 7 2 2 5 3  5 4 3 3 2 3 6 3 1 49 

El Salvador 

Montante 500 167 42 104 209 50 6 263 70 100 20 211 100  554 2,396 

Número 3 3 2 2 4 4 1 6 2 1 1 4 1  4 38 

Guatemala 

Montante 1 194 147 183 196 236  27 322 113 100 19 239 205 279 2,259 

Número 1 2 4 3 5 4  2 5 3 1 1 5 4 5 45 

Guiana 

Montante  76 62 41 20 84 1 53 62 3 116  116 33 33 701 

Número  2 2 1 1 3 1 2 3 1 5  5 2 2 30 

Haiti 

Montante  181 82 50 96     202  202 100 50 50 1,014 

Número  4 4 1 3     4  9 6 3 3 37 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Honduras 

Montante 54 231 22 20 197 90 152 68 82 83 228 63 118 97 107 1,612 

Número 2 4 2 2 6 4 8 5 7 4 8 3 4 3 5 67 

Jamaica 

Montante 8 42 60 28  69 208 111 33 30 57    205 848 

Número 1 1 1 2  4 3 4 2 1 2    7 28 

México 

Montante 1,062 1,825 1,315 270 310 917 1,399 1,100 1,000 510 485 2,050 387 650 1,105 14,384 

Número 3 4 4 4 1 3 7 3 1 2 4 4 4 3 5 52 

Nicarágua 

Montante 193 124 68 99 160 98 117 154 143 62 144 85 125 80 80 1,731 

Número 4 3 5 2 6 6 8 7 6 3 8 2 4 4 3 71 

Peru 

Montante 494 140 754 219 653 519 345 343 488 524 350 345 535 930 215 6,853 

Número 4 4 6 5 6 4 3 4 5 8 5 6 6 7 4 77 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Panamá 

Montante 30 30 186 284 334 65 24 35 68 53  35 305 176 600 2,224 

Número 1 1 4 5 6 2 2 1 5 3  3 8 7 8 56 

Paraguai 

Montante 21 80 174 59 66 67 173 22 28 62  39 249 61 93 1,194 

Número 1 1 4 2 3 1 6 2 1 3  3 6 3 5 41 

Suriname 

Montante     30  10 15 4 13 10 4  7 76 169 

Número     1  1 2 1 1 2 1  1 2 12 

Trinidad e Tobago 

Montante  107 254   105   32 10   28  25 561 

Número  4 2   1   1 2   1  1 12 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.5 - Montante e número de empréstimos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Uruguai 

Montante 32 54 383 337 233 77 44 304 734 260 100 268 190 100 383 3,498 

Número 3 1 4 5 4 1 3 4 5 2 2 3 7 4 10 58 

Venezuela 

Montante 70 164 69 50 911 100 60 98 28  5 910 25 150  2,640 

Número 1 2 3 3 6 1 3 2 1  1 5 1 1  30 

Regional 

Montante   37 961 75  40 146 20  40 85 60 200 125 1,788 

Número   1 5 1  1 3 1  2 2 1 1 2 20 

Total 

Montante 5,222   7,494   6,728   6,094  9,978  9,479  5,269  7,830  4,550  6,800   6,014  6,858  6,215 8,769 11,263  108,564 

Número  48   67   75    80  96  79  79  81  77  72   77  84 102  87 126 1,230 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.6 - Montante e número de empréstimos com garantia soberana para equidade social e redução da 
pobreza (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Equidade social e redução da pobreza 

Montante  2,941   3,056   2,687   2,629  3,554  2,179  2,696  4,204  2,861  1,892   3,212  3,656  2,143  2,739  3,513  43,962 

Número  21   28   30   34  50  35  36  48  42  29   35  34  41  32  36  531 

Equidade social e redução da pobreza (cumulativo) 

Montante  2,941   5,997   8,684  11,313 14,867 17,046 19,742 23,946 26,806 28,698  31,911 35,567 37,710 40,448 43,962 N/A 

Número  21   49   79   113  163  198  234  282  324  353   388  422  463  495  531 N/A 

Equidade social e redução da pobreza (cumulativo)/Total acumulado (Porcentual) 

Montante 56.3 47.7 45.5 45.5 47.3 47.7 48.8 49.9 51.8 52.1 52.8 53.2 52.2 51.2 50.4 N/A 

Número 43.8 44.5 44.1 45.0 48.9 50.0 50.4 52.2 53.2 52.8 52.9 52.0 51.2 50.8 49.5 N/A 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.6 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.7 - Montante e número de empréstimos com garantia soberana para países do grupo II  (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Grupo II 

Montante  2,115   2,132   1,866   2,081  2,412  1,429  1,703  2,369  1,728  2,139   1,969  1,792  3,083  2,485  2,819  32,122 

Número  30   39   42   45  53  46  46  51  52  45   44  48  65  43  53  702 

Grupo II (cumulativo) 

Montante  2,115   4,246   6,112   8,193 10,605 12,034 13,737 16,106 17,834 19,974  21,943 23,735 26,818 29,302 32,122 N/A 

Número  30   69   111   156  209  255  301  352  404  449   493  541  606  649  702 N/A 

Países do grupo II (cumulativo)/Total acumulado (Porcentual) 

Montante 40% 34% 32% 33% 34% 34% 34% 34% 34% 36% 36% 35% 37% 37% 37% N/A 

Número 63% 63% 62% 62% 63% 64% 65% 65% 66% 67% 67% 67% 67% 67% 65% N/A 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.7 

Financiamento 1994-2008
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.8 – Montante e número de empréstimos com garantia soberana para países dos grupos C e D (Em milhões de 
US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Países dos grupos C e D 

Montante 1,638 1,650 1,723 1,972 2,091 1,239 1,148 1,585 1,411 1,424 962 1,193 2,315 1,554 2,123 24,028 

Número  30   36   41   39  52  41  46  50  49  41   35  43  64  41  58  666 

Países dos grupos C e D (Porcentual do total) 

Montante 31% 22% 26% 34% 32% 29% 24% 21% 38% 43% 18% 18% 43% 23% 26% N/A 

Número 63% 58% 59% 54% 63% 65% 68% 66% 71% 69% 53% 55% 70% 58% 60% N/A 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.8 
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.9 - Montante e número de empréstimos sem garantia soberana para países dos grupos C e D (Em milhões de 
US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Países dos grupos C e D 

Montante  18 0 52 118 150 20 75 311 30  99 150 60 310 654 2,046 

Número  2 0 2 4 1 1 1 6 1 4 2 1 4 10 39 

Países dos grupos C e D (percentagem do total) 

Montante  12% 0% 16% 21% 24% 4% 27% 98% 9% 22% 37% 8% 15% 31% N/A 

Número  40% 0% 25% 36% 10% 9% 20% 86% 11% 40% 33% 10% 25% 37% N/A 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.9 

Financiamento 1994-2008
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I. Financiamento 1994-2008 
Tabela I.10 - Montante e número de empréstimos consorciados sem garantia soberana (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Empréstimos financiados pelo BID (Empréstimos A) 

Montante   146   198   320  557  635  512  274  316  334   457  403  787  2,053  2,119  9,110 

Número   5   6   8  11  10  11  5  7  9   10  6  10  16  27  141 

Empréstimos consorciados (Empréstimos B) 

Montante   56   238   538  711  498  836  591  71  230   165  181  564  2,060  1,772  8,511 

Número   2   5   6  8  7  9  5  3  5   3  2  6  9  18  88 

Total (Empréstimos A + B) 

Montante   201   436   859  1,268  1,133  1,347  865  387  563   622  584  1,351  4,113  3,891 17,621 

Número   7   11   14  19  17  20  10  10  14   13  8  16  25  45  229 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico I.10 

Financiamento 1994-2008
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II. Desembolso de empréstimos 1994-2008 
Tabela II.1 - Montante de desembolsos por instrumento (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Investimento com garantia soberana 

 2,362 3,110 3,177 3,961 4,488 4,401 3,803 3,512 3,877 3,674 2,968 3,882 4,280 4,635 4,436 56,567 

Investimento sem garantia soberana 

  10 79 142 102 269 218 385 280 186 211 128 367 415 1,329 4,120 

Financiamento de apoio a reformas 

 679 1,682 1,061 1,365 952 461 905 1,818 1,339 1,712 904 1,267 1,843 2,086 1,819 19,893 

Emergência 

     1,094 3,256 2,142 747 340 3,330 150 50   37 11,146 

Total 

 3,040 4,803 4,317 5,468 6,636 8,387 7,068 6,463 5,837 8,902 4,232 5,328 6,489 7,136 7,621 91,726 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico II.1 
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II. Desembolso de empréstimos 1994-2008 
Tabela II.2 - Montante de desembolsos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Agricultura 

 392 241 374 157 386 171 162 253 282 237 188 109 109 139 184 3,384 

Mercados de capital 

             57 155 230 442 

Educação 

 75 164 162 168 345 260 373 282 215 187 261 294 391 457 448 4,083 

Energia 

 431 407 340 413 759 737 522 608 433 229 279 161 293 440 1,134 7,187 

Meio ambiente e desastres naturais 

 32 95 75 202 240 236 206 170 149 96 85 102 124 315 307 2,435 

Saúde 

 63 67 67 42 78 90 146 187 216 445 133 345 133 159 102 2,273 

Indústria 

 131 132 44 319 2 947 873 455 774 705 70 17 15 14 123 4,621 

Tecnologia da informação e comunicações 

 3 8 5 10 13 97 35 12  30 30 0  80 125 447 
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II. Desembolso de empréstimos 1994-2008 
Tabela II.2 - Montante de desembolsos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Microempresas 

 26 50 39 19 30 25 28 28 7 -6 3 7 11 169 2 438 

Crédito multissetorial e de pré-investimento 

 157 191 159 257 112 291 207 47 83 49 7 514 502 929 299 3,804 

Desenvolvimento do setor privado 

 0 1 0       65 216 61 350 436 148 1,277 

Reforma/Modernização do Estado 

 605 1,330 890 1,443 1,939 2,280 1,494 2,558 1,135 1,269 981 960 1,063 1,487 576 20,010 

Ciência e tecnologia 

 99 70 100 101 91 53 40 48 57 33 72 107 88 100 102 1,160 

Investimento social 

 104 776 434 466 510 1,611 1,527 674 1,633 4,361 842 1,627 2,051 1,128 1,734 19,478 

Turismo 

 23 48 52 100 94 119 89 45 21 9 36 12 25 57 67 796 

Comércio 

 18 21 40 22 36 14 8 10  50 6 9 175 10 30 447 
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II. Desembolso de empréstimos 1994-2008 
Tabela II.2 - Montante de desembolsos por setor (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Transporte 

 457 536 623 767 922 579 611 476 364 452 364 373 537 491 822 8,375 

Desenvolvimento urbano 

 164 271 430 382 530 410 386 252 209 444 407 418 314 271 316 5,204 

Água e saneamento 

 259 396 481 600 548 468 362 356 259 246 253 211 251 298 872 5,862 

Outros 

   1 1  0  3        5 

Total 

 3,040 4,803 4,317 5,468 6,636 8,387 7,068 6,463 5,837 8,902 4,232 5,328 6,489 7,136 7,621 91,726 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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II. Desembolso de empréstimos1994-2008 
Tabela II.3 - Montante de desembolsos por Fundo (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Capital Ordinário 

 2,626 4,246 3,696 4,958 6,085 7,947 6,683 6,037 5,522 8,416 3,768 4,899 6,087 6,725 7,149 84,844 

Fundo para Operações Especiais 

 401 540 601 493 535 430 386 422 313 486 463 424 398 393 415 6,698 

Doações (Haiti) 

              13 15 27 

Outros fundos 

 14 17 20 17 15 10 0 3 2 0 1 4 4 5 43 157 

Total 

 3,040 4,803 4,317 5,468 6,636 8,387 7,068 6,463 5,837 8,902 4,232 5,328 6,489 7,136 7,621 91,726 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico II.3 
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II. Desembolso de empréstimos1994-2008 
Tabela II.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Argentina 

 266 1,071 577 975 1,500 1,442 962 1,545 413 2,646 336 582 1,109 1,483 1,216 16,121 

Barbados 

 5 7 35 15 18 7 10 24 16 16 8 4 2 3 18 188 

Bahamas 

 4 8 12 25 35 13 21 21 14 7 4 5 7 10 16 202 

Belize 

    0 1 4 11 18 14 16 8 3 12 20 3 111 

Bolívia 

 136 133 112 116 118 90 103 85 100 268 110 142 63 46 43 1,664 

Brasil 

 396 490 825 1,368 1,647 2,879 2,783 1,148 1,792 1,108 553 1,493 1,733 1,626 952 20,793 

Chile 

 140 65 50 22 23 93 89 69 100 124 112 114 31 41 366 1,440 

Colômbia 

 290 165 274 323 420 958 246 790 159 2,013 332 363 950 768 1,163 9,214 
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II. Desembolso de empréstimos1994-2008 
Tabela II.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Costa Rica 

 97 144 63 125 58 62 83 32 45 88 100 42 23 12 187 1,162 

República Dominicana 

 49 114 74 45 57 78 58 142 184 155 254 136 118 110 137 1,712 

Equador 

 173 243 161 143 187 142 245 184 95 159 49 37 161 200 180 2,359 

El Salvador 

 123 124 234 128 133 131 114 169 144 98 52 92 90 96 335 2,064 

Guatemala 

 115 44 38 101 147 177 67 99 195 52 119 32 130 237 137 1,688 

Guiana 

 17 22 56 32 20 33 54 50 25 38 46 50 46 49 46 586 

Haiti 

  74 42 50 63 57 34 8 3 48 28 70 66 114 125 782 

Honduras 

 81 81 149 50 58 79 68 104 48 89 138 63 70 64 103 1,244 
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II. Desembolso de empréstimos1994-2008 
Tabela II.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Jamaica 

 42 54 50 61 58 73 125 21 133 26 81 13 26 34 144 942 

México 

 344 979 1,048 554 683 518 839 763 993 1,025 970 949 677 1,081 674 12,097 

Nicarágua 

 96 122 70 74 108 84 81 110 104 98 140 121 123 92 78 1,501 

Peru 

 204 252 156 588 317 486 351 378 308 113 509 460 467 490 567 5,645 

Panamá 

 14 91 90 145 133 54 61 82 73 99 37 80 140 75 175 1,348 

Paraguai 

 63 92 83 104 87 99 112 62 52 88 61 52 72 74 86 1,190 

Suriname 

 1 0 1  0 19 1 0 1 16 3 5 8 17 8 78 
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II. Desembolso de empréstimos1994-2008 
Tabela II.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Trinidad e Tobago 

 87 101 74 48 44 64 26 29 25 31 41 53 24 47 45 736 

Uruguai 

 113 68 92 179 151 359 163 214 559 373 58 242 115 113 337 3,135 

Venezuela 

 84 224 -59 74 548 189 277 223 177 37 63 74 73 167 306 2,457 

Regional 

 102 33 10 122 21 201 85 89 67 70 22 52 152 67 173 1,266 

Total 

 3,040 4,803 4,317 5,468 6,636 8,387 7,068 6,463 5,837 8,902 4,232 5,328 6,489 7,136 7,621 91,726 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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II. Desembolso de empréstimos 1994-2008 
Tabela II.5 – Fluxos líquidos de empréstimos em moedas conversíveis aos países (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Fluxo líquido de empréstimos 

 695 1,662 1,785 2,887 4,387 6,171 4,517 4,311 1,567 1,430 (1,150) (128) (2,389) 1,686 2,631  

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico II.5 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.1 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por fonte de recursos (Em milhões de 
US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Fundos de cooperação técnica 

Montante 37 28 27 15 47 39 31 35 40 39 35 51 48 51 79 604 

Número 87 128 121 136 226 244 179 189 173 202 194 253 243 234 264  2,873 

Fundo para Operações Especiais 

Montante 86 95 88 95 64 47 38 37 36 30 36 33 27 32 42 785 

Número 270 149 189 183 204 162 176 186 165 132 152 154 146 130 134  2,532 

Programas especiais de Capital Ordinário 

Montante            12 33 36 67 146 

Número            18 44 59 93 214 

Total 

Montante 123 123 115 111 112 85 69 72 76 69 71 96 107 119 187 1,535 

Número 357 277 310 319 430 406 355 375 338 334 346 425 433 423 491  5,619 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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Gráfico III.1 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Argentina 

Montante 0.4 21.3 0.2 8.7 12.3 2.1 0.3 0.8 0.6 0.3 0.8 0.2 3.4 2.1 5.9 59.3 

Número 11 6 7 9 14 8 4 3 4 4 7 2 10 8 13 110 

Barbados 

Montante 0.4  0.8 0.4 0.1 0.1    0.1  0.1  0.6  2.5 

Número 2  2 2 1 1    1  1  3  13 

Bahamas 

Montante 0.8 0.6 0.1 1.4 1.3 0.2 0.0 0.1  0.0 0.2 0.4 0.2 0.0 0.7 5.9 

Número 4 3 3 3 2 4 1 2  1 1 5 1 1 1 32 

Belize 

Montante 3.5 0.0 1.0 0.9 0.6 0.2 0.7 0.5 0.3 0.4  0.1 0.7 0.6 0.2 9.7 

Número 10 2 7 4 7 4 9 7 4 3  1 3 6 1 68 

Bolívia 

Montante 4.9 7.5 3.8 4.3 1.9 2.9 2.8 1.9 2.2 4.2 3.7 4.0 1.3 4.1 4.4 53.7 

Número 14 17 7 12 9 10 16 9 8 13 14 18 10 9 18 184 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Brasil 

Montante 21.5 4.4 12.7 19.2 12.9 13.8 3.2 1.7 1.3 0.8 2.8 2.6 3.1 7.4 11.1 118.4 

Número 23 10 20 24 23 16 11 5 8 6 14 16 9 20 23 228 

Chile 

Montante 0.6 3.9 0.7 0.7 2.0 0.9 0.8 0.4 3.1 0.2 0.2 0.9 3.2 4.4 1.2 23.1 

Número 21 7 5 5 8 6 4 4 8 2 2 9 17 18 9 125 

Colômbia 

Montante 12.1 2.5 2.2 0.7 3.0 2.6 3.3 3.1 1.2 3.4 0.8 1.9 10.2 4.7 12.8 64.7 

Número 29 11 15 13 22 16 7 12 8 12 8 8 22 20 30 233 

Costa Rica 

Montante 8.0 0.2 0.3 2.8 0.8 1.6 1.2 0.4 0.5 4.3 2.0 1.2 3.5 3.4 3.4 33.6 

Número 15 3 8 12 6 10 6 2 6 15 7 6 10 8 6 120 

República Dominicana 

Montante 4.1 1.8 1.2 3.0 3.9 2.8 2.0 2.9 3.0 1.3 1.5 2.0 0.5 2.3 1.9 34.3 

Número 12 10 10 16 18 15 11 14 11 5 8 5 5 5 6 151 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Equador 

Montante 3.6 2.1 3.3 4.8 1.4 5.3 2.1 4.9 3.9 1.1 3.5 4.1 6.1 4.2 8.3 58.8 

Número 12 8 8 9 12 15 11 24 19 12 22 18 34 20 26 250 

El Salvador 

Montante 2.0 1.8 1.3 3.1 3.3 3.3 1.9 2.7 3.0 2.8 1.7 3.2 5.5 3.2 7.4 46.2 

Número 7 7 6 11 21 27 26 16 13 17 12 21 28 23 19 254 

Guatemala 

Montante 2.6 1.9 2.2 3.1 5.6 4.1 2.3 4.8 3.7 2.1 2.2 6.3 3.5 6.7 14.5 65.5 

Número 9 6 12 15 20 28 16 19 15 10 12 23 24 19 23 251 

Guiana 

Montante 1.4 4.0 2.8 2.2 3.2 1.1 1.5 3.1 1.3 1.9 0.9 1.9 4.3 1.6 2.7 33.6 

Número 6 11 4 6 6 4 4 7 5 6 3 8 13 5 9 97 

Haiti 

Montante 0.6 7.8 2.6 4.8 2.0 2.5 1.5 1.3 1.3 0.9 2.4 2.5 2.4 2.5 5.7 40.8 

Número 4 25 13 16 19 10 13 4 9 6 15 18 14 12 11 189 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Honduras 

Montante 3.9 3.4 2.5 3.0 4.1 4.1 2.9 5.8 4.9 4.2 6.3 3.0 3.6 2.7 5.4 59.8 

Número 7 6 7 9 18 26 19 36 29 20 22 13 16 11 16 255 

Jamaica 

Montante 0.9 2.7 1.1 1.8 0.2 0.9 0.5 4.1 2.0 1.2 1.6 0.2 0.7 1.1 2.8 22.0 

Número 5 9 4 7 3 4 2 9 7 5 6 4 4 5 9 83 

México 

Montante 0.1 2.1 4.7 1.5 6.4 2.6 3.7 0.6 5.8 3.8 2.5 2.5 1.5 7.9 10.7 56.4 

Número 3 5 3 4 16 9 7 1 13 17 7 9 9 14 24 141 

Nicarágua 

Montante 13.8 3.0 1.9 2.3 1.8 3.7 2.4 2.6 3.4 3.8 1.9 3.2 5.2 2.0 4.6 55.6 

Número 16 4 4 5 15 25 21 17 14 17 9 13 15 9 11 195 

Peru 

Montante 10.1 2.9 4.2 1.9 3.3 2.1 3.3 2.8 2.6 2.7 1.4 5.0 4.4 4.4 9.4 60.5 

Número 25 12 14 10 20 13 11 18 11 9 7 18 11 15 20 214 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Panamá 

Montante 0.7 2.0 1.5 1.0 2.8 1.2 2.3 2.0 0.5 1.4 1.8 1.1 1.6 4.4 5.8 30.1 

Número 6 4 2 3 8 7 9 15 4 6 5 7 8 8 14 106 

Paraguai 

Montante 3.5 1.5 9.9 5.4 4.7 2.1 2.9 2.1 2.9 2.0 3.6 3.0 3.6 2.9 5.2 55.2 

Número 22 4 5 7 7 8 7 7 10 7 15 12 14 10 13 148 

Suriname 

Montante 0.1 1.3 1.7 2.8 5.5 0.1 0.7 0.4 1.2 1.6 1.4 2.3 0.9 5.0 1.0 25.9 

Número 5 5 3 4 11 1 6 3 6 5 6 10 8 9 3 85 

Trinidad e Tobago 

Montante 0.6 1.0  0.7 1.4 0.1 0.1 0.0  0.1 0.0 0.8 0.5 0.1  5.5 

Número 5 2  1 3 2 1 1  1 1 2 1 3  23 

Uruguai 

Montante 1.3 1.2 1.4 0.8 0.1 0.9 1.0 3.3 0.0 0.3 0.2 0.8 3.6 1.6 5.9 22.6 

Número 8 2 7 5 1 4 2 11 1 2 2 5 15 7 11 83 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.2 - Montante e número de operações de cooperação técnica aprovadas por país (Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Venezuela 

Montante 0.6 0.2 1.0 0.9 2.2 0.5  0.3 0.1 0.0 0.0 0.3 0.0 0.6 0.2 6.9 

Número 9 3 7 10 12 6  2 2 1 1 2 1 2 2 60 

Regional 

Montante 21.0 41.8 50.0 28.3 24.8 23.7 25.7 20.2 27.3 23.9 27.6 42.1 33.6 38.3 56.0 484.1 

Número 59 85 121 95 124 123 129 127 122 128 138 169 131 151 171 1,873 

Total 

Montante 123.0 123.1 115.2 110.6 111.5 85.5 68.9 72.5 76.2 68.7 71.1 95.7 107.0 118.7 187.2 1,534.8 

Número 349 267 304 317 426 402 353 375 337 331 344 423 433 421 489 5,571 

Fonte: Depósito de dados do BID 
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III. Operações de cooperação técnica 1996-2008 
Tabela III.3 – Montante de desembolsos por Fundo (Em milhões de US$) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Fundos de cooperação técnica 

    0 3 3 3 16 33 34 34 34 35 41 45 282 

Fundo para Operações Especiais 

   0  6 6 4 36 46 45 34 38 33 27 31 307 

Programas especiais de Capital Ordinário 

            1 7 13 21 41 

Total 

   0 0 9 9 7 52 79 79 69 73 75 80 97 630 

Fonte: Depósito de dados do BID. Dados de 1994 e 1995 não estão disponíveis. 
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Gráfico III.3 
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Fonte: Depósito de dados do BID. Dados de 1994 e 1995 não estão disponíveis. 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Argentina 

      0.7 0.4 3.0 2.4 2.3 1.9 2.9 1.5 1.9 2.3 19.2 

Barbados 

      0.0  0.1 0.1 0.1 0.0 0.5 0.1 0.2 0.1 1.1 

Bahamas 

        0.2 0.0 0.3 0.3 0.0 0.1 0.1 0.4 1.4 

Belize 

     0.1   0.4 0.2 0.3 0.2 0.2 0.2 0.5 0.5 2.5 

Bolívia 

    0.1 1.0 0.4 0.3 2.1 2.7 2.4 2.8 3.8 3.9 3.1 3.0 25.7 

Brasil 

     0.6 3.4 0.9 3.2 4.8 3.9 1.8 2.4 2.4 2.9 6.3 32.8 

Chile 

     0.6 0.3 0.0 0.3 1.2 1.1 0.7 0.7 1.9 1.6 2.2 10.7 

Colômbia 

     0.4 0.1 0.8 0.9 2.4 2.9 2.4 3.0 2.7 3.7 5.4 24.8 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Costa Rica 

     0.5 0.2 0.3 0.6 1.2 1.5 2.5 2.1 2.7 2.0 1.9 15.6 

República Dominicana 

     0.2 0.0  1.3 3.0 2.3 1.4 1.0 1.3 1.6 1.5 13.4 

Equador 

     0.4 0.7 0.2 2.3 4.7 3.7 2.5 3.0 3.6 3.5 6.2 30.6 

El Salvador 

     0.2 0.4 0.3 1.8 1.9 2.7 2.1 3.0 2.6 3.5 6.4 24.9 

Guatemala 

     0.1 0.4 0.7 3.3 3.2 3.6 2.7 2.4 3.9 3.8 3.5 27.6 

Guiana 

        1.3 1.8 1.9 1.5 2.0 2.6 1.3 1.4 13.7 

Haiti 

     0.6 0.1 0.0 1.2 1.6 1.5 1.4 2.2 1.9 2.1 3.4 15.9 

Honduras 

     0.0 0.4 0.3 2.1 4.6 4.8 4.5 4.2 2.5 3.2 2.6 29.1 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Jamaica 

        0.2 0.8 1.6 1.7 1.5 1.5 1.4 0.9 9.7 

México 

   0.1  0.6 0.5 1.9 2.5 3.4 4.5 3.7 2.8 2.2 3.3 3.9 29.5 

Nicarágua 

     0.4 0.0  1.0 2.4 2.4 2.5 1.6 3.5 2.4 2.0 18.2 

Peru 

     0.2 0.6 0.3 1.3 3.8 1.8 0.8 1.8 2.2 3.9 3.3 20.0 

Panamá 

     0.0   1.0 2.5 1.1 1.4 2.1 2.0 2.1 1.9 14.1 

Paraguai 

     0.1 0.2 0.5 3.6 3.1 2.6 2.5 2.6 2.1 3.1 3.0 23.5 

Suriname 

     0.0 0.0  1.1 1.9 2.0 1.0 1.4 1.1 1.1 1.5 11.2 
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III. Operações de cooperação técnica 1994-2008 
Tabela III.4 - Montante de desembolsos por país (Em milhões de US$) 

    1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Total 

Trinidad e Tobago 

        0.2 0.1 0.0 0.2 0.1 0.1 0.2 0.7 1.7 

Uruguai 

     0.1 0.1  0.6 1.5 1.3 1.1 0.5 0.5 2.0 1.8 9.5 

Venezuela 

     2.7 0.2  0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.1 0.1 0.1 3.9 

Regional 

        16.2 23.6 26.9 25.0 25.0 26.2 25.9 30.9 199.7 

Total 

   0.1 0.1 8.9 8.6 7.0 52.1 79.2 79.3 68.7 73.4 75.4 80.2 97.0 629.7 

Fonte: Depósito de dados do BID. Dados de 1994 e 1995 não estão disponíveis. 
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IV. Recursos administrativos 1994-2008 
Tabela IV.1 – Quadro de funcionários 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Gerência 

 195 198 204 213 203 205 203 205 217 225 233 247 231 195 194  

Profissionais 

 934 895 931 956 977 972 1,036 1,215 1,234 1,243 1,251 1,267 1,281 1,078 1,306  

Administrativos 

 629 589 584 562 527 519 522 520 522 509 478 450 409 333 282  

Total 

 1,758 1,682 1,719 1,731 1,707 1,696 1,761 1,940 1,973 1,977 1,962 1,964 1,921 1,606 1,782  

Fonte: Banco de dados de Recursos Humanos 
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Gráfico IV.1 
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Fonte: Banco de dados de Recursos Humanos 
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IV. Recursos administrativos 1994-2008 
Tabela IV.2 – Orçamento administrativo – Despesas com pessoal e não relacionadas com pessoal (Em milhões de 
US$, em 2008) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Custos de pessoal 

  316.8   260.3   259.2   262.3  259.0  253.8  289.0  292.6  287.5  291.1   286.3  291.5  292.0  291.9  272.4  

Custos não relacionados com pessoal 

  118.6   127.4   129.5   136.5  156.6  159.1  129.5  130.9  144.8  135.7   137.2  138.9  138.2  141.6  155.8  

Total 

  435.4   387.7   388.7   398.8  415.6  412.9  418.6  423.5  432.3  426.7   423.5  430.4  430.3  433.6  428.2  

Fonte: Banco de dados do orçamento do BID. Cálculos do pessoal. 
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Gráfico IV.2 
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Fonte: Banco de dados do orçamento do BID. Cálculos do pessoal. 
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IV. Recursos administrativos 1994-2008 
Tabela IV.3 – Orçamento administrativo – Despesas operacionais e não operacionais (Em milhões de US$, em 2008) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Operacional 

  233.2   232.6   231.5   243.6  239.9  248.8  251.1  251.3  256.1  246.3   240.1  249.3  243.7  250.4  246.3  

Não operacional 

  202.2   155.0   157.2   155.3  175.7  164.1  167.5  172.2  176.2  180.4   183.4  181.1  186.6  183.2  181.9  

Total 

  435.4   387.7   388.7   398.8  415.6  412.9  418.6  423.5  432.3  426.7   423.5  430.4  430.3  433.6  428.2  

Fonte: Banco de dados do orçamento do BID. Cálculos do pessoal. 
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Gráfico IV.3 
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Fonte: Banco de dados do orçamento do BID. Cálculos do pessoal. 

 
 



 62

V. Endividamento 1994-2008 
Tabela V.1 – Endividamento não amortizado de médio e longo prazo (Antes dos swaps - em bilhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Empréstimos diretos 

 25.2 26.3 26.6 27.3 32.5 38.8 41.4 42.7 48.1 48.7 46.5 44.2 44.0 44.8 47.3  

Fonte: Relatórios anuais do BID 
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Gráfico V.1 

 
Fonte: Relatórios Anuais do BID 
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Argentina 

Com garantia 
soberana 3,054 3,944 3,925 4,388 5,774 6,714 7,207 8,270 8,042 8,619 8,593 8,474 8,465 8,567 8,668  

Sem garantia 
soberana   43 92 55 252 283 311 274 209 180 141 52 2 1  

Barbados 

Com garantia 
soberana 71 75 97 101 118 118 118 132 149 165 165 150 141 133 140  

Sem garantia 
soberana                 

Bahamas 

Com garantia 
soberana 132 135 129 139 171 174 179 186 195 71 71 71 74 79 90  

Sem garantia 
soberana                 

Belize 

Com garantia 
soberana     1 5 16 34 49 64 70 71 80 96 94  

Sem garantia 
soberana                 

Bolívia 

Com garantia 
soberana 717 777 711 655 620 590 542 480 456 424 366 282 233 195 161  

Sem garantia 
soberana       6 6 6 77 94 123 93 81 73  
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Brasil 

Com garantia 
soberana 3,152 3,371 3,572 4,367 5,914 8,465 10,662 11,147 12,139 11,673 10,506 10,820 11,743 12,506 12,543  

Sem garantia 
soberana   12 14 12 29 101 222 327 377 368 298 346 558 925  

Chile 

Com garantia 
soberana 2,537 1,485 986 595 575 602 587 580 525 619 569 535 550 551 591  

Sem garantia 
soberana       25 23 25 43 38 21 12 9 302  

Colômbia 

Com garantia 
soberana 2,543 2,576 2,407 2,174 2,498 3,224 3,200 3,763 3,468 4,846 4,824 3,571 4,294 4,813 5,620  

Sem garantia 
soberana    32 32 30 29 27 25 19 13 10   125  

Costa Rica 

Com garantia 
soberana 591 721 688 726 771 748 733 669 692 747 770 569 535 495 251  

Sem garantia 
soberana     4 14 17 16 15 14 13 12 11 10 180  

República Dominicana 

Com garantia 
soberana 237 308 311 296 324 364 377 473 569 708 923 999 1,067 1,029 1,025  

Sem garantia 
soberana         69        
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Equador 

Com garantia 
soberana 968 1,102 1,066 1,056 1,194 1,233 1,315 1,339 1,379 1,485 1,418 1,286 1,326 1,465 1,487  

Sem garantia 
soberana             22 25 79  

El Salvador 

Com garantia 
soberana 195 280 444 519 617 732 807 922 1,049 1,114 1,101 1,099 1,128 1,166 1,377  

Sem garantia 
soberana               50  

Guatemala 

Com garantia 
soberana 335 344 302 336 446 561 573 631 804 825 887 874 959 1,135 1,197  

Sem garantia 
soberana              25 25  

Guiana 

Com garantia 
soberana 88 81 67 55 49 41 31 25 22 19 12 9 6 3 4  

Sem garantia 
soberana                 

Haiti 

Com garantia 
soberana                 

Sem garantia 
soberana                 
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Honduras 

Com garantia 
soberana 329 345 233 227 237 232 207 184 178 168 151 120 104 88 75  

Sem garantia 
soberana   9 9 8 7 6 6 4        

Jamaica 

Com garantia 
soberana 386 412 388 386 427 470 541 514 632 635 647 594 565 542 627  

Sem garantia 
soberana           30 30 30    

México 

Com garantia 
soberana 4,027 4,808 5,154 5,078 5,571 5,668 5,798 5,929 6,711 7,174 7,429 7,597 3,999 4,574 4,782  

Sem garantia 
soberana   24 61 116 139 185 301 345 336 317 275 235 105 87  

Nicarágua 

Com garantia 
soberana 134 161 161 154 155 151 136 120 118 114 108 92 84 78 77  

Sem garantia 
soberana       11 10 10 9 9 8 7 7   

Peru 

Com garantia 
soberana 1,250 1,482 1,478 1,863 2,100 2,490 2,439 2,663 2,913 2,935 3,212 3,401 3,622 3,823 3,957  

Sem garantia 
soberana    23 52 48 45 41 52 14 89 92 127 201 401  
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Panamá 

Com garantia 
soberana 229 293 330 426 555 588 612 640 717 795 777 767 842 853 911  

Sem garantia 
soberana        19 17 16 14 12   50  

Paraguai 

Com garantia 
soberana 165 220 247 291 358 425 492 507 556 632 655 627 658 678 705  

Sem garantia 
soberana                 

Suriname 

Com garantia 
soberana 14 13 12 10 10 28 27 27 27 42 42 44 49 55 59  

Sem garantia 
soberana              7 7  

Trinidad e Tobago 

Com garantia 
soberana 284 386 424 427 458 485 458 435 438 444 437 414 377 389 396  

Sem garantia 
soberana                 

Uruguai 

Com garantia 
soberana 652 705 712 806 939 1,235 1,310 1,436 1,970 2,281 2,241 2,230 1,838 1,835 2,056  

Sem garantia 
soberana     5 12 10 8 7 12 16 12 10    
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VI. Dívida pendente 1994-2008 
Tabela VI.1 Carteira ativa por país (Capital Ordinário - Em milhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Venezuela 

Com garantia 
soberana 1,457 1,651 1,377 1,278 1,778 1,861 1,968 2,037 2,164 2,122 1,966 1,723 1,574 1,153 1,330  

Sem garantia 
soberana                 

Regional 

Com garantia 
soberana 929 894 720 721 693 817 814 750 742 728 658 579 531 484 520  

Sem garantia 
soberana       5 74 90 93 92 104 143 138 128  

Total 

Com garantia 
soberana 24,478 26,572 25,940 27,071 32,352 38,020 41,149 43,892 46,704 49,451 48,598 46,997 44,843 46,786 48,740  

Sem garantia 
soberana   88 229 283 531 722 1,063 1,265 1,219 1,271 1,138 1,089 1,168 2,433  

Fonte: DataMart, Departamento Financeiro. 
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VII. Bancos multilaterais de desenvolvimento 1994-2008 
Tabela VII.1 – Dívida pendente (Em bilhões de US$) 

  1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008  

Grupo do BID (Capital Ordinário) 

 24.5 26.6 26.0 27.3 32.6 38.6 41.9 45.0 48.0 50.9 50.1 48.3 46.2 48.2 51.2  

Grupo do Banco Mundial 

 38.1 42.2 37.3 36.1 34.4 38.5 40.8 41.9 41.5 42.7 41.9 40.4 41.4 36.7 40.8  

CAF 

 1.8 2.3 2.6 3.2 3.7 4.2 4.5 5.5 6.1 6.6 7.1 8.5 8.1 12.3 10.3  

BCIE 

 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 2.2 2.3 2.3 2.6 2.9 2.8 3.2 3.7 3.9 4.2  

Fonte: Depósito de dados do BID, relatórios anuais de bancos multilaterais de desenvolvimento. 
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Gráfico VII.1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Depósito de dados do BID, relatórios anuais de bancos multilaterais de desenvolvimento. 
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Anexo 1- C 
Contribuição do BID para o desenvolvimento da Região: resultados nas principais áreas de 

atividade do Banco 
1994-2008 

 
Programas Sociais 

Indicadores dos produtos 1994-2008 

Educação   
·      Salas de aula construídas ou modernizadas 71.099 
·      Professores capacitados 931.151 
·      Alunos beneficiados 22.048.326 
Saúde e serviços sociais, mão-de-obra   
·      Pessoal capacitado 4.091.815 
·      Número de instalações construídas ou modernizadas 297.633 
·      Indivíduos beneficiados 100.407.057 
Desenvolvimento urbano   
·      Casas construídas ou reformadas 214.894 
·      Famílias beneficiadas 1.690.936 

Infraestrutura 
Indicadores dos produtos 1994-2008 

Agricultura   
·      Terra melhorada por irrigação/drenagem (ha) 484.666 
·      Famílias beneficiadas 3.161.533 
Energia   
·      Linhas de transmissão instaladas/modernizadas (km) 6.442 
·      Linhas de distribuição instaladas/modernizadas (km) 1.807 
·      Domicílios beneficiados 539.471 
Transporte   
·      Estradas construídas ou modernizadas (km) 732.372 
Água e saneamento básico   
·      Domicílios ligados à rede de abastecimento de água 4.232.437 
·      Domicílios ligados à rede de saneamento básico 2.272.201 
·      Sistemas de água/esgoto construídos ou modernizados 862 

Fortalecimento de instituições públicas 
Indicadores dos produtos 1994-2008 

Sistemas financeiros   
·      Linhas de crédito 546.894 
·      Projetos/operações beneficiadas 170.092 
Capacidade Institucional   
·      Funcionários públicos capacitados 1.466.093 
·      Sistemas de informação e processos melhorados 1.314 

Programas de Proteção Ambiental 
Indicadores dos produtos 1994-2008 

Meio ambiente   
·      Terras protegidas (ha) 90.651 
·      Obras de regulamentação hídrica 1.847 
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PROGRESSO DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE PARA A CONSECUÇÃO DOS 
OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO 

A promoção da igualdade de oportunidades exige, entre outras coisas, a aceleração do 
progresso com vistas à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
(ODMs). As tabelas abaixo mostram que, para a região como um todo, o progresso tem 
sido positivo porém desigual entre diversos indicadores, bem como dentro dos países e 
entre eles (ex., o hiato entre as regiões rurais e urbanas). Obviamente, é necessário avaliar 
o progresso em relação ao objetivo: por exemplo, o pequeno progresso da Argentina em 
relação à conclusão do ensino básico é explicado inicialmente por sua abrangência quase 
universal; assim como o progresso nulo do Chile em relação ao aumento do acesso à água 
potável nas áreas urbanas. Este anexo amplia a discussão sobre os ODMs do capítulo III 
do documento principal mediante a revisão do progresso em relação à consecução dos 
ODMs e dos hiatos remanescentes. A igualdade de oportunidades na América Latina e no 
Caribe exige progresso contínuo em direção à consecução dos objetivos de 
desenvolvimento globais.  

ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome 
A erradicação das condições de pobreza extrema talvez seja um dos ODMs mais 
importantes. A pobreza, seja medida pelos níveis de renda ou de gastos, está diretamente 
relacionada com outros resultados em termos de saúde, educação, acesso a serviços 
básicos e, até, ambientais. A região empreendeu esforços substanciais para reduzir a 
incidência da pobreza. Os dados da CEPAL mostram que a pobreza extrema na região 
caiu de 22% em 1990 para 12% em 2007. Em 2007, 190 milhões de pessoas na América 
Latina e no Caribe (ALC) ainda viviam em estado de pobreza; mais de 65 milhões delas 
em estado de extrema pobreza. Apesar desse progresso regional geral, vários países 
podem não conseguir cumprir o alvo dos ODMs de reduzir pela metade o percentual da 
população que vive em condições de extrema pobreza até 2015.  

A Tabela 2.1 mostra que, em média, o progresso da região para a consecução do ODM de 
Pobreza ultrapassou o nível de avanço necessário para a consecução desse objetivo até 
2015. A fim de manter o rumo para atingir o objetivo, a redução global das taxas de 
extrema pobreza em 2007 deveria ter ficado em 7,5 pontos percentuais. A redução 
observada foi em torno de 10 pontos percentuais. Apesar desse importante avanço, a 
redução da pobreza não foi uniforme em todos os grupos de países do BID. Somente os 
países dos grupos A e B progrediram mais do que o esperado. Os países D, que 
representam os países mais pobres da região, apresentaram um progresso lento. Esses 
países ainda tinham 27% da população vivendo em estado de extrema pobreza em 2007.  

Com os rendimentos do trabalho constituindo mais de 80% da renda familiar média na 
América Latina e no Caribe, o progresso com vistas à consecução do primeiro ODM será 
obtido apenas mediante o combate às disparidades nas oportunidades de trabalho que 
estão relacionadas às grandes diferenças de remuneração e produtividade. A taxa de 
emprego-população aumentou em todos os grupos de países do Banco, principalmente 
nos grupos B e D. Em 1991, 57% da população dos países D estava empregada. Esse 
percentual aumentou para 62% em 2006. Apesar desse progresso, a proporção de pessoas 
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trabalhando como autônomas ou em empresas familiares, e também das que ganham 
menos de 1 dólar por dia, aumentou, principalmente nos países dos grupos B e D. Isso 
significa que são necessários esforços adicionais para garantir o acesso a um trabalho 
decente. Além disso, os níveis de emprego informal ainda estão muito altos em alguns 
países, como Bolívia, Guatemala e Paraguai.  

Em 2006, cerca de 7% das crianças com menos de cinco anos na região ainda 
apresentavam deficiências moderadas ou graves, e 10% da população estava abaixo do 
nível mínimo de consumo alimentar. De acordo com o último Relatório das Nações 
Unidas sobre os ODMs, o progresso na redução da fome foi solapado pelo aumento 
mundial dos preços dos alimentos. Os pobres são os mais atingidos, uma vez que o 
aumento dos preços dos alimentos limita sua capacidade de obter comida, aumentando o 
risco de fome e desnutrição. Como mostra a Tabela 2.1, a redução da desnutrição na 
região foi lenta e ficou abaixo do esperado. Os países do grupo D ainda estão ainda mais 
atrás. O Haiti apresenta a maior proporção da população abaixo do consumo mínimo de 
energia alimentar (cerca de 47% em 2003), e a Guatemala exibe as taxas mais altas de 
desnutrição entre crianças com menos de cinco anos (cerca de 23% em 2006). 

 
Tabela 2.1 ODM 1: Erradicar a extrema pobreza e a fome 

 

 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 19.70 23.19 7.96 38.53 22.09
2007 8.42 14.96 6.65 26.94 11.94

Progresso esperado 6.70 7.89 2.71 13.10 7.51

Progresso observado 11.28 8.23 1.31 11.59 10.14

1990 7.34 8.26 4.09 14.48 8.20
2007 3.29 5.69 2.30 11.55 4.77

Parcela do quintil mais pobre no consumo nacional 2006 3.28 3.41 4.17 2.94 3.28

1992 -4.00 -1.16 2.00 -1.09 -2.95
2006 3.66 3.92 4.63 2.06 3.49
1991 58.09 54.18 54.49 56.81 57.17
2006 59.72 60.84 58.89 61.75 60.17

1992 11.88 6.43 7.75 25.15 12.26
2004 8.96 9.71 3.95 28.05 12.06
1990 31.06 30.53 28.35 37.09 31.46
2005 29.23 38.33 25.62 45.98 32.83

1981/1993 8.48 8.51 6.05 18.18 9.77
1995/2006 6.10 5.68 5.36 12.44 6.93

Progresso esperado 2.71 2.72 1.94 5.82 3.13
Progresso observado 2.38 2.83 0.69 5.74 2.84

1990/1992 8.76 23.25 11.48 24.54 13.37
2001/2003 7.25 11.48 9.93 21.69 10.13

Progresso esperado 2.28 6.04 2.99 6.38 3.48
Progresso observado 1.51 11.77 1.55 2.85 3.23

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Proporção de pessoas empregadas que são autônomas
ou que trabalham em empresas familiares

Alvo 1C. Reduzir, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas que passam fome

Alvo 1A. Reduzir, entre 1990 e 2015, a proporção de pessoas com renda inferior a US$ 1 por dia

Taxa de extrema pobreza

Coeficiente da lacuna da extrema pobreza

Alvo 1B. Atingir emprego integral e produtivo, e trabalho decente para todos, incluindo mulheres e jovens

Taxa de crescimento do PIB por pessoa empregada

Coeficiente de emprego-população

Crianças com menos de 5 anos com peso abaixo do 
normal 

Proporção da população abaixo do nível mínimo de
consumo alimentar

Proporção de pessoas empregadas com renda inferior
a 1 dólar por dia PPP 
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ODM 2: Atingir o ensino básico universal 
Apesar do progresso substancial dos resultados na área de ensino, ainda existem grandes 
disparidades de acesso e qualidade. A taxa de matrícula no ensino básico é de quase 
96% e a taxa de conclusão é de quase 91% na região em geral. Porém existem grandes 
diferenças entre os países (46% no Haiti, 58% na Guatemala contra 99% na Jamaica e no 
Chile) e no âmbito dos países. Em média, as taxas de conclusão do ensino básico entre 
crianças que pertencem ao quintil superior são 30 pontos percentuais mais altas que as 
taxas do quintil inferior.  

A Tabela 2.2 mostra importantes disparidades dentro dos grupos de países do Banco em 
termos de taxas de conclusão. Para o ano de 2005, embora a proporção de alunos que 
começaram a 1ª série e chegaram à ultima série do ensino básico fosse de 94% para os 
países do grupo C, para os países do grupo D o percentual foi de apenas 79%. Na 
Nicarágua, por exemplo, a taxa de conclusão do ensino básico em 1990 foi de 60% e em 
2005 foi de apenas 65%.  

 
Tabela 2.2 ODM 2: Atingir o ensino básico universal 

 

 
 

Embora o segundo ODM enfoque somente o ensino básico, nos últimos anos, tem sido 
dada muita atenção ao desenvolvimento da primeira infância, à educação pré-escolar, aos 
problemas de qualidade, bem como à promoção de níveis mais altos de educação entre os 
adolescentes. A região é caracterizada por grandes desigualdades em relação à matrícula 
pré-escolar: 70% das crianças entre 3 e 5 anos pertencentes ao quintil de maior renda 
frequentam a pré-escola, contra somente 50% das mais pobres. O mesmo ocorre com as 
taxas de matrícula e conclusão do ensino secundário (especialmente no ensino secundário 
superior): para a região como um todo, em média 67% das crianças em idade de ensino 
secundário estão matriculadas nesse nível, 16% estão fora da escola e 18% ainda estão no 
ensino fundamental. Contudo, as médias regionais mascaram grandes variações dentro 
dos países e entre eles: enquanto 68% dos jovens de 15 a 19 anos do quintil mais rico 
completam a 9ª série, somente 28% dos mais pobres conseguem se formar. 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 90.92 78.20 90.65 73.02 86.37
2006 96.90 94.60 94.42 94.11 96.08

Progresso esperado 6.18 14.83 6.36 18.35 9.27
Progresso observado 5.99 16.41 3.77 21.09 9.71

1992 85.64 87.45 90.04 70.38 84.11
2005 93.41 92.63 94.37 78.69 91.35

Progresso esperado 8.62 7.53 5.98 17.77 9.54
Progresso observado 7.77 5.18 4.33 8.32 7.24

1990 93.82 95.39 96.40 81.89 92.48
2007 98.06 98.13 97.24 91.89 97.13

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Taxa de alfabetização de jovens de 15 a 24 anos,  
homens e mulheres 

Alvo 2A. Garantir que, até 2015, todas as crianças, sejam meninos ou meninas, poderão concluir todo o ensino fundamental 

Taxas líquidas de matrícula no ensino básico 

Proporção de alunos que iniciam a 1ª série e que 
 chegam à última série do ensino básico de acordo  
 com o CINE 1997 
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As desigualdades de oportunidades de ensino talvez sejam mais profundas em termos de 
qualidade. Nesse aspecto, fundamental para traduzir metas quantitativas em acumulação 
de capital humano e aprendizado, os países da América Latina e do Caribe ficam em 
posição desfavorável em comparação com seus colegas emergentes, principalmente da 
Ásia. As lacunas na qualidade afetam desproporcionalmente os pobres: um hiato de quase 
100 pontos nas medições realizadas pelo Programa Internacional de Avaliação de Alunos 
(PISA), equivalente a 25% da pontuação média, separa as camadas socioeconômicas 
superior e inferior.  

ODM 3: Promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia das mulheres 
O terceiro ODM reconhece que o gênero pode ter um impacto significativo no 
desenvolvimento e busca pôr um fim nas disparidades entre meninos e meninas em todos 
os níveis de educação. Também promove a igualdade de gêneros no acesso a empregos 
assalariados e posições políticas de tomada de decisões políticas. Embora apenas um 
objetivo aborde explicitamente a igualdade entre os gêneros, ela tem uma importância 
fundamental para todos os ODMs. Como homens e mulheres participam juntos de quase 
todos os aspectos da vida, as regras que regulam seus comportamentos e valores em uma 
determinada sociedade (ou sua perspectiva de gênero) podem ter um grande impacto nos 
resultados do desenvolvimento. 

Como indica a Tabela 2.3, a lacuna entre os gêneros na matrícula escolar diminuiu em 
todos os níveis de ensino. O progresso foi especialmente alto no ensino de terceiro grau. 
A principal preocupação agora é com o desempenho inferior dos meninos nas áreas 
urbanas e das meninas nas comunidades indígenas. As inversões das lacunas observadas 
nos níveis mais altos de ensino podem ser atribuídas a maiores oportunidades no mercado 
de trabalho para os meninos nas áreas urbanas que implicam em altos custos de 
oportunidades para permanecer na escola. É importante ressaltar que ainda existem 
diferenças entre os países. Por exemplo, a proporção de meninas em relação a meninos no 
ensino de terceiro grau na Bolívia é de 0,55, enquanto, em Barbados e Belize, essas taxas 
são respectivamente de 2,46 e 2,43. 

Nos últimos anos, as mulheres da região também vêm ganhando um espaço importante na 
tomada de decisões políticas. Em média, 7% das cadeiras parlamentares eram ocupadas 
por mulheres em 1990 e em 2008 essa porcentagem aumentou para 17%. O progresso foi 
notório, mas ainda é marcado por diferenças entre os países. Belize e Haiti são os países 
com menor participação de mulheres na política, com apenas 3 e 4%, respectivamente, 
das cadeiras do parlamento ocupadas por mulheres em 2008. Na Argentina, 40% das 
cadeiras parlamentares eram ocupadas por mulheres no mesmo ano.  
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Tabela 2.3 ODM 3: Promover a igualdade entre os gêneros e a autonomia das 
mulheres 

 

 
 

ODM 4 e ODM 5: Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde materna 
Foram obtidas reduções substanciais nas taxas de mortalidade abaixo dos cinco anos na 
região. A Tabela 2.4 mostra que a mortalidade abaixo de cinco anos foi reduzida de 
55 óbitos para cada 1.000 nascimentos em 1990 para 27 em 2007. A taxa de mortalidade 
de bebês (medida para crianças com menos de um ano) ficou ligeiramente abaixo de 
22 óbitos para cada 1.000 nascimentos em 2007. Essa taxa, entretanto, pode ter sido 
subestimada porque muitas crianças vulneráveis com menos de um ano de idade não são 
registradas, o que significa que essas mortes não são registradas. Para esse indicador, o 
progresso desigual entre os países também é flagrante. Embora tenha sido alcançada uma 
melhoria surpreendente nos países do grupo B, os esforços foram insuficientes para o 
grupo C. Conforme foi mencionado antes, os países com resultados mais altos no ano 
base geralmente apresentam um progresso menor, uma vez que têm menos espaço para 
melhorar seus indicadores. 

Existem desigualdades importantes no acesso aos serviços de saúde. A baixa qualidade 
dos serviços aumenta a desigualdade, uma vez que os pobres têm muito mais 
probabilidades de receber serviços abaixo dos padrões podendo ser dissuadidos de usar os 
serviços mesmo que sejam gratuitos. Essas desigualdades poderiam prejudicar ainda mais 
o progresso na consecução dos ODMs. Atualmente, uma criança nascida no quintil mais 
pobre tem uma probabilidade quase três vezes maior de morrer antes de completar cinco 
anos, entre cinco e seis vezes maior de sofrer de problemas crônicos de desnutrição e 
cerca de dois terços menor de receber atendimento médico em casos de febre, em 
comparação com uma criança nascida no quintil mais rico. Em relação à mortalidade 
materna, o número de óbitos para cada 100 mil nascimentos era de 119 em 2005, um 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 0.97 1.06 0.98 0.97 0.98
2006 0.96 0.99 0.98 0.97 0.97
1990 1.08 1.12 1.06 1.03 1.08
2006 1.08 1.07 1.09 1.06 1.07
1990 0.95 1.07 0.79 0.84 0.95
2006 1.19 1.06 1.63 1.10 1.17
1992 1.02 0.99 1.01 0.96 1.01
2005 1.03 1.02 1.02 1.01 1.02
1990 0.93 1.34 0.72 1.38 1.05
2007 1.01 1.00 1.02 1.02 1.01
1990 38.09 35.67 42.18 37.49 37.75
2006 43.94 43.10 43.42 41.25 43.45
1990 7.50 5.40 8.36 8.74 7.41
2008 17.20 16.20 21.59 16.45 17.06

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Proporção de cadeiras ocupadas por mulheres no
parlamento nacional 

Alvo 3A. Eliminar a disparidade de gêneros no ensino primário e secundário, de preferência até 2005, e em todos os níveis de ensino até 2015
Proporção de meninas para meninos no ensino primário

Proporção de meninas para meninos no ensino  
secundário 
Proporção de meninas para meninos no terceiro grau 

Proporção de meninas para meninos que concluem 
o ensino primário

Índice de paridade de gêneros nas taxas de alfabetização

Parcela de mulheres em empregos assalariados em 
setores não agrícolas 
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número ainda muito alto para o nível de desenvolvimento da região e que também oculta 
grandes variações regionais.  

A redução das taxas de mortalidade materna na região exige a ampliação do acesso ao 
atendimento pré-natal e pós-natal e ao parto assistido, principalmente para mulheres 
indígenas nas áreas rurais, bem como a melhoria do saneamento básico, entre outras 
medidas. As políticas e os programas também devem considerar os fortes vínculos que 
existem entre os resultados de saúde e educação com os fatores relacionados, tais como 
falta de acesso a água tratada e saneamento básico.  

 
Tabela 2.4 ODM 4 e ODM 5: Reduzir a mortalidade infantil e melhorar a saúde 

materna 
 

 
 

ODM 6: Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças 
Mesmo havendo uma predominância relativamente baixa de HIV/AIDS na região da 
América Latina e do Caribe (ALC), principalmente se comparada a outras regiões tais 
como a África e alguns países da Ásia, a região teve um progresso lento na redução da 
incidência da doença nos últimos 5 anos. Em alguns países a predominância dessa doença 
chegou até a aumentar, principalmente nos países dos grupos B e C, em especial na 
Jamaica e no Suriname, onde a predominância de HIV/AIDS chegou a dobrar nos últimos 
5 anos. 

A prevalência da tuberculose, assim como as taxas de mortalidade causadas pela doença, 
diminuíram nos últimos 15 anos. No âmbito geral, a região reduziu a taxa de prevalência 
de 160 no ano de 1990 para 71 em cada 100 mil pessoas em 2006. Os países dos grupos 
A e B registraram o maior progresso. No Brasil, a taxa de prevalência diminuiu de 
146 para 55 em cada 100 mil pessoas em 15 anos. Na Venezuela, diminuiu de 618 em 
1990 para 187 em cada 100 mil pessoas em 2007. Nos países do grupo D, o progresso foi 
lento, principalmente em relação às taxas de mortalidade por tuberculose. O Paraguai, a 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 49.73 56.59 25.74 82.72 54.96
2007 25.03 24.25 17.27 41.83 27.18

Progresso esperado 22.66 25.78 11.73 37.69 25.04
Progresso observado 24.71 32.34 8.47 40.89 27.77

1990 40.16 36.47 21.22 60.42 41.82
2007 20.36 17.88 13.82 31.92 21.50
1990 77.66 76.25 82.85 69.50 76.45
2007 96.39 86.35 91.84 83.59 92.74

Taxa de mortalidade materna (em 100.000 nascimentos) 2005 87.92 138.25 39.92 250.79 118.74
2000 93.37 80.35 96.01 62.86 86.92
2006 97.42 87.47 95.20 69.81 86.71

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Taxa de mortalidade de bebês em cada 1.000  
nascimentos) 
Proporção de crianças imunizadas contra sarampo

Alvo 5A. Reduzir em três quartos, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade materna

Proporção de partos assistidos por pessoal de saúde
capacitado

Taxa de mortalidade abaixo de cinco anos  
(em cada 1.000 nascimentos) 

Alvo 4A. Reduzir em dois terços, entre 1990 e 2015, a taxa de mortalidade de crianças com menos de cinco anos
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Guatemala e o Haiti quase não apresentaram melhorias nos últimos anos, e as taxas 
chegaram a aumentar na Guiana. 

Tabela 2.5 ODM 6: Combater o HIV/AIDS, a malária e outras doenças 
 

 
 

ODM 7: Garantir a sustentabilidade ambiental 
A região tem uma das maiores áreas cobertas por florestas do mundo (44% da área total 
da terra em 2005). Esse vasto território é composto, na maior parte, pela floresta 
amazônica. Grande desmatamento ocorreu nos países do grupo D, principalmente devido 
a assentamentos humanos e ao uso da terra como pastagem para gado e outras atividades 
agrícolas e econômicas. A diminuição da floresta foi especialmente significativa em 
Honduras, no Equador e na Nicarágua. Como mostra a Tabela 2.6 abaixo, no âmbito 
geral, as emissões de dióxido de carbono (CO2) na região tiveram um pequeno aumento 
passando de 2,46 toneladas métricas por habitante em 1990 para 2,61 no ano de 2004. 
Trinidad e Tobago é o país com os maiores níveis de emissões por habitante na região, 
que passaram de 14 para 25 toneladas métricas por habitante no período em questão. Os 
países do grupo D, que apresentam as economias menos desenvolvidas, têm os níveis 
mais baixos de emissões per capita. 

Foram obtidas melhorias consideráveis no acesso a água tratada e saneamento básico na 
região, mas são necessários esforços adicionais para cobrir as lacunas de acesso restantes, 
principalmente nas áreas rurais. In 2001, 83% da população da América Latina e do 
Caribe tinham acesso a melhores fontes de água. Esse índice aumentou para 91% em 
2006, mas permaneceu em torno de 71% nas áreas rurais. O acesso desigual é uma 
característica interna dos países, tanto por renda como por região. Por exemplo, no 
Paraguai, 98% do quintil superior e apenas 74% do quintil inferior têm acesso a água 
tratada, e os índices de acesso nas áreas rurais/urbanas ficaram respectivamente em 
52% e 75%. No Peru, 93% da população do quintil superior e 60% do quintil inferior têm 
acesso a água tratada, e os índices de acesso nas áreas rurais/urbanas ficaram 
respectivamente em 33% e 83%. Para cumprir o ODM relativo à água até 2015, a região 
precisará ampliar o acesso a 40 milhões de pessoas. Resultados semelhantes são 
encontrados em termos de saneamento básico: enquanto as áreas urbanas apresentaram 
melhorias marcantes, as áreas rurais ficaram bem atrás. O acesso a banheiros higiênicos e 
tratamento de esgotos varia enormemente dentro dos países e entre eles. Por exemplo, no 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

2001 0.52 0.43 0.88 1.35 0.64
2007 0.52 0.51 0.98 0.80 0.57

1990 116.39 258.75 52.09 280.85 160.16
2006 45.46 91.23 25.56 168.43 70.53
1990 10.94 23.66 4.73 25.94 14.88
2006 3.67 8.55 2.74 21.84 7.13

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Taxas de mortalidade associadas com a tuberculose 
(em 100.000 pessoas) 

Alvo 6A. Reduzir até 2015 e começar a reverter a disseminação de HIV/AIDS
Prevalência de HIV/AIDS entre a população de 15 a 
49 anos

Alvo 6C. Suspender até 2015 e começar e reverter a incidência de malária e outras doenças graves
Taxa de prevalência de tuberculose (em 100.000 pessoas) 

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 
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Chile, banheiros higiênicos estão disponíveis para 40% da população rural e para 95% da 
população urbana, enquanto na Guatemala esses índices foram respectivamente de 
16,4% e 73,9%. Como um todo, a região precisa expandir os serviços sanitários básicos 
para 30 milhões de pessoas a fim de atingir a meta do ODM.  

 
Tabela 2.6 ODM 7: Garantir a sustentabilidade ambiental 

 

 
 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 48.36 50.26 37.83 41.31 47.35
2005 44.83 50.00 38.96 34.43 43.95
1990 2.97 1.64 3.03 0.83 2.46
2004 3.07 1.70 4.20 1.20 2.61
1990 8468.66 1370.37 344.62 242.89 5932.94
2003 1295.33 357.79 67.97 109.75 933.41
1990 0.06 0.11 0.11 0.16 0.08
2001 0.05 0.08 0.07 0.13 0.07
1990 174.16 137.16 225.75 159.82 167.72
2005 146.89 106.08 207.65 158.73 143.72
1990 12.30 19.47 8.87 11.35 13.21
2005 17.75 23.81 14.15 23.46 19.46

1990 84.04 85.86 94.36 71.40 82.74
2006 92.10 90.54 95.87 85.47 90.98

Progresso esperado 5.43 4.81 1.92 9.72 5.87
Progresso observado 8.06 4.68 1.51 14.07 8.23

1990 92.24 95.12 98.70 85.29 91.92
2006 96.50 96.60 98.04 93.12 96.06

Progresso esperado 2.64 1.66 0.44 5.00 2.75
Progresso observado 4.26 1.48 -0.66 7.82 4.13

1990 59.91 60.56 89.62 57.71 60.40
2006 69.12 71.64 91.57 76.05 71.22

Progresso esperado 13.63 13.41 3.53 14.38 13.47
Progresso observado 9.21 11.08 1.95 18.34 10.82

1990 68.15 72.80 86.57 48.96 66.58
2006 79.01 79.11 89.58 66.04 77.41

Progresso esperado 10.83 9.25 4.57 17.35 11.36
Progresso observado 10.86 6.31 3.01 17.07 10.82

1990 80.30 85.92 93.97 62.89 79.05
2006 85.92 87.25 90.43 74.34 84.55

Progresso esperado 6.70 4.79 2.05 12.62 7.12
Progresso observado 5.63 1.34 -3.54 11.45 5.49

1990 30.45 40.17 83.00 35.16 34.42
2006 46.02 54.07 86.41 54.87 49.82

Progresso esperado 23.65 20.34 5.78 22.05 22.30
Progresso observado 15.57 13.89 3.41 19.70 15.40

1990 36.67 32.72 18.90 53.84 37.89
2001 31.56 33.98 19.99 47.68 33.95

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, Jamaica e 
Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Proporção da população que usa fonte de água potável 
(urbana)

Proporção da população que usa fonte de água potável 
(rural)

Proporção da população com acesso a melhores 
serviços de saneamento (nacional) 

Alvo 7D. Conseguir, até 2020, ter uma melhoria considerável nas vidas de pelo menos 100 milhões de moradores de favelas

Proporção da população urbana que vive em favelas 

Uso de energia para cada 1.000 do PIB

Áreas protegidas como percentual da área total 

Alvo 7C. Reduzir, até 2015, a proporção de pessoas sem acesso sustentável a água potável e saneamento básico

Proporção da população que usa fonte de água potável 
(nacional)

Emissões de CO2 (toneladas métricas por habitante) 

Consumo de substâncias que destroem o ozônio

Consumo de biomassa per capita

Proporção da população com acesso a melhores 
serviços de saneamento (urbana)

Proporção da população com acesso a melhores 
serviços de saneamento (rural) 

Alvo 7B. Reduzir a perda da biodiversidade, atingindo, até 2010, uma redução significativa na taxa de perda
Proporção de área da terra coberta por florestas
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ODM 8: Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 
O maior acesso da população às novas tecnologias de informação e comunicações 
é provavelmente uma das conquistas mais importantes da região nos últimos anos. 
O setor privado disseminou rapidamente as tecnologias de telefonia fixa e móvel em 
todos os países em desenvolvimento. Enquanto apenas 0,04% da população da região 
tinha acesso às tecnologias móveis em 1990, em 2006 quase 6 em cada 10 pessoas tinha 
assinatura móvel. A conectividade com a Internet também apresentou importantes 
desenvolvimentos, embora os níveis de acesso ainda estejam baixos em comparação com 
as economias avançadas. Em média, 65% da população dos países da Organização para 
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) tinham acesso à Internet no ano de 
2006, enquanto a média da América Latina e Caribe para o mesmo ano era de 
19%. Nessa área, também existem ainda disparidades na região. Os países dos grupos 
A e C são os que têm maior acesso às tecnologias de informação e comunicações. 
Aproximadamente 85% da população tinha assinatura móvel na Jamaica, em Barbados e 
na Argentina no ano de 2006, enquanto apenas 30% da população tinha acesso a essas 
tecnologias na Bolívia, em Honduras e na Nicarágua. Esses números estão intimamente 
ligados ao percentual mais alto da população rural nesses países, onde é mais difícil 
fornecer esses serviços. 

 
Tabela 2.7 ODM 8: Estabelecer uma parceria mundial para o desenvolvimento 

 

 
 

 

Indicador Ano Grupo A Grupo B Grupo C Grupo D ALC

1990 6.79 5.48 10.79 2.80 6.14
2006 14.60 14.90 23.58 8.97 14.08
1990 0.06 0.03 0.01 0.01 0.04
2006 57.04 55.90 62.70 44.26 55.12
1998 3.54 3.74 6.10 1.27 3.42
2006 14.16 8.60 13.32 4.48 11.80
1996 0.34 0.36 0.87 0.07 0.32
2006 20.73 19.16 28.24 9.00 18.96

Fonte: Cálculos dos próprios autores baseados nos dados da CEPAL

Nota: As médias são ponderadas considerando-se a população de cada país em cada ano com informações disponíveis.

Nota: Grupo A: Argentina, Brasil, México e Venezuela. Grupo B: Chile, Colômbia e Peru. Grupo C: Bahamas, Barbados, Trinidad e Tobago, Uruguai, Costa Rica, Panamá, 
Jamaica e Suriname. Grupo D: Belize, Bolívia, República Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Guiana, Haiti, Honduras, Nicarágua e Paraguai. 

Alvo 8F. Em cooperação com o setor privado, disponibilizar os benefícios de novas tecnologias, principalmente de informação e comunicações
Linhas telefônicas para cada 100 pessoas

Assinaturas móveis para cada 100 pessoas 

Computadores pessoais usados por cada 100 pessoas 

Usuários da Internet em cada 100 pessoas 
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DEFASAGEM NO DESENVOLVIMENTO DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE 
2 de junho de 2009 

Quais são as necessidades da região nas principais áreas de atividade do Banco? 

Esta primeira seção estima a formação de capital bruto (FCB) e as defasagens nos gastos 
sociais e nos investimentos em mudança climática na região da América Latina e do 
Caribe (ALC) por meio de pontos de referência em relação aos países da Organização 
para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) e países asiáticos de renda 
média.1 Também são fornecidas estimativas de investimentos específicos em 
infraestrutura nos setores de eletricidade, água e saneamento, transporte e 
telecomunicações.  

Tabela 1.1 
Formação de capital bruto e gastos sociais na América Latina e Caribe 

(Níveis atuais e recursos adicionais necessários para eliminar a defasagem) 
(Como percentagem do PIB e em bilhões de dólares dos Estados Unidos) (2006) 

Níveis atuais de investimento  
Recursos adicionais necessários 
para eliminar a defasagem de 

desenvolvimento Variáveis 

% do PIB 
Em bilhões de 

dólares dos 
EUA 

% do PIB 
Em bilhões de 

dólares dos 
EUA 

Formação de capital bruto     
 Público 3,57 145,12 2,45 99,64 
 Privado 15,50 630,05 2,14 87,17 
 Total 19,07 775,17 4,60 186,81 
 Custos de adaptação 

à mudança climática 
  0,47 18,93 

Gastos sociais     
 Educação 4,02 163,42 0,47 19,16 
 Saúde 3,89 158,13 3,56 144,55 
 Assistência social 1,58 64,23 1,64 66,48 
Total 28,56 1.160,95 10,72 435,94 

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados de: WEO, WDI, CIA Factbook, Agência de Energia 
Internacional, CEPAL e Banco Mundial. 
Nota: A formação de capital bruto utiliza países asiáticos de renda média como pontos de referência. As 
demais informações utilizam países da OCDE como referenciais. 
 
O gasto com assistência social usa o Reino Unido como referencial, dada a disponibilidade de 
informações. 
Nota: As informações mais recentes disponíveis correspondem a 2006. Os cálculos pressupõem que a 
parcela de cada variável no PIB permaneceu inalterada. 
Usamos informações sobre o PIB de 2008 para obter o montante de investimentos em bilhões de dólares 
dos EUA. 
 

                                                 
1  O grupo de países de renda média inclui: Indonésia, Filipinas, Tailândia, Malásia, Índia e Sri Lanka. 
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A Tabela 1.1 apresenta as últimas informações sobre a formação de capital bruto e os 
gastos sociais na região. A FCB está em torno de 20% do produto interno bruto (PIB) da 
Região, ou US$ 775 bilhões. Os gastos sociais chegam a 10% adicionais do PIB, cerca de 
US$ 400 bilhões. 

A Tabela 1.1 também mostra os recursos adicionais necessários para eliminar a 
defasagem em relação aos países da OCDE e países asiáticos de renda média. Nossos 
cálculos indicam que serão necessários US$ 436 bilhões para eliminar a defasagem na 
FCB e nos gastos sociais (educação, saúde e assistência social). Desse valor serão 
necessários US$ 19 bilhões para ajustar a formação de capital bruto à mudança climática. 
Com relação aos gastos sociais, é importante mencionar que a região está muito atrás nos 
gastos com saúde pública. As seções a seguir apresentam estimativas específicas por país 
nos setores e áreas de investimento mencionados. 

Formação de capital bruto público e privado 

Esta seção estima defasagens na formação de capital bruto público e privado comparando 
o desempenho de cada um dos países da América Latina e Caribe com a média dos países 
asiáticos de renda média. A formação de capital público é, em média, 1,9% do PIB mais 
baixa na ALC do que nos países asiáticos de renda média. A formação de capital privado 
é 2,1% do PIB mais baixa por ano. Isso significa que, em dólares correntes, a região 
deveria aumentar a formação de capital público em US$ 99,4 bilhões por ano; e a 
formação de capital privado em cerca de US$ 87,2 bilhões. Estimativas específicas por 
país figuram na Tabela 1.2. Essas estimativas provavelmente dobrarão ou triplicarão para 
que se possa eliminar a defasagem nos estoques de capital entre regiões com base num 
método de estoques permanente (dependendo das taxas de depreciação e de atualização 
que se adotar).  
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Tabela 1.2 
Necessidades da formação de capital bruto anual para eliminar a defasagem em 

relação aos países asiáticos de renda média  
(Em bilhões de dólares dos Estados Unidos) 

Países Formação de capital 
público bruto 

Formação de capital 
privado bruto 

Argentina 10,98 5,54 
Belize 0,00 0,07 
Bolívia 0,00 1,19 
Brasil 60,80 42,64 
Chile 4,86 0,00 
Colômbia 0,00 15,26 
Costa Rica 0,34 0,67 
República Dominicana 0,17 0,54 
Equador 1,07 0,00 
El Salvador 0,55 0,97 
Guatemala 0,56 1,13 
Honduras 0,00 0,00 
México 16,52 0,00 
Nicarágua n.d. n.d. 
Panamá 0,28 0,00 
Paraguai 0,00 0,28 
Peru 2,50 1,17 
Uruguai 0,72 1,70 
Venezuela 0,00 16,00 
Média da América Latina 16,07 17,43 
Total da América Latina 99,36 87,17 
Bahamas 0,26 0,00 
Barbados 0,00 0,00 
Guiana n.d. 0,00 
Haiti n.d. 0,00 
Jamaica n.d. 0,00 
Suriname 0,02 0,00 
Trinidad e Tobago 0,00 0,00 
Média do Caribe 0,05 0,00 
Total do Caribe 0,28 0,00 
Total da América Latina e Caribe 99,64 87,17 

Fonte: Cálculos dos autores com base no banco de dados do WEO (World Economic 
Outlook). 
Nota: Defasagens calculadas considerando-se o valor médio de 1996-2006. 
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Necessidades de investimento em setores específicos 

A Tabela 1.3 mostra o nível atual de acesso a serviços básicos de infraestrutura da 
América Latina e Caribe e nas regiões utilizadas para fins de comparação. Para calcular a 
defasagem no acesso, usamos os níveis de acesso per capita dos países da OCDE. A 
Tabela 1.4 mostra as necessidades de investimento anual (privado e público) para a 
eliminação da defasagem em relação aos países da OCDE. Esses investimentos totalizam 
US$ 113 bilhões ou 2,8% do PIB da região em 2008.  

 
Tabela 1.3 

Acesso à infraestrutura em países da América Latina e Caribe, da OCDE e países asiáticos de renda média 
(2006) 

Regiões 
Acesso a 

eletricidade 
(%) 

Água (%) Saneamento 
(%) 

Linhas 
principais 

por 100 
pessoas 

Assinantes de 
telefone celular 
por 100 pessoas 

Estradas 
(km/km2) 

América Latina 
Caribe 
OCDE 
Média de países asiáticos de 
renda média 

91,99 
52,93 

100,00 
71,01 

91,89 
71,60 
99,63 
86,69 

79,27 
44,69 
99,63 
68,26 

18,11 
8,09 

53,00 
7,58 

56,10 
41,71 
92,00 
41,14 

 

0,16 
0,12 
0,49 
0,32 

Fonte: Indicadores de desenvolvimento mundial, Agência Internacional de Energia e CIA Factbook. 
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Tabela 1.4 
Investimento anual necessário para eliminar as defasagens no acesso à eletricidade, água e saneamento, estradas 

e telecomunicações em relação aos países da OCDE 
(Em bilhões de dólares dos Estados Unidos) 

Países 
 

Eletricidade 
(em 2020) 

Água (em 
2020) 

Saneamento 
(em 2020) 

Estradas  
(em 2040) 

Linhas 
telefônicas  
(em 2020) 

Telefones 
celulares  
(em 2020) 

Argentina 0,09 0,02 0,07 15,29 0,13 0,29 
Belize n.d. 0,00 0,00 0,11 0,00 0,01 
Bolívia 0,19 0,02 0,12 6,46 0,06 0,44 
Brasil 0,29 0,20 0,89 33,07 0,72 5,04 
Chile 0,01 0,01 0,02 3,96 0,06 0,17 
Colômbia 0,32 0,04 0,21 4,76 0,19 0,73 
Costa Rica 0,00 0,00 0,00 -0,15 0,01 0,18 
Rep. Dominicana 0,03 0,01 0,04 0,15 0,05 0,29 
Equador 0,07 0,01 0,05 1,27 0,06 0,26 
El Salvador 0,07 0,01 0,02 0,00 0,03 0,17 
Guatemala 0,16 0,01 0,05 0,54 0,08 0,39 
Honduras 0,15 0,01 0,05 0,57 0,04 0,32 
México 0,26 0,06 0,40 8,09 0,41 2,70 
Nicarágua 0,09 0,01 0,06 0,56 0,03 0,22 
Panamá 0,03 0,00 0,02 0,35 0,02 0,06 
Paraguai 0,05 0,02 0,04 2,28 0,04 0,17 
Peru 0,39 0,05 0,16 7,55 0,14 1,12 
Uruguai 0,00 0,00 0,00 0,11 0,01 0,04 
Venezuela 0,01 0,03 0,08 4,63 0,12 0,43 
América Latina 2,21 0,51 2,28 89,60 2,19 13,04 
Bahamas n.d. 0,00 0,00 0,03 0,00 0,00 
Barbados n.d. 0,00 0,00 0,00 n.d. n.d. 
Guiana n.d. 0,00 0,00 1,22 0,00 0,02 
Haiti 0,26 0,05 0,17 0,13 n.d. n.d. 
Jamaica 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 
Suriname n.d. 0,00 0,00 1,03 0,01 0,07 
Trinidad e Tobago 0,00 0,00 0,00 0,00 0,01 n.d. 
Caribe 0,27 0,05 0,18 2,41 0,02 10 
América Latina e 
Caribe 

2,49 
 

0,56 
 

2,46 
 

92,01 
 

2,21 
 

13,14 
 

Fonte: Cálculos dos autores com base em informações dos Indicadores de Desenvolvimento Internacional, CIA 
Factbook e estimativas de custo unitário do Banco Mundial para investimento em infraestrutura: (a) eletricidade,
US$ 430 por pessoa; (b) água, US$ 400 por domicílio conectado; (c) saneamento, US$ 700 por domicílio conectado; 
(d) estradas, US$ 410 mil por km de estrada pavimentada de pista dupla; (e) linhas telefônicas, US$ 400 por linha; 
(f) telefones celulares, US$ 580 por assinante. 
Nota: O investimento anual em estradas considera a eliminação da defasagem até 2040. 

 

Mudança climática 

A fim de estimar os recursos necessários para responder à mudança climática, utilizamos 
as estimativas iniciais do Banco Mundial, atualizadas pela análise de Stern sobre 
mudança climática, referentes aos recursos adicionais necessários para adaptar o 
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investimento interno bruto à mudança climática. No caso de baixa vulnerabilidade à 
mudança climática, é necessário 0,1% da formação de capital bruto para o ajuste à 
mudança climática. No caso de alta vulnerabilidade, são necessários 2% da formação de 
capital bruto para o ajuste dos fluxos de investimento.  

 
Tabela 1.5 

Recursos necessários para o ajuste da formação de capital bruto à mudança climática 
(Em bilhões de dólares dos Estados Unidos) 

Formação de capital público Formação de capital privado 
Países 

Baixa Alta Baixa Alta 
Argentina 0,018 0,356 0,058 1,151 
Belize 0,000 0,002 0,000 0,005 
Bolívia 0,001 0,018 0,003 0,059 
Brasil 0,089 1,783 0,288 5,765 
Chile 0,009 0,187 0,030 0,604 
Colômbia 0,011 0,223 0,036 0,720 
Costa Rica 0,002 0,035 0,006 0,112 
República Dominicana 0,002 0,041 0,007 0,134 
Equador 0,003 0,055 0,009 0,176 
El Salvador 0,001 0,024 0,004 0,078 
Guatemala 0,002 0,039 0,006 0,127 
Honduras 0,001 0,015 0,002 0,049 
México 0,052 1,045 0,169 3,377 
Nicarágua 0,000 0,007 0,001 0,023 
Panamá 0,001 0,025 0,004 0,081 
Paraguai 0,001 0,013 0,002 0,043 
Peru 0,007 0,138 0,022 0,447 
Uruguai 0,001 0,029 0,005 0,095 
Venezuela 0,018 0,368 0,060 1,190 
Média da América Latina 0,047 0,935 0,151 3,023 
Total da América Latina 0,220 4,404 0,712 14,237 
Bahamas 0,000 0,008 0,001 0,027 
Barbados 0,000 0,004 0,001 0,013 
Guiana 0,000 0,001 0,000 0,004 
Haiti 0,000 0,008 0,001 0,025 
Jamaica 0,001 0,016 0,003 0,051 
Suriname 0,000 0,003 0,001 0,011 
Trinidad e Tobago 0,001 0,027 0,004 0,088 
Média do Caribe 0,001 0,010 0,002 0,033 
Total do Caribe 0,003 0,068 0,011 0,218 
Total da América Latina e Caribe 0,224 4,472 0,723 14,456 

Fonte: Cálculos dos autores com base em dados da FCB do WEO (já escalonados para corresponderem 
aos níveis dos países asiáticos de renda média) e da análise de Stern sobre mudança climática. 

 
A estimativa de alta vulnerabilidade à mudança climática se traduz na necessidade de 
recursos adicionais da ordem de US$ 4,5 bilhões para a formação de capital público e de 
US$ 14,5 bilhões para a formação de capital privado (esses números já pressupõem um 
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aumento na formação de capital para corresponder ao nível dos países asiáticos de renda 
média). Como no caso da formação de capital bruto, os recursos necessários para adaptar 
as cotas de capital existentes à mudança climática dobrarão ou triplicarão a estimativa de 
fluxo, dependendo das taxas de depreciação e de atualização adotadas.  
 
Educação, saúde e assistência social  
 
Tanto para os gastos com educação como com saúde pública, utilizamos os gastos 
públicos da OCDE como ponto de referência para os dois setores como percentagem do 
PIB.  

Tabela 1.6 
Necessidades de gastos em educação e saúde para eliminar a defasagem em relação aos 

países da OCDE (PIB escalonado) (Em bilhões de dólares dos Estados Unidos) 

Países Educação Saúde 
Argentina 0,29 7,84 
Belize 0,00 0,06 
Bolívia 0,00 0,46 
Brasil 0,00 57,07 
Chile 2,08 6,71 
Colômbia 0,37 1,19 
Costa Rica 0,00 0,48 
República Dominicana 0,98 1,88 
Equador 1,34 2,39 
El Salvador 0,34 0,70 
Guatemala 0,50 1,78 
Honduras 0,08 0,50 
México 0,00 37,98 
Nicarágua 0,06 0,16 
Panamá 0,17 0,42 
Paraguai 0,03 0,49 
Peru 2,15 5,39 
Uruguai 0,34 0,95 
Venezuela 1,93 15,73 
Média da América Latina 1,87 27,20 
Total da América Latina 19,00 142,19 
Bahamas n.d. 0,26 
Barbados 0,00 0,09 
Guiana 0,00 0,03 
Haiti n.d. 0,22 
Jamaica 0,00 0,59 
Suriname n.d. 0,11 
Trinidad e Tobago 0,16 1,07 
Média do Caribe 0,00 0,32 
Total do Caribe 0,16 2,37 
Total da América Latina e Caribe 19,16 144,55 
Fonte: Cálculos dos autores com base em dados de 2008 da UNESCO e do WEO. 
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No caso da educação, isso implica uma defasagem regional de 0,22% do PIB e, no caso 
da saúde, uma defasagem de 3,3% do PIB. Essas estimativas se traduzem em uma 
defasagem no gasto público de cerca de US$ 19 bilhões por ano para educação e US$ 145 
bilhões para a saúde (a Tabela 1.6 apresenta estimativas específicas por países). 

Não existem números comparativos confiáveis para gastos com assistência social nos 
países da América Latina e Caribe. Há indícios a partir de uma amostragem de países da 
Região (Argentina, Bolívia, Colômbia, Honduras, México, Nicarágua e Peru) e de dois 
países desenvolvidos (Estados Unidos e Reino Unido).  

 
Tabela 1.7 

Necessidades de gastos com assistência social para eliminar a defasagem em relação a países 
de alta renda e os níveis máximos de gastos da América Latina e Caribe 

(Em bilhões de dólares dos Estados Unidos) 

Países Para eliminar a defasagem com 
relação ao Reino Unido 

Para eliminar a defasagem com 
relação ao máximo da região da 

América Latina e Caribe 
Argentina 0,78 2,88 
Belize 0,02 0,03 
Bolívia 0,00 0,00 
Brasil 25,94 36,48 
Chile 2,72 3,82 
Colômbia 2,81 4,13 
Costa Rica 0,51 0,71 
República Dominicana 0,60 0,85 
Equador 0,79 1,12 
El Salvador 0,35 0,49 
Guatemala 0,57 0,80 
Honduras 0,08 0,17 
México 20,13 26,30 
Nicarágua 0,07 0,11 
Panamá 0,37 0,51 
Paraguai 0,19 0,27 
Peru 3,79 4,61 
Uruguai 0,43 0,60 
Venezuela 5,36 7,53 
Média da América 
Latina 

13,60 19,13 
 

Total da América 
Latina 

65,50 
 

91,42 
 

Bahamas 0,12 0,17 
Barbados 0,06 0,08 
Guiana 0,02 0,03 
Haiti 0,11 0,16 
Jamaica 0,23 0,32 
Suriname 0,05 0,07 
Trinidad e Tobago 0,40 0,56 
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Média do Caribe 0,15 0,21 
Total do Caribe 0,98 1,38 
Total da América 
Latina e Caribe 

66,48 
 

92,80 
 

Fonte: Cálculos dos autores com base em informações de Breceda, Rigolini e Saavedra (2008), do WEO, 
da CEPAL e do Escritório de Estatísticas Nacionais do Reino Unido. 
Nota: Os gastos com assistência social incluem gastos em transferências em dinheiro e outros gastos 
sociais (exceto com saúde, educação, contribuições previdenciárias e pensões). Para os países sem
informações disponíveis, foi usada a média da Região para calcular a defasagem. 
 

Para estimar as defasagens neste caso, foram utilizados dois referenciais: os gastos com 
assistência social do Reino Unido e os gastos com assistência social mais altos da 
amostragem de países da ALC. Para estimar as defasagens em países sem informações 
disponíveis, foi atribuída a média dos gastos com assistência social da Região como 
percentagem do PIB (a Tabela 1.7 apresenta estimativas específicas por países). Em 
média, os países da amostragem da América Latina e Caribe gastam 1,6% do PIB com 
assistência social.2 Segundo o referencial do Reino Unido (3,2% do PIB), são necessários 
por ano recursos adicionais da ordem de US$ 66 bilhões para gastos com assistência 
social. Para que todos os países atinjam o máximo da região3 (3,8% do PIB), são 
necessários recursos adicionais de US$ 91 bilhões.  

  

                                                 
2  Assistência social inclui gastos com programas de transferência de dinheiro e outros gastos sociais, 

excluindo as áreas de saúde, educação, contribuições previdenciárias e pensões. 
3  O valor máximo corresponde à Bolívia. 
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Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento por País 

Argentina 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
A Argentina emergiu da crise de 2002 graças a enérgicos ajustes na política fiscal e de 
câmbio que, em conjunto com um ambiente internacional favorável, geraram condições 
para taxas de crescimento superiores a 8% ao longo de cinco anos consecutivos. De uma 
perspectiva de prazo mais longo, no entanto, o desempenho de crescimento da Argentina 
não foi tão encorajador: o PIB anual per capita aumentou apenas 0,8% nos últimos 
25 anos. Alta instabilidade monetária e financeira e problemas recorrentes de 
sustentabilidade fiscal explicam os baixos índices de investimento (à média de 17% do 
PIB no longo prazo), bem como a fraca contribuição do acúmulo de capital para o 
crescimento econômico. Como obstáculos principais ao crescimento sustentado da 
produtividade na Argentina, estudos identificaram déficits na infraestrutura de energia e 
transportes, ademais de uma estrutura institucional fraca – e inclusive em deterioração – 
no apoio às operações comerciais e ao desenvolvimento. 

A Argentina é uma economia de mercado emergente, com níveis relativamente altos de 
avanço em termos de indicadores gerais de desenvolvimento. De acordo com estimativas 
do Banco Mundial, a renda nacional bruta per capita chega a quase US$ 13 mil em 
termos de paridade de poder aquisitivo, uma das mais altas da América Latina e a 
septuagésima sétima do mundo. O número de usuários da Internet e de assinantes de 
celulares cresceu acentuadamente nesta década e é um dos mais altos da América Latina. 
A Argentina registrou bons progressos rumo aos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM) em áreas de saúde tais como mortalidade infantil e saúde materna, e em 
igualdade de gênero. Contudo, tem perdido terreno ou registrado lento progresso na 
erradicação da pobreza extrema, na provisão de serviços de água potável e saneamento, 
na oferta de educação básica universal e na redução de emissões de carbono.  
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Tabela 1 – Argentina: Alguns indicadores de progresso rumo aos ODM 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Os indicadores sociais na Argentina refletiram o poderoso impacto da crise financeira de 
2002, e sua recuperação tem sido apenas gradativa. A incidência de pobreza ainda é 
superior a 20%, contra pouco mais de 15% em 1994. Os índices de pobreza extrema mais 
do que duplicaram em relação aos prevalecentes antes da crise financeira. Portanto, a 
visão do Banco dá ênfase ao fortalecimento do sistema de proteção social. Isto exigirá 
ações em diversas áreas, entre as quais a agilização e melhoria do direcionamento dos 
programas de transferência de dinheiro que ajudam a aliviar a incidência de pobreza 
extrema. Além disso, o Banco continuará a apoiar o melhoramento da qualidade e da 
equidade na educação, área em que os indicadores de progresso têm revelado crescentes 
lacunas em relação a economias avançadas. A saúde e a segurança dos cidadãos são áreas 
que afetam o bem-estar da população, principalmente os pobres, e é provável que 
também seja alvo de atenção especial na estratégia do Banco para a próxima década, 
particularmente mediante projetos para aprimorar a capacidade de prestação de serviços 
provinciais e municipais.  

O acesso a serviços de água e saneamento é um objetivo de infraestrutura crítico, 
especialmente tendo em vista seu impacto sobre uma gama de outros objetivos sociais e 
de saúde. Mais de 20% da população não tem acesso à rede pública de distribuição de 
água potável, embora muitos possam obtê-la de outras fontes. A situação é ainda pior em 
termos de acesso a redes de saneamento: apenas 44% da população está conectada às 
redes públicas. Embora a cobertura tenha melhorado, o progresso tem sido lento e a 
Argentina está atrasada em sua programação para a consecução dos ODM nessa área. 
O Banco acumulou valiosa experiência ao apoiar vários projetos de expansão e 



Anexo 4 
Página 3 de 95 

 
 

 

melhoramento da infraestrutura de água e saneamento na região metropolitana de Buenos 
Aires e em outras cidades.  

A infraestrutura rodoviária é um obstáculo ao crescimento econômico em muitas 
regiões da Argentina, cujas rodovias pavimentadas representam apenas 20% da extensão 
das estradas provinciais. Para a Argentina, isto é de particular importância porque 80% 
do transporte comercial é rodoviário. O transporte urbano também apresenta importantes 
desafios ao desenvolvimento, especialmente nas cidades maiores. O Banco acumulou 
experiência no setor de transportes da Argentina por meio de diversos projetos de 
expansão rodoviária e melhor integração de áreas produtivas, em particular na região 
norte do país e no transporte urbano em Buenos Aires. O Banco também poderia ajudar a 
promover o investimento privado nas áreas que o governo abriu para o setor privado, 
inclusive portos. 

O Banco também identificou o desenvolvimento institucional como área prioritária, 
oferecendo numerosas oportunidades de fortalecimento da governança e da 
sustentabilidade fiscal. Nesse sentido, as avaliações mais recentes da qualidade geral de 
governança compiladas pelo Banco Mundial situam a Argentina aproximadamente na 
média dos 210 países classificados, e as notas alcançadas pela Argentina em vários 
indicadores vêm caindo de forma constante na última década. Algumas iniciativas bem 
sucedidas neste setor incluem o fortalecimento do sistema judiciário, o progresso da 
eletrônica no governo, a introdução da gestão e do orçamento por resultados, a promoção 
da transparência nas ações governamentais e a melhoria do sistema regulatório. 

No que se refere à competitividade e integração internacional, o Banco identificou 
diversas áreas que poderiam contribuir para o crescimento econômico e o avanço 
tecnológico. Incluem-se entre estas o apoio à capacidade financeira e técnica das 
pequenas, médias e microempresas exportadoras da Argentina por meio de uma 
variedade de programas, como os de desenvolvimento científico, tecnológico e de 
inovação que enfatizem o sistema de inovação nacional e atualizem a infraestrutura 
científica e tecnológica; e diversas ações de modernização da capacidade e infraestrutura 
técnica para ajudar a melhorar a produtividade agropecuária e os setores correlatos que 
apoiam esta indústria.  

Ainda que as operações do setor privado na Argentina tenham perdido intensidade 
como resultado da crise financeira, o setor tem revelado, nos últimos anos, várias 
oportunidades em potencial para um benéfico envolvimento do Banco. O setor privado da 
Argentina, inclusive o setor financeiro, carece de financiamento de longo prazo, e a 
recente crise financeira afetou significativamente a sua capacidade de acesso a esse tipo 
de financiamento, de modo que os empréstimos multilaterais são a principal fonte 
disponível de financiamento de longo prazo. O Banco também poderia continuar a 
aumentar sua participação para ajudar o comércio exterior por meio do Programa de 
Facilitação do Financiamento do Comércio e de transações que promovam o mercado 
local de capitais. São exemplos de indústrias que receberam ou têm potencial para 
receber futuros financiamentos do Banco: indústrias extrativas; alimentos e bebidas; 
turismo; petróleo e gás; cimento e construção; energia renovável, etanol, biocombustíveis 
e qualquer outra que possa contribuir para melhorar a mudança climática; celulose e 
papel; petroquímica; e dos setores de ferro e aço. 
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Na Argentina, o desenvolvimento também será fomentado pela implementação de 
iniciativas na área dos produtos de conhecimento e formação de capacidade. As áreas 
em que a contribuição do Banco poderia ser a mais produtiva são as da transparência, 
política educacional, desenvolvimento urbano, proteção ambiental, energia alternativa, 
gestão de desastres, políticas de proteção social e gestão baseada em resultados. 

A demanda de produtos do BID 
O Banco mantém 45 empréstimos ativos na Argentina, no total de US$ 8,9 bilhões. 
A dívida com o BID representa cerca de 6% do total da dívida do governo (no nível do 
setor público não-financeiro) e aproximadamente 60% da dívida total da Argentina junto 
a instituições multilaterais. Nos últimos três anos, os fluxos líquidos de empréstimos 
foram negativos, totalizando cerca de US$ 160 milhões, em razão de grandes 
amortizações de empréstimos de emergência concedidos pelo Banco durante a crise 
financeira. Refletindo prioridades e oportunidades setoriais, 44% da atual carteira do 
Banco na Argentina consiste em projetos na área social, abrangendo educação, saúde, 
investimento social, desenvolvimento urbano e habitação. Outros 32% da atual carteira 
do Banco são formados por projetos de infraestrutura, que abrangem as áreas energética, 
rodoviária e de água e saneamento.  

Prevê-se que as operações do Banco provavelmente atentarão para áreas que se têm 
mantido na retaguarda, inclusive, em especial, a do setor privado. Novas iniciativas do 
Banco, como as operações relacionadas com os campos do meio ambiente e da mudança 
climática, também terão maior quota de participação. Na área social, talvez haja 
necessidade de menos recursos em termos relativos, na medida do crescimento 
econômico e da redução da crise de 2002. Porém, seria necessário um aumento da 
capacidade mutuante do Banco para permitir a continuação do apoio aos investimentos 
nos setores social e de infraestrutura, áreas vitais para as necessidades de 
desenvolvimento da Argentina, e ao mesmo tempo atender os novos objetivos que 
constituem a própria essência do mandato do Banco para a próxima década.  
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Bahamas 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Em 20 de maio de 2009 

Antecedentes 
Cabe às Bahamas uma das rendas per capita mais altas e um dos coeficientes de dívida-
PIB mais baixos (39,9%) do Caribe de língua inglesa. Apesar dos indicadores 
macroeconômicos favoráveis, o recente desempenho econômico à raiz da crise financeira 
internacional tem enfraquecido e tem salientado as disparidades entre as Family Islands e 
os centros urbanos de Nassau e Freeport. O produto interno bruto (PIB) caiu 31,3% em 
2008 e deverá declinar em 4,5% em 2009, fazendo com que, de acordo com o FMI, as 
Bahamas sejam a nação do Caribe mais afetada pela crise. O turismo, o principal 
condutor da economia, diretamente responsável por 22% do PIB, foi o setor mais 
duramente atingido. As chegadas de turistas reduziram-se em cerca de 5% em 2008 e o 
setor continua a enfraquecer em 2009 devido às dificuldades no mercado dos Estados 
Unidos, que responde por cerca de 87% das chegadas de turistas. Com as grandes perdas 
de emprego resultantes, o desemprego chegou a 12,1% em 2008, contra 7,9% em 2007. 
Nos setores imobiliário e de construção civil, a atividade também se contraiu 
agudamente, ao passo que as perspectivas para o setor financeiro externo continuam 
cautelosas, enquanto aumenta o rigor de controles regulatórios aplicados pelos países da 
OCDE. Contudo, espera-se que o país retome o crescimento positivo em 2011 e 2012, 
como consequência do esperado fortalecimento da economia dos Estados Unidos e o 
prosseguimento da prudente gestão macroeconômica das Bahamas ao longo da crise. 

As Bahamas registraram substancial progresso em seus Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. Ao passo que o índice de matrículas no ensino fundamental sofreu um leve 
revés, caindo de 90,3% em 1991 para 88,4% em 2006, os índices de conclusão saltaram 
de 83,4% em 2000 para 94,9%. Além disso, as Bahamas registraram significativo 
progresso no atendimento de saúde, reduzindo as taxas de mortalidade de bebês e de 
crianças em 28% e 42%, respectivamente. Embora pouco contribua para a mudança 
climática, o país tem sido exemplar na redução do consumo de substâncias que destroem 
o ozônio, e mais do que duplicou as áreas terrestres e marítimas protegidas. Além disso, 
os sólidos aumentos do número de assinantes de telefonia fixa e móvel desempenharam 
papel essencial na interconexão e na produtividade econômica do país. Segundo o 
Indicador de Desenvolvimento Humano do PNUD, as Bahamas ocupam o quadragésimo 
nono lugar entre 177 países – e a segunda posição entre os países do Caribe, depois de 
Barbados (trigésimo). 
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Tabela 1 – Bahamas: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 

 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País do Banco com as Bahamas 2008-2012, a serem aprovadas este ano, 
proporão intervenções estratégicas que visam a fazer avançar o desenvolvimento da 
infraestrutura, explorar e desenvolver fontes alternativas de energia sustentável, 
promover a competitividade e apoiar os esforços do governo no sentido de melhorar a 
prestação oportuna e eficiente de serviços públicos. Os objetivos principais consistem em 
gerar flexibilidade em relação aos efeitos adversos dos recentes choques negativos, 
posicionando simultaneamente a economia para um crescimento sustentável de longo 
prazo, consciente de que o mercado do turismo e outros serviços de exportação serão 
significativamente mais competitivos. Nos anos vindouros, a nova estratégia repousará 
sobre dois pilares estratégicos: (i) infraestrutura para o crescimento e a sustentabilidade 
ambiental e (ii) instituições para a competitividade e a sustentabilidade social.  

Para apoiar os desafios de desenvolvimento das Bahamas, o Banco identificou as 
seguintes áreas prioritárias de colaboração:  

a. Infraestrutura para a competitividade e o bem-estar social. Em linha com as 
prioridades do Governo das Bahamas para concluir seus projetos prioritários de 
aplicação de capital a fim de estimular a competitividade e promover a 
produtividade econômica, o Banco oferecerá investimento direto e apoio financeiro 
a reformas nos setores de transporte rodoviário e aéreo, energia, mudança climática, 
água e saneamento, e gestão de riscos e desastres naturais. 

b. Política social para a equidade e a produtividade. Embora os indicadores sociais 
do país sejam em geral bons, tais dados mascaram (i) deficiências na base de capital 
humano e (ii) áreas de vulnerabilidade cada vez mais importantes, inclusive a 
ineficiência dos objetivos da atual rede de segurança social. Os esteios da 
intervenção do Banco no médio prazo serão o prosseguimento do Programa de 
Transformação da Educação e da Capacitação (1695/OC-BH), no montante de 
US$ 18 milhões, e o possível início da Fase II, e um possível diagnóstico para 
avaliar a resposta de proteção social. 
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c. Instituições para o crescimento e o bem-estar social. A formação de capacidade 
de gestão para sistemas de monitoramento e avaliação por resultados poderia 
impulsionar a capacidade de resposta do setor público, ao aumentar a 
disponibilidade de informações integradas de qualidade e de baixo custo, cuja falta, 
no momento, constrange a capacidade de ação e o processo decisório do governo. 
Portanto, uma parceria entre o Governo das Bahamas e o Banco poderia gerar 
importantes impactos de desenvolvimento em áreas críticas como o controle da 
despesa pública, o planejamento estratégico e o direcionamento e desenho de 
políticas. 

d. Competitividade regional e integração global. O Banco usará de sua experiência 
para assistir as Bahamas no prosseguimento da regularização da posse da terra, dos 
direitos de propriedade e do seu registro, a fim de facilitar o acesso a financiamento. 
O Banco propõe assistência técnica, seguida de investimento no Programa de Apoio 
ao Setor Comercial, para avaliar as necessidades e implementar recomendações no 
sentido de modernizar o sistema de gestão aduaneira, procedimentos e cargas de 
trabalho com base na Estrutura de Padrões de Segurança e Facilitação do Comércio 
Global (SAFE), da Organização Mundial de Alfândegas, a fim de satisfazer os 
requisitos da União Europeia, dos Estados Unidos e da Organização Mundial do 
Comércio. 

e. Setor privado. Aumentar a demanda do setor privado por recursos do Banco, em 
particular para o desenvolvimento de empresas a fim de facilitar o acesso a capital e 
serviços de desenvolvimento empresarial para a pequena e média empresa (PME), o 
que fomentará a competitividade do setor e sua contribuição para a produção 
interna. Portanto, o Banco propõe-se a apoiar a competitividade e a contribuição da 
PME para a produção, por meio de dois canais de apoio: (i) a implementação do 
Programa de Financiamento da Pequena e Média Empresa, que apoiará a realização 
de análises para o diagnóstico de PMEs selecionadas, como base para a preparação 
de planos empresariais que poderiam ser então utilizados em contatos com o setor 
bancário para fins de apoio financeiro, e (ii) a provisão de financiamento direto, de 
desembolso rápido em médio prazo de capital de giro e investimentos fixos em 
favor das PMEs elegíveis. 

A demanda de produtos do BID 
Entre as organizações multilaterais, o BID desempenha o papel mais importante como 
único mutuante das Bahamas, cabendo-lhe 20% da dívida pública externa total do país. 
Na próxima década, o objetivo do Banco é manter o seu papel como importante fonte de 
financiamento e assistência técnica para o setor público e privado das Bahamas.  

No curto prazo, espera-se um incremento da demanda por recursos do BID para mitigar o 
impacto da crise financeira internacional e financiar os custos da conclusão de projetos 
prioritários de despesas de capital. No médio prazo, na medida da flexibilização dos 
mercados internacionais de crédito e do retorno das Bahamas ao seu nível superior de 
acesso, as necessidades de financiamento externo pelo Banco deverão moderar-se. 

Ao longo da próxima década, com a recuperação do impulso do investimento estrangeiro 
direto no setor do turismo e nas atividades do setor imobiliário, aumentará a demanda dos 
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setores público e privado, principalmente para aliviar estrangulamentos em infraestrutura, 
bem como institucionais e humanos, e para melhorar a sustentabilidade ambiental e social 
e o crescimento do setor privado interno. A despeito da ampliação do acesso a mercados 
internacionais de crédito, o Banco manterá sua vantagem comparativa como importante 
provedor de conhecimento técnico em apoio à gestão do processo de crescimento nas 
Bahamas. 

O papel financeiro do Banco enfrentará diversos e complexos desafios, a saber: 
(i) continuar a ser relevante, na medida em que as Bahamas recuperam o seu nível de 
acesso historicamente alto a capital internacional por meio de bancos comerciais; 
(ii) oferecer financiamento adequado à escala do setor privado e a outros clientes, sem 
garantia soberana; e (iii) explorar mecanismos para trabalhar com governos centrais e 
locais na prestação de serviços públicos eficientes. 
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Barbados 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
Barbados é um pequeno país de classe média alta, com um PIB per capita de US$ 12.426 
em 2008. O desempenho do crescimento nos últimos cinco anos foi mais alto do que o 
costumeiro, registrando a média de 3% em comparação com 1,5% desde o começo da 
década de 1980. Prevê-se que Barbados experimente uma aguda contração de 3,5% do 
PIB em 2009, em decorrência da atual recessão global. 

Uma fonte de vulnerabilidade é a alta concentração econômica, com o turismo 
representando metade da receita total das exportações e gerando por metade de toda a 
atividade econômica, de acordo com medidas contábeis correlatas. Ao mesmo tempo, o 
país enfrenta o desafio de fortalecer sua competitividade para manter a quota de mercado 
e o crescimento do seu turismo e de outras indústrias. A elevação do déficit público 
resultante de um coeficiente de dívida/PIB de 96% reduziu o espaço para respostas de 
política, em face dos choques econômicos. O país também é vulnerável aos furacões que 
ocorrem anualmente na região e é forçado constantemente a destinar recursos para a 
proteção das suas riquezas costeiras.  

Barbados ocupa a trigésima sétima posição entre 179 países no Indicador de 
Desenvolvimento Humano da ONU em 2008, o que reflete a combinação de sua renda 
per capita e o considerável progresso realizado em áreas sociais. Em consequência, 
Barbados tem boas condições para alcançar a maioria dos Objetivos do Milênio até 2015. 
A informação disponível também mostra que a proporção da população abaixo da linha 
de pobreza é de 13%. Tal informação carece de atualização, embora não se espere que as 
estimativas atuais venham a divergir acentuadamente desta marca.  

Tabela 1 – Barbados: Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A atual Estratégia de País com Barbados foi aprovada em maio de 2006, e uma nova 
estratégia de país está em preparação. O apoio ao fortalecimento da competitividade é o 
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arco supremo que interliga a atual e a nova estratégia. A nova estratégia propõe quatro 
áreas prioritárias que guardam consistência com o tema da competitividade e respondem 
às necessidades específicas de Barbados. Também refletem a atenção dada pelo Banco às 
questões ligadas ao meio ambiente, água e energia, tal como indicado pelo Fundo SECCI, 
e faz uso de sua grande experiência em áreas sociais. A nova estratégia de país 
identificou quatro áreas prioritárias, a saber:  

a. Gestão de risco costeiro e adaptação à mudança climática. Esta área é crítica 
para a abordagem da vulnerabilidade ambiental e a resistência à degradação dos 
recifes de coral e à erosão costeira. Tratam-se de prioridades vitais para Barbados, à 
luz da importância das condições da costa para a indústria turística. O apoio do 
Banco focalizará a melhoria da informação para a gestão de risco costeiro e 
adaptação à mudança climática, proteção e restauração dos recursos costeiros e 
infraestrutura, e o fortalecimento da estrutura reguladora e institucional. 

b. Água e saneamento. As atividades nesta área tratarão dos problemas do limitado 
abastecimento de água como questão social e também como insumo para a indústria 
do turismo. Atentarão, ademais, para a gestão de águas servidas, que guarda relação 
com o turismo e a conservação dos recifes de coral. As atividades do Banco 
apoiarão os esforços de fortalecimento da estrutura institucional por setor, melhoria 
das condições e operações da Autoridade de Abastecimento de Água de Barbados, 
apoio ao processo de substituição de tubulações e melhoria do tratamento de águas 
servidas. 

c. Energia. Esta área é prioritária em razão da alta dependência de energia importada, 
mesmo com uma limitada produção local de combustíveis fósseis, e dos altos níveis 
de emissão de dióxido de carbono. Consequentemente, o foco nesta área consiste 
em apoiar o fortalecimento da eficiência energética e a geração de energia 
renovável.  

d. Educação. O fortalecimento da educação é crítico como questão social e para o 
melhoramento da competitividade. O apoio do Banco visará ao fortalecimento do 
planejamento e da capacidade de coleta de dados do setor, melhorando a qualidade 
da educação fundamental e média e o fortalecimento da transição da escola para o 
trabalho e do treinamento vocacional. 

A demanda de produtos do BID 
O Banco desempenha significativo papel como parceiro do desenvolvimento de 
Barbados. Como principal banco multilateral de desenvolvimento ativo em Barbados, a 
ele correspondem 64% da dívida soberana total do país junto a essas instituições e 
14% da dívida externa soberana. Desde que ingressou no Banco em 1969, os 
empréstimos do Banco a Barbados somaram US$ 467 milhões, dos quais US$ 364 
milhões foram desembolsados, e o saldo atual da dívida pendente junto ao BID é de 
US$ 144 milhões. Barbados é elegível somente para recursos do capital ordinário. 

A carteira de empréstimos do Banco consiste em 11 projetos, no montante total de 
US$ 140 milhões, dos quais 42% já foi desembolsado. Desde 2005, foram aprovados oito 
projetos, o que indica um apoio mais intenso do Banco nos últimos anos. Os projetos têm 
contribuído para o desenvolvimento de importantes setores e incluem três projetos para o 
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setor social, que representam 66% da carteira, seis projetos para a gestão do setor 
público, correspondendo a 21% da carteira, e um projeto de infraestrutura ambiental, 
abrangendo os restantes 12%. 

Para o período de 2011-2020, pressupõe-se que, no contexto de restrições fiscais, 
Barbados estará substituindo a dívida comercial por dívida multilateral. Além disso, a 
crescente demanda parece ser razoável no contexto de medidas de resposta à crise global. 
Prevê-se também que as atividades da Vice-Presidência do Setor Privado e Operações 
sem Garantia Soberana, que nos últimos anos têm sido escassas em Barbados, 
aumentarão de forma significativa. É necessário ter em mente que Barbados possui uma 
alta relação dívida/PIB. Contudo, pressupondo que se possam alcançar novamente taxas 
de crescimento de 3%, em média, com a recuperação da economia internacional, haverá 
espaço para mais empréstimos. 
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Belize 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Em 21 de maio de 2009 

Antecedentes 
Tem sido ímpar o desempenho geral do desenvolvimento de longo prazo em Belize. De 
um dos dois países mais pobres da América Central em 1960, a renda per capita de 
Belize é agora inferior apenas à do Panamá e da Costa Rica, mas o país continua a ser um 
dos menos desenvolvidos entre as nações do Caribe e enfrenta, ademais, vários desafios à 
manutenção do seu ritmo de desenvolvimento. O crescimento econômico de Belize é 
dificultado pela baixa poupança nacional. Os breves episódios de crescimento nas duas 
últimas décadas têm dependido, em grande escala, da poupança externa e se fizeram 
acompanhar de significativos déficits fiscais e de conta corrente. Tais déficits resultaram 
numa dívida pública de 78% no final de 2008. Em consequência, Belize exauriu o recurso 
ao financiamento externo do crescimento, e sua dívida e sustentabilidade 
macroeconômica geral exigirão um extenso período de disciplina fiscal. Será necessário 
evitar o endividamento comercial externo e reduzir significativamente o coeficiente 
dívida/PIB até 2019, quando deverá amortizar fortemente a sua dívida comercial 
pendente. O crescimento futuro deverá ser sustentável não apenas do ponto de vista 
fiscal, mas também ambiental, dado que a economia se baseia nos recursos naturais (por 
si só, o turismo representa cerca de uma quarta parte da atividade econômica) e em razão 
da fragilidade ambiental do país. 

Belize tem destinado crescentes recursos públicos para os setores sociais, o que 
contribuiu para aumentar a expectativa de vida, o acesso universal à educação 
fundamental e o progresso rumo à consecução da maioria dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. No entanto, os desafios continuam, particularmente em 
relação ao acesso a serviços sociais e à sua qualidade. Na educação, preocupa a cobertura 
no nível médio, especialmente nos distritos rurais, com altas proporções de minorias 
étnicas. No setor da saúde, apesar de uma melhoria nas condições sanitárias,1 o país ainda 
enfrenta uma alta prevalência de doenças infecciosas tropicais e tradicionais, bem como o 
surgimento de uma epidemia de doenças crônicas. O índice de prevalência do HIV é de 
2%, o mais alto da América Central e o quinto mais alto no Caribe. 

O menor progresso alcançado em relação aos ODM ocorreu na redução da pobreza. De 
acordo com as estimativas mais recentes (2002), compõem a população 33,5% de pobres 
e 10,8% de indigentes, níveis que são semelhantes aos de 1995 (33% e 13%, 
respectivamente).2 Há em Belize uma dupla estrutura de pobreza. Em alguns distritos, a 
pobreza é predominantemente temporária – a população vulnerável está próxima da linha 
de pobreza e os índices de pobreza guardam significativa correlação com o desempenho 

                                                 
1 A expectativa de vida aumentou de 72 para 76 anos e a mortalidade infantil decresceu de 35 por 1.000 

nascidos vivos para 22, entre 1990 e 2007. 
2  Belize realizou duas avaliações de pobreza, em 1995 e em 2002. A mais recente Pesquisa de Avaliação 

de Padrões de Vida foi realizada em 2002. Espera-se uma atualização em 2009.  
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econômico geral do país. Porém, no distrito de Toledo, no sul do país, onde vivem 9% da 
população do país e existe uma concentração populacional étnica (76% de maias), a 
pobreza é mais estrutural. 

Tabela 1 – Belize: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
O projeto de Estratégia de País do BID com Belize pretende contribuir para os seguintes 
objetivos de desenvolvimento do país: (l) assegurar uma sólida gestão fiscal e 
transparência no setor público; (2) criar as condições necessárias e reformar o 
crescimento sustentável liderado pelo setor privado; (3) melhorar o desenvolvimento de 
recursos humanos e a proteção social; (e) reabilitar estradas. Para atingir tais objetivos, o 
Banco trabalhará com o Governo de Belize nas seguintes áreas prioritárias:  

Equidade social em prol da equidade e da produtividade 
Na educação, o trabalho estará concentrado na melhoria da cobertura no nível médio, em 
particular nas regiões mais pobres, e na melhoria da qualidade da atividade de ensino. As 
ações no setor da saúde se concentrarão no aumento do acesso dos pobres a atendimento 
básico de saúde. O Banco também trabalhará com o Governo de Belize para melhorar a 
eficiência de programas de proteção social existentes, criando um sistema de 
informações e direcionamento de serviços sociais e identificando opções para uma rede 
de segurança com atividades eficazes e sustentáveis em favor dos pobres. 

Infraestrutura para a competitividade e o bem-estar social 

O trabalho nessa área estará concentrado no alívio dos pontos de estrangulamento em 
infraestrutura que restringem o desenvolvimento dos setores produtivos principais de 
Belize: o turismo, a agricultura e, cada vez mais, o petróleo. No turismo, as atividades 
conjuntas do país e do Banco procurarão fortalecer a capacidade de planejamento, 
melhorar a infraestrutura, promover a participação do setor privado e reduzir riscos 
ambientais. Na agricultura, as ações de apoio ao objetivo do governo de aumentar as 
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exportações incluirão assistência técnica para orientar a priorização de investimentos 
públicos, bem como apoiar a inovação aplicada à produção e a gestão de risco de 
segurança alimentar, de plantas e animais. O Banco também começará a trabalhar no 
setor de petróleo facilitando o diálogo político e explorando oportunidades de 
investimento privado. 

O Banco apoiará esforços para reabilitar a infraestrutura rodoviária danificada por 
desastres naturais, como as enchentes ocorridas em novembro de 2008. Será considerado 
o investimento privado na infraestrutura do turismo e da agricultura, setores produtivos 
essenciais em Belize. 

No setor da água e saneamento, a colaboração entre o Banco e o país focalizará o 
desenvolvimento de um sistema de gestão de resíduos sólidos para o Corredor Oeste de 
Belize e o fortalecimento institucional do planejamento de recursos hídricos. Será 
explorada a viabilidade de investimentos em saneamento. 

Instituições para o crescimento e o bem-estar social 
Mercados de crédito. O Banco trabalhará para reduzir pressões fiscais sobre as taxas de 
juros internas e melhorar o acesso a crédito. As atividades estarão concentradas no 
fortalecimento da capacidade de instituições financeiras locais, como cooperativas de 
crédito, para concessão de empréstimos a pequenas e médias empresas (PMEs) e, 
mediante capacitação, tornar estas últimas mais aptas a obter crédito. O Banco também 
mobilizará financiamento para instituições financeiras a fim de melhorar sua capacidade 
de conceder crédito a PMEs e expandir serviços de financiamento comercial a empresas 
locais orientadas para a exportação.  

Sustentabilidade fiscal. O trabalho com o governo focalizará o fortalecimento da 
estrutura institucional para fins de gestão fiscal. Espera-se que a parceria entre o Banco e 
o país rumo a este objetivo resulte no seguinte: (i) estabelecimento de um melhor 
ordenamento jurídico para a sustentabilidade fiscal; (ii) maior incorporação de uma 
perspectiva de médio prazo no planejamento fiscal; (iii) melhor capacidade de 
priorização, monitoramento e avaliação de novos projetos de investimento público; 
(iv) redução de riscos fiduciários; e (v) uma estratégia de gestão do risco fiscal 
proveniente de desastres naturais e da mudança climática. O Banco também estará pronto 
a assistir os esforços governamentais de prevenção ou mitigação de ameaças de longo 
prazo à sustentabilidade fiscal, tais como pensões e a manutenção da infraestrutura. 

Adicionalmente, o Banco continuará a contribuir para a melhoria da capacidade de 
gestão de terras. 

Sustentabilidade ambiental e mudança climática. As atividades conjuntas do Banco e 
do país procurarão fortalecer a capacidade de planejamento para a gestão de risco de 
desastres e a adaptação à mudança climática, a utilização de fontes alternativas de energia 
e a exploração do potencial da bioenergia.  

Competitividade regional e integração internacional 

Como parte das ações tendentes a incrementar as exportações agrícolas, o Banco apoiará 
Belize com o fortalecimento institucional necessário para assegurar acesso ao Caricom e 
aos mercados centro-americanos, e expandir o financiamento comercial.  
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Os objetivos de país orientarão a totalidade das atividades do BID para o setor público e 
privado. No caso dos empréstimos sem garantia soberana (SGS), o Banco continuará 
concentrado na abordagem das dificuldades de financiamento dos setores produtivos, 
fortalecendo instituições financeiras locais, ajudando a pequena e a microempresa a 
fortalecer sua capacidade de obtenção de crédito e expandindo as atividades de 
financiamento do comércio exterior por bancos comerciais. Além disso, os guichês de 
empréstimos SGS buscarão oportunidades de investimento em projetos de alto teor de 
desenvolvimento que possam mobilizar capital adicional nos setores produtivos. É o caso 
dos investimentos em potencial em hotelaria e infraestrutura relacionados com o turismo, 
a agroindústria, a bioenergia e a expansão da produção de petróleo. 

À luz do limitado espaço fiscal para empréstimos com garantia soberana, muitos dos 
resultados acima descritos serão alcançados por meio de assistência técnica não-
reembolsável. Embora o financiamento não-reembolsável a Belize se circunscreva à sua 
renda per capita relativamente alta, o Banco, de acordo com sua estratégia, procurará 
mobilizar doações para complementar operações de empréstimo e gerar sinergias.  

A demanda de produtos do BID 
O BID é o principal financiador multilateral de Belize, cabendo-lhe 44% da dívida 
multilateral total e 10% da dívida externa do setor público no fim de 2008. O Banco de 
Desenvolvimento do Caribe também desempenha importante papel, com 9% da dívida 
externa do setor público. 

Ao longo da última década, a dívida multilateral tem sido ofuscada pelo rápido 
crescimento da dívida externa comercial, que representava 60% do total da dívida pública 
externa no fim de 2008. Porém, é provável que a participação da dívida multilateral na 
dívida externa total cresça no médio prazo, dado que o governo atual está empenhado em 
evitar o financiamento comercial externo e contar com credores multilaterais e bilaterais. 

Reforça esta situação o fato de Belize não ter, no momento, acesso a financiamento 
comercial externo em condições aceitáveis (nos primeiros quatro meses de 2009, a 
margem de juros do super-bond de Belize era superior em aproximadamente 1.800 
pontos básicos aos títulos do Tesouro dos Estados Unidos). Desde que o governo limite o 
déficit fiscal a um montante equivalente ou inferior aos fluxos líquidos de empréstimos 
de credores multilaterais e bilaterais, não lhe será necessário recorrer a financiamento 
comercial externo até 2019, quando o super-bond deverá começar a ser amortizado. 
A capacidade do BID de aumentar o financiamento a Belize no período 2010-2020 é 
limitada por considerações de sustentabilidade da dívida.  
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Bolívia 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010 – 2020 

8 de maio de 2009 

Antecedentes 
Nos últimos anos, a Bolívia registrou uma alta nas exportações, lideradas pelos 
hidrocarbonetos e a mineração. O ambiente externo positivo ajudou a melhorar o 
crescimento e a fortalecer as posições externa e fiscal, mas a inflação acelerou-se e o 
investimento permaneceu baixo. O ambiente político da Bolívia continua a ser muito 
complexo à luz da polarização social e regional arraigada, abrangendo inclusive as 
eleições presidenciais a serem realizadas em dezembro de 2009.  

A presente crise global está afetando a Bolívia principalmente pela queda dos preços dos 
produtos primários e das remessas, dada a grande limitação da sua integração aos 
mercados internacionais de capital. O ambiente externo adverso deverá reduzir o 
crescimento do PIB a 4% em 2009, ao passo que, segundo as projeções, a posição fiscal 
geral passará de um superávit de 3,5% do PIB em 2008 para um déficit de 0,5% em 2009. 
Reduções nos preços dos alimentos ajudariam a reduzir a inflação. O Governo da Bolívia 
reagiu à esperada desaceleração econômica com medidas fiscais que incluem um 
aumento de 20,6% do investimento público em infraestrutura, energia e agricultura.  

Apesar do recente crescimento econômico e do progresso rumo à consecução dos 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (especialmente em relação ao coeficiente de 
homens e mulheres matriculados na escola fundamental e à incidência de tuberculose), a 
Bolívia ainda encontra-se atrás dos outros países da América Latina e do Caribe em 
termos de redução da pobreza e da pobreza extrema e, segundo a ONU, ocupando o 
quinto lugar mais baixo no índice de desenvolvimento humano. Ademais, o Coeficiente 
de Gini da Bolívia era de 0,60 (em 2005), situando o país entre os menos igualitários da 
América Latina, onde a pobreza afeta principalmente a população rural e indígena. 
Portanto, a melhoria das condições de vida da população mais pobre e vulnerável 
continua a ser a principal prioridade de desenvolvimento da Bolívia.  
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Tabela 1 – Bolívia: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Aprovada pelo Banco em outubro de 2008, a Estratégia de País com a Bolívia apoia os 
objetivos do Plano Nacional de Desenvolvimento da Bolívia e concentra-se em quatro 
desafios estratégicos de desenvolvimento, a saber: (i) produtividade, competitividade e 
infraestrutura produtiva, na medida do necessário para promover o desenvolvimento 
econômico equilibrado e sustentado em áreas com alto potencial econômico e claras 
vantagens comparativas; (ii) desenvolvimento do setor de água e saneamento e 
desenvolvimento socialmente produtivo, centralizado em municipalidades em que os 
níveis de pobreza e vulnerabilidade sejam altos; (iii) geração de oportunidades para a 
maioria e desenvolvimento com identidade; e (iv) fortalecimento do Estado por meio do 
desenvolvimento institucional no nível nacional e ampliação da descentralização, para 
tornar o setor público seja mais eficiente e efetivo.  

O Banco identificou as seguintes áreas prioritárias de colaboração para apoiar os desafios 
de desenvolvimento da Bolívia:  

a. Produtividade, emprego e infraestrutura produtiva. Os esforços para conciliar o 
crescimento econômico com a equidade traduzem-se em ações para remover 
obstáculos à produção e envolver os pobres mais ativamente no processo de geração 
de riqueza. Os elementos centrais desta orientação giram em torno (i) da promoção 
de integração territorial e do acesso ao mercado, mediante o financiamento de 
modernizações na infraestrutura de transportes, em particular a rede rodoviária e 
(ii) do incentivo ao crescimento econômico e à geração de emprego, mediante a 
melhoria da infraestrutura de produção e o fomento da produtividade e da 



Anexo 4 
Página 18 de 95 
 
 

 

competitividade, o que promove a atividade empresarial local e gera oportunidades 
que vinculam pequenas fazendas a planos empresariais dinâmicos, expandindo as 
oportunidades de emprego não agrícola. 

b. Bem-estar social e desenvolvimento do setor de água e saneamento. Em seu 
apoio à implementação dos objetivos de política social do Plano de 
Desenvolvimento Nacional, o Banco dedica atenção prioritária (i) aos investimentos 
em serviços de água e saneamento para os pobres que vivem nas áreas rurais e nas 
periferias urbanas e (ii) à implementação de modelos inovadores de intervenção que 
ofereçam transferências de renda condicionais a famílias e/ou a comunidades que 
assumam a responsabilidade de melhorar seus indicadores de desenvolvimento 
econômico e social. 

c. Oportunidades para a maioria e desenvolvimento com identidade. Os 
elementos essenciais para a promoção da inclusão social incorporam atividades que 
(i) assistam os esforços governamentais de modernização do registro civil e 
provisão de documentos de identidade necessários para a busca de atividade 
produtiva formal e a qualificação para serviços básicos e direitos civis, 
(ii) melhorem o funcionamento do mercado de trabalho e abordem as práticas 
extremas de exploração, tais como o trabalho por contrato não rescindível, a 
servidão por dívida e o trabalho forçado na agricultura e em áreas rurais remotas; 
(iii) abram acesso a serviços financeiros para pequenas e microempresas; e 
(iv) melhorem os métodos de direcionamento, de modo a estender a cobertura de 
serviços sociais a municipalidades rurais e a comunidades indígenas, que 
constituem a população mais vulnerável. 

d. Fortalecimento institucional nos níveis nacional e descentralizado. 
A modernização da administração pública no nível central contempla intervenções 
tais como a preparação de orçamentos plurianuais e gestão por resultados, gestão 
financeira e de ativos, administração fiscal, aduaneira e de aquisições, e o combate 
à corrupção. Reconhecendo sua importância para a economia, o Banco participa do 
fortalecimento da estrutura institucional das organizações do setor do petróleo e do 
gás, bem como do fortalecimento da gestão de risco para mitigar o impacto de 
desastres naturais sobre a sociedade e a produção. No nível descentralizado, o 
Banco concentra seus esforços no desenvolvimento de instituições departamentais e 
municipais e no fortalecimento da gestão de recursos humanos, como parte das 
responsabilidades de descentralização e do retorno de recursos aos níveis regional e 
local. 
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A demanda de produtos do BID 
O BID mantém uma relação estreita e muito ativa com a Bolívia. Em 2008, do total da 
dívida pública externa da Bolívia, 18,5% correspondiam ao Banco, que é também uma 
das principais fontes de financiamento multilateral do país, com 25,4% do total da sua 
dívida multilateral. O Banco espera manter o seu papel de parceiro preferido de 
desenvolvimento da Bolívia em termos de conhecimento, desenho e implementação de 
políticas públicas e de financiamento de projetos, em estreita harmonia com outros 
doadores internacionais. 

A Iniciativa para o Alívio da Dívida Multilateral (IADM) eliminou grande parte da dívida 
externa da Bolívia e reduziu sua vulnerabilidade ao cortar sua dívida pública para 30% do 
PIB. Nesse contexto, melhoraram em grande escala as perspectivas de sustentabilidade 
fiscal da dívida externa do setor público. De acordo com o cenário básico do marco de 
sustentabilidade da dívida e do sistema reforçado de alocação baseado no desempenho, 
o Banco classificou como baixo o risco de insolvência da dívida da Bolívia e projetou 
que os níveis e o serviço da sua dívida permaneceriam altamente administráveis - 
avaliação que resistiria inclusive a significativos testes de estresse. 

Os exercícios de gestão de carteira nos últimos cinco anos identificaram problemas 
persistentes que afetam o desempenho da carteira, tais como longos processos de 
aprovação, demoras na qualificação e desembolso de projetos, frequentes mudanças 
institucionais ou de pessoal e demoras de aquisição. Caberá ao Banco procurar soluções 
para esses problemas, a fim de assistir os esforços das autoridades nacionais no sentido 
de aumentar os desembolsos anuais como porcentagem da carteira ativa e incrementar os 
desembolsos em termos absolutos, ambos em tendência histórica de queda.  

No curto prazo, espera-se um modesto aumento na demanda de recursos adicionais do 
BID, incluídos na estrutura atual de recursos concessionais, para mitigar o impacto da 
crise financeira internacional e financiar os custos de pacotes de estímulo ao setor social e 
de projetos de infraestrutura.  

No médio prazo, pode-se esperar que a Bolívia continue a carecer de acesso aos 
mercados financeiros internacionais, mas que a capacidade de execução e o volume de 
desembolsos aumentem, com os indicadores de sustentabilidade da dívida permanecendo 
favoráveis. Isto conduzirá a um significativo aumento na demanda de recursos do Banco 
para empréstimos com garantia soberana. Também poderá ser necessária uma demanda 
de recursos de desembolso rápido para cobrir insuficiências fiscais, e é provável que a 
demanda de assistência técnica e financiamento para o setor energético (eletricidade e 
hidrocarbonetos) venha a aumentar.  

Setor privado. As mudanças que ocorrem no ambiente legal e regulatório e afetam o 
clima reinante nos negócios, combinadas com um sistema financeiro relativamente 
saudável, bem capitalizado e solvente, resultaram numa demanda razoavelmente limitada 
de recursos do BID para o setor privado. O apoio do Banco ao setor privado e ao setor 
público não-soberano seria destinado fundamentalmente a mercados financeiros (apoio a 
instituições financeiras por meio dos programas para a pequena e média empresa e de 
habitação, bem como do Programa de Facilitação do Financiamento do Comércio), à 
manufatura e ao agronegócio. O Banco também procura oportunidades potenciais de 
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investimento principalmente por meio do guichê do Fumin, focalizadas nos esforços para 
melhorar o acesso a serviços financeiros para os setores de microfinanças e da pequena 
empresa.  

Nessas circunstâncias, o papel financeiro do Banco enfrentará o complexo desafio de 
responder às dinâmicas reformas políticas, sociais e institucionais do país, mantendo ao 
mesmo tempo a relevância e a continuidade e usando, na medida do necessário, 
abordagens programáticas e instrumentos flexíveis para lidar com os riscos e as 
oportunidades que surjam, 
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Brasil 
Desafios do desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
Após superar um surto de instabilidade financeira associada à transição política em 2003, 
o Brasil tem desfrutado um período de saudável crescimento econômico, baixa inflação e 
amplo acesso a mercados internacionais de capital. Embora o crescimento brasileiro nos 
últimos cinco anos (à média anual de 4,7%) tenha sido robusto, seu desempenho 
econômico ao longo das três últimas décadas (crescimento anual médio de 2,4% ou 0,7% 
per capita) não tem sido de impressionar. Com uma sólida estrutura macroeconômica 
instalada, o Brasil ainda luta para superar seus maiores desafios ao crescimento: elevar 
suas taxas de investimento historicamente baixas (16% do PIB), melhorar o seu capital 
humano e reformar o seu ineficiente sistema tributário. Outros fatores importantes a 
serem abordados para fomentar o crescimento econômico sustentado são os pontos de 
estrangulamento de infraestrutura (especialmente na eletricidade e nos transportes) e o 
alto custo de financiamento para as empresas privadas. 

O Brasil desfruta altos níveis de realizações em termos de indicadores de 
desenvolvimento geral, embora ainda esteja atrasado em algumas áreas. Segundo 
estimativas do Banco Mundial, a renda bruta nacional per capita em 2007 foi superior a 
US$ 9.000, em termos de paridade de poder aquisitivo. O Brasil registrou bons avanços 
nos indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), tais como a 
redução da pobreza extrema e da desnutrição, a queda dos índices de mortalidade infantil 
e da incidência de tuberculose, a expansão da vacinação contra o sarampo e a ampliação 
do acesso a fontes de água. Contudo, o país necessita avançar mais rapidamente em 
matéria de indicadores de saúde materna, como os índices de fecundidade de 
adolescentes e os coeficientes de mortalidade materna, e de objetivos de proteção 
ambiental como a melhoria das instalações de saúde. 
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Tabela 1 – Brasil: Alguns Indicadores de Progresso rumo aos ODM 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A carteira de empréstimos do Banco para o Brasil orienta-se para três grupos setoriais: 
inclusão e bem-estar social (23%), competitividade e desenvolvimento sustentável (38%), 
e infraestrutura e integração (38%). Para o futuro, o BID identificou cinco áreas definidas 
em termos gerais em que as necessidades de desenvolvimento de médio prazo e a 
experiência acumulada do Banco seriam as mais conducentes a obter resultados efetivos, 
a saber: equidade e desenvolvimento de capital humano, melhoria das condições de vida 
nas cidades, infraestrutura, modernização do Estado e competitividade e PME, com ações 
transversais em questões ambientais. 

Equidade e capital humano. A desigualdade, além do alívio da pobreza extrema, ainda 
é um importante desafio de desenvolvimento apesar de um recente e encorajador declínio 
do Coeficiente de Gini na medida de desigualdade. A pobreza ainda afeta 53 milhões de 
pessoas (quase um terço da população) e a desigualdade (a renda dos 1% mais ricos da 
população equivale à renda dos 50% mais pobres) excede, por larga margem, os níveis 
observados em países com desenvolvimento relativo semelhante. Dados sobre renda, 
educação e demanda de mão-de-obra para diferentes níveis de qualificação indicam que 
menos anos de escolaridade reduzem os níveis de renda dos trabalhadores brasileiros em 
comparação com outros países, inclusive da América Latina. Projetos destinados a suprir 
a lacuna de educação e melhorar o funcionamento dos mercados de trabalho poderiam ser 
muito úteis nesta área. 

Melhoria das condições de vida nas cidades. A despeito dos altos níveis de pobreza em 
áreas rurais, a concentração de pobreza nas cidades passou a ser motivo de crescente 
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preocupação. Isto gerou enorme pressão sobre a capacidade de prestação de serviços do 
setor público, desde educação até segurança pública, capacitação de jovens para o 
trabalho, eficiência do transporte urbano e déficits de água e saneamento. 

Infraestrutura. Maior investimento público exigirá rápidos incentivos à especialização 
na formulação e avaliação de projetos, abordagem de questões ambientais e sociais e 
melhoria da flexibilidade e eficiência do gasto público. No nível subnacional, a provisão 
de financiamento e orientação pelo BID poderá ser um componente crítico para o sucesso 
dos projetos. Existe um grande potencial de envolvimento do setor privado mediante 
créditos para energia e transportes, e em investimentos relacionados com a mudança 
climática, como energia renovável e eficiência energética para empresas maiores. 

Modernização do Estado. No nível federal, os esforços do BID serão direcionados ao 
aprimoramento da capacidade do setor público em matéria de planejamento de longo 
prazo, execução e avaliação de investimentos públicos, e desenvolvimento de políticas 
públicas inovadoras, entre as quais a preparação de jovens, a segurança pública e a 
cidadania. O apoio de estados e municípios está firmemente estabelecido desde 2006 e 
aumentará ainda mais em áreas que incluem infraestrutura urbana e social, transporte e 
água e saneamento, ademais do turismo sustentável, modernização fiscal e tributária e 
desenvolvimento urbano integrado. A abordagem inovadora introduzida no projeto 
Procidades mostra resultados e está se transformando em referência para outras 
intervenções setoriais no nível subnacional. 

Competitividade e PMEs. Um ambiente regulador complexo e um conjunto de 
obstáculos à atividade empresarial ainda impedem um incremento sustentável no 
investimento privado e na produtividade. Regulamentações e falta de concorrência no 
setor financeiro resultam em amplas margens de intermediação que aumentam os custos 
do financiamento do investimento para PME com limitado acesso a mercados 
estrangeiros. Uma importante iniciativa neste sentido será o desenvolvimento adicional 
do Programa de Facilitação do Financiamento do Comércio (PFFC), por meio de bancos 
que operem no pequeno e médio mercado. O financiamento do investimento privado em 
áreas menos desenvolvidas, como o Nordeste, também ajudará a alcançar objetivos nessa 
áreas. 

A carteira de produtos de conhecimento e fortalecimento da capacidade mostra uma 
relativa concentração em questões sociais, equivalente a 25% do seu total. Também 
existe uma participação cada vez mais significativa das atividades de carteira focalizadas 
em questões ambientais (16%). No futuro, também serão elaborados produtos desta 
carteira para políticas sociais e de gestão pública, em particular para governos 
subnacionais. 

A demanda de produtos do BID 
A demanda de financiamento do BID reativou-se nos últimos anos no Brasil, devido a 
uma série de fatores estruturais. Longos anos de tensão nas finanças públicas e de 
pressões financeiras deram margem a um acúmulo de déficits de infraestrutura e de 
demandas de financiamento da PME não satisfeitas, que os grandes bancos federais agora 
lutam por atender. A demanda do setor privado por financiamento de maior prazo do BID 
aumentou significativamente em áreas como as de infraestrutura e energia renovável. As 
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reformas introduzidas com a Lei de Responsabilidade Fiscal melhoraram a solidez fiscal 
nos níveis estadual e municipal, aumentando a capacidade de obtenção de empréstimos 
para a execução de projetos de investimento pendentes de longa data. 

Com uma dívida pendente de US$ 13,7 bilhões em empréstimos, o Brasil é o maior 
mutuário do BID. A dívida com o BID representa cerca de 50% do total devido a 
organizações multilaterais, mas corresponde a apenas cerca de 3% da dívida pública 
líquida. Daqui em diante, espera-se que a infraestrutura para a competitividade continue a 
absorver aproximadamente metade do programa de financiamento, com participação cada 
vez mais importante de projetos sociais e continuação da importância da parcela dedicada 
a projetos institucionais, ao passo que, como é de costume, os projetos ambientais 
aplicam-se transversalmente em diferentes setores.  
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Chile 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
O Chile é uma história de sucesso entre economias emergentes. As reformas econômicas 
obtiveram benefícios em muitas áreas, como as do controle da inflação, estabilidade do 
mercado financeiro, qualidade institucional, política fiscal anticíclica, dinamismo das 
exportações e gestão da volatilidade da renda proveniente de recursos naturais. Hoje, o 
Chile é uma economia estável, aberta e competitiva, sustentada por uma sólida estrutura 
institucional. A partir de 2000, o PIB chileno cresceu à robusta taxa anual de 4,3%. Esta 
taxa de crescimento, embora seja inferior à alcançada durante a recuperação econômica 
nos anos 90, é mais alta, por exemplo, do que a dos anos 60, período de alto crescimento 
na América Latina. Uma decomposição contábil do crescimento sugere que as taxas de 
acumulação de capital e mão-de-obra continuaram fortes, mas a produtividade fatorial 
total – o crescimento “residual” do PIB acima e além do que corresponde ao capital e ao 
trabalho – praticamente não contribuiu para o crescimento. O tratamento da estagnação 
da produtividade é uma área em que o BID poderia contribuir significativamente. 

Com uma renda bruta nacional per capita superior a US$ 12 mil em termos de paridade 
de poder aquisitivo, o Chile é uma das economias de mais alta renda na América Latina e 
está bem posicionado em relação aos ODM, na maioria dos quais registrou progresso 
substancial. A redução da pobreza, a mortalidade infantil, a melhoria do saneamento e os 
indicadores de educação e saúde constituem alguns dos avanços em termos de ODM que 
foram facilitados pelo progresso geral da economia.  

 

Tabela 1 – Chile: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Em razão do adiantado desenvolvimento institucional do Chile, da eficiente gestão de 
suas contas fiscais e do amplo acesso a mercados financeiros internacionais, o 
envolvimento do Banco é mais seletivo do que em outros países, estando mais 
concentrado em áreas de vantagem comparativa do Banco. Nesse sentido, a participação 
e o apoio do Banco nos próximos dez anos abrangerão áreas em que o seu envolvimento 
tem sido consistente desde a década de 1990 e áreas em que será necessário desenhar 
produtos inovadores para abordar novos desafios enfrentados pelo país.  

A primeira área prioritária é a do aumento da competitividade do país. A análise dos 
fatores determinantes de crescimento do Chile mostra que, apesar da rápida acumulação 
física de capital, a produtividade fatorial total estagnou na última década. A análise do 
retorno de investimentos em capital físico chegou a conclusão semelhante. Para tratar 
dessa questão, será necessário que o Chile aumente consideravelmente o seu gasto em 
pesquisa e desenvolvimento, atualmente na ordem de 0,7% do PIB, elevando a 
participação do setor privado e criando ligações entre centros de pesquisa e o setor da 
produção. Medidas adicionais para encorajar a inovação e melhorar a competitividade 
incluem a expansão dos índices de matrícula no ensino médio e superior e a melhoria 
geral da qualidade da educação; a promoção do desenvolvimento de mercados de capital; 
o fortalecimento da concorrência de mercado e de regulamentos antitruste; o aumento da 
participação de mulheres e jovens na força de trabalho e a melhoria da regulamentação do 
mercado de trabalho; e o aperfeiçoamento da coordenação entre agências dos setores 
público e privado, para responder às oportunidades do mercado de forma oportuna.  

Uma segunda área prioritária consiste em tornar o governo mais eficiente e responsável 
perante os cidadãos. O Chile registrou avanços notáveis nos últimos 20 anos em diversos 
assuntos relacionados com esta meta, entre os quais a sustentabilidade e o caráter 
anticíclico da política fiscal, um Banco Central independente, leis de concessão, 
regulamentação dos serviços de utilidade pública, reformas judiciais e do Estado, 
mudanças no sistema de saúde, criação do sistema Chile Solidário e a reforma do sistema 
de pensões. Não obstante esse progresso, ainda persistem alguns desafios, especialmente 
na descentralização de responsabilidades para os governos subnacionais e a melhoria da 
coordenação, e maior transparência no setor público e no sistema de governo eletrônico, 
promovendo uma participação mais efetiva dos cidadãos em decisões sobre políticas 
públicas e no acompanhamento do desempenho do governo. Um objetivo de longa data é 
a melhoria do sistema de recrutamento e contratação de servidores públicos civis. Uma 
nova área consiste em fortalecer a capacidade do governo de coordenar a ampla gama de 
medidas necessárias para enfrentar a mudança climática.  

A terceira área visa a melhorar a eficiência e a cobertura das políticas sociais, a fim de 
assegurar oportunidades iguais e aumentar a competitividade do país. Desigualdades de 
desenvolvimento também encerram importante dimensão geográfica, já que a produção e 
a renda estão fortemente concentradas em um punhado de regiões, cidades e 
municipalidades. O já mencionado fortalecimento de governos subnacionais, bem como o 
aumento da cobertura e da qualidade dos setores da educação e da saúde serão fatores 
essenciais na redução da desigualdade de oportunidade.  
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A quarta área guarda relação com o apoio ao desenvolvimento do setor privado por meio 
de novas alternativas de financiamento e do desenvolvimento adicional dos mercados 
financeiros. O apoio do Banco ao setor privado e ao setor público não-soberano 
abrangeria a infraestrutura (energia renovável, transporte, água e saneamento, saúde e 
educação) e os mercados financeiros (mercados de capital, securitização hipotecária e 
instituições financeiras). 

A demanda de produtos do BID 
A demanda do Chile por apoio financeiro do BID tem declinado na última década, 
concentrando-se mais em áreas em que o valor agregado do BID é maior. Atualmente, a 
carteira pendente do Banco é de US$ 550 milhões, dos quais 44% estão na área da 
infraestrutura e competitividade; 21% na modernização do Estado; 18% em questões 
ambientais e de mudança climática; e 11% no setor social. A cooperação técnica tem sido 
uma importante área de relacionamento entre o Banco e o Chile, com uma carteira atual 
de 58 operações (inclusive de assistência técnica, executadas pelo Banco Central do 
Chile) no total de US$ 41,3 milhões, abrangendo uma ampla gama de setores. Para a 
próxima década, espera-se um forte aumento da demanda de projetos com o setor privado 
e com governos subnacionais. Embora seja provável que o desenvolvimento institucional 
e a infraestrutura para a competitividade atraiam a maior parcela do programa, a política 
social continuará relevante e as questões ambientais e de mudança climática deverão 
incrementar sua participação geral. 
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Colômbia 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
A economia da Colômbia teve crescimento constante nos últimos anos, como resultado 
de amplas reformas estruturais e das sólidas políticas macroeconômicas implantadas pelo 
governo, bem como das condições favoráveis do mercado internacional. Entre 2003 e 
2008, o PIB elevou-se à média anual de 5,3%, num contexto de relativa estabilidade 
macroeconômica. O crescimento foi sustentado por uma grande intensificação no 
investimento privado, pelo aumento das exportações e por melhorias na segurança 
interna. Nesse contexto, o relatório mais recente do FMI sobre a economia da Colômbia 
destaca, de forma favorável, os resultados macroeconômicos positivos e a adequada 
gestão de políticas e reformas estruturais. 

Mais recentemente, o ritmo do crescimento econômico diminuiu em razão da turbulência 
financeira global e de uma demanda interna menos animada, e riscos de maiores efeitos 
secundários de origem externa são substanciais. Mesmo assim, a Colômbia está bem 
posicionada para resistir aos efeitos da crise internacional e manter uma taxa de 
crescimento real de 0,1%-1,5% em 2009, devido em grande parte ao seu adequado nível 
de liquidez internacional, boa gestão da dívida pública e sistema financeiro robusto.  

A Colômbia realizou avanços significativos rumo à consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio. Nas áreas de conclusão do ensino fundamental, índices de 
mulheres matriculadas no ensino fundamental e médio, nascimentos atendidos por 
agentes de saúde habilitados e redução da tuberculose, as metas para 2015 já foram 
alcançadas. Importantes avanços também ocorreram na melhoria da alfabetização e na 
redução das taxas de mortalidade de bebês e de crianças. Porém, mostra-se mais lento o 
progresso verificado na redução da pobreza e da desnutrição, matrícula total no ensino 
fundamental, proporção de mulheres eleitas para o parlamento nacional e melhoria do 
acesso a água e saneamento.  
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Tabela 1 – Colômbia: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País com a Colômbia (EBP-CO), aprovada pelo Banco em março de 
2008, visa a apoiar esforços envidados pelo Plano Nacional de Desenvolvimento a fim de 
alcançar um crescimento maior e mais amplo, reduzir a pobreza e promover a equidade. 
A EBP-CO reconhece o progresso substancial realizado pelo país nas áreas de 
estabilidade macroeconômica, crescimento econômico e reforma institucional, que 
habilitaram maiorias excluídas a participar da geração de riqueza e dos benefícios do 
crescimento econômico. A EBP-CO contribui para o empenho da Colômbia em alcançar 
objetivos de desenvolvimento essenciais, ao canalizar apoio por meio de três áreas 
estratégicas, a saber: (i) competitividade, (ii) desenvolvimento social e (iii) governança e 
fortalecimento do Estado. A colaboração do Banco presta apoio aos seguintes desafios de 
desenvolvimento da Colômbia: 

a. Crescimento amplo e geral, redução da pobreza e promoção da igualdade. Para 
aumentar o crescimento sustentável da economia no contexto de maior abertura a 
mercados internacionais, assegurando simultaneamente a participação dos 
segmentos da população de baixa renda nos benefícios do desenvolvimento, o 
Banco focaliza três áreas estratégicas: (i) desenvolvimento empresarial, mediante a 
promoção de um clima favorável de negócios e melhoria da infraestrutura física e 
institucional que contribuirá para a efetiva integração nos mercados local, regional e 
global; (ii) desenvolvimento da infraestrutura física e institucional que promove o 
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desenvolvimento no âmbito de acordos de livre comércio, das vantagens 
comparativas regionais do país e da inovação tecnológica; e (iii) promoção de um 
empresariado social e ambientalmente responsável, como requisito para o efetivo 
ingresso no mercado global. 

b. Oportunidades para a participação da população mais pobre no crescimento 
econômico. Na Colômbia, a incidência mais alta de pobreza registra-se entre os 
afro-colombianos, as populações indígenas e as mulheres e crianças de zonas rurais. 
O Banco apoia o fortalecimento de capacidades que melhorem a eficácia e o 
impacto de investimentos sociais e assim acelerem a redução da pobreza e da 
desigualdade, mediante as seguintes ações: (i) melhor direcionamento das despesas 
sociais para assegurar acesso a serviços sociais mediante a concessão de pensões 
por invalidez, velhice ou morte às populações submetidas a maior risco, e a 
expansão do acesso à educação vocacional e universitária para os jovens mais 
pobres; (ii) melhoria qualitativa de sistemas de informação para assistir no processo 
decisório nacional e regional e aprimorar políticas públicas e coordenar despesas 
públicas; e (iii) apoio à descentralização dos gastos públicos para governos locais, 
especialmente os que apresentarem os índices de pobreza mais altos, mediante o 
reforço de sua capacidade de implementação eficaz de programas de saúde e 
educação, e a facilitação do acesso da população aos mesmos. 

c. Estabelecimento de um Estado eficiente, eficaz e transparente. No âmbito da 
estrutura de consolidação do processo de paz, o Banco presta apoio a: (i) serviços 
governamentais abrangentes, tais como os de saúde, justiça e educação; (ii) sistemas 
de controle nacionais e regionais, talvez incluindo a administração de justiça, a 
função legislativa, finanças, auditorias e procuradorias; (iii) gastos públicos 
eficientes e eficazes e relatórios orçamentários que assegurem a neutralidade fiscal 
no processo de descentralização, clara distribuição jurisdicional entre os governos 
central e subnacional, uma estratégia abrangente de monitoramento e controle do 
gasto público local, e abertura de caminhos para o diálogo com os cidadãos e a 
supervisão social; e (iv) melhoria da capacidade regulatória, contribuindo para o 
funcionamento adequado do mercado, a redução dos custos de transação e a 
eficiência da gestão pública. 

A demanda de produtos do BID 
O programa de empréstimos do Banco com a Colômbia contribuirá para financiar 
projetos de investimento e as outras necessidades de investimento do país. 
A prevalecerem as projeções de desembolso atuais, o Banco deverá consolidar a sua 
posição de principal fonte de financiamento multilateral para a Colômbia, com uma 
participação de 41% na dívida total do país junto a agências multilaterais, o que 
representa 9,5% da sua dívida pública total. 

No curto e médio prazo, espera-se que a Colômbia continue a demandar recursos do BID 
para mitigar os efeitos da crise financeira internacional, cobrir os custos de pacotes de 
estímulo fiscal e financiar o investimento social e de infraestrutura. Contudo, na medida 
da recuperação da economia, a proporção da demanda privada sem garantia soberana 
poderá aumentar em relação à demanda soberana. Além disso, para enfrentar a crise e 
preparar a economia para o impacto do Acordo de Livre Comércio que assinou, o 
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Governo da Colômbia estabeleceu uma política anticíclica em que se prevê o 
financiamento da maior parte do futuro investimento em infraestrutura por meio da 
participação privada. Portanto, é de se esperar um aumento adicional da demanda de 
operações sem garantia soberana nos próximos anos. 

Em consequência, a demanda do setor privado por financiamento do Banco na próxima 
década continuará forte, na medida da recuperação da economia e da expansão do 
investimento privado. O Banco continuará a servir o setor privado colombiano por meio 
de um programa integrado por todos os guichês de financiamento e está preparado para 
apoiar esforços nas áreas de (i) infraestrutura e logística, (ii) financeira, (iii) energia 
renovável, (iv) agroindústria de produção alternativa e retorno tardio e (v) setores 
inovadores e estratégicos, como cimento, petroquímica, biocombustíveis e etanol. 
Adicionalmente, na medida em que avança o processo de descentralização, espera-se que 
as oportunidades de negócios com governos subnacionais e outras entidades públicas 
não-soberanas aumente na próxima década. 

O papel financeiro do Banco enfrentará diversos desafios transversais relacionados com 
todas essas três áreas, incluindo: (i) o direcionamento de ações e recursos de apoio ao 
desenvolvimento regional e maior conhecimento das desigualdades regionais em matéria 
de pobreza, gestão pública e competitividade; e (ii) o inter-relacionamento entre o 
desenvolvimento de capital físico, humano e social que seja necessário para aumentar a 
competitividade, fortalecer as instituições e a governança, e reduzir a pobreza e a 
desigualdade. 
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Costa Rica 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
A Costa Rica é um país em desenvolvimento com renda acima da média. Com uma 
população de 4,5 milhões de habitantes, sua renda per capita é de US$ 6.759.3 
A Costa Rica manteve-se em constante expansão econômica ao longo dos últimos 
15 anos. Além disso, o país registrou um dos desempenhos macroeconômicos mais 
sólidos da América Latina. Em comparação com a média regional de crescimento do PIB 
(5% em 2006 e 4,5% em 2007), o PIB da Costa Rica elevou-se a 8,8% em 2006 e a 6,8% 
em 2007, graças a uma combinação de fatores internos e externos, entre os quais juros 
baixos, crescente consumo e investimento privado e forte crescimento do setor 
manufatureiro, bem como altas entradas de investimento estrangeiro direto e aumento das 
exportações.  

O desempenho dos principais indicadores sociais da Costa Rica supera a média nacional. 
Vale assinalar que, entre 1991 e 2006, a porcentagem de costarriquenhos vivendo em 
pobreza baixou de 32% para 22%.4 Em 2007 e 2008, a pobreza caiu para níveis baixos 
sem precedentes, ou seja, 1,7% e 17,7%. No que se refere aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM),5 o documento central de planejamento, ou seja, o 
Plano Nacional de Desenvolvimento para 2006-2010, foi preparado com a assistência 
técnica das Nações Unidas e suas agências, e inclui remissões recíprocas aos ODM. 
O país, cujo desempenho impressiona outros países da região, enfrenta o desafio de 
sustentar o progresso rumo aos ODM,6 especialmente em áreas como as de igualdade de 
gênero e direitos de povos indígenas. Monitorar a situação nas áreas da educação, saúde e 
proteção ambiental, e nas da violência e da segurança representará um sério desafio.  

                                                 
3  FMI, World Economic Outlook, abril de 2009. 
4  Banco Mundial: “Costa Rica. Country Economic Memorandum: The Challenges for Sustained 

Growth”, 20 de setembro de 2006. 
5  O Anexo 1 contém uma tabela com indicadores selecionados de progresso rumo aos ODM. 
6 Nações Unidas, MDG Monitor, “Tracking the Millenium Development Goals” 

(http://www.mdgmonitor.org). 
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Tabela 1 – Costa Rica: Alguns Indicadores de Progresso rumo aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País com a Costa Rica (EBP-CR) 2006-2010 é o produto de um diálogo 
entre o Banco, o Governo, e o setor privado da Costa Rica sobre os desafios principais 
que o país enfrenta, as prioridades políticas da administração e as vantagens comparativas 
do Banco para ações em áreas específicas. O objetivo geral da EBP-CR é ajudar a 
Costa Rica a intensificar o crescimento econômico e o progresso social. A EBP-CR 
identificou três áreas estratégicas de ação: (i) fortalecimento da estrutura de gestão 
macroeconômica e da despesa pública; (ii) reforço do modelo de crescimento e 
posicionamento internacional; e (iii) criação de oportunidades de desenvolvimento 
econômico inclusivo. Além disso, considera-se crítico o desenvolvimento da atividade do 
guichê do Banco para o setor privado. 

No referente ao fortalecimento da capacidade de gestão macroeconômica e da 
despesa pública, o Banco contribui, mediante cooperação técnica e iniciativas 
não-financeiras, e também por meio de empréstimos de investimento como o projeto de 
cadastro e registro, nas seguintes áreas: fortalecimento do sistema público nacional de 
investimento, desenho de um modelo de gestão focalizada em resultados e análise da 
despesa pública. Embora o Banco tenha apoiado a implementação da reforma fiscal, o 
assunto ainda pende da aprovação das autoridades e continuará a ser um dos desafios 
principais do futuro governo.7 

                                                 
7  Haverá eleições em fevereiro de 2010 e o novo Governo iniciará suas atividades em maio. 



Anexo 4 
Página 34 de 95 
 
 

 

Para apoiar o crescimento e o modelo de posicionamento internacional do país, 
A EBP-CR assinala a necessidade de uma agenda de políticas transversais e específicas 
por setor para fortalecer as conexões entre os setores econômicos mais dinâmicos da 
Costa Rica e o restante sistema de produção, em especial a pequena e média empresa. 
Para alcançar este objetivo, identificaram-se os seguintes tipos de intervenções: (i) apoio 
ao plano de desenvolvimento da infraestrutura (projetos de energia, infraestrutura 
rodoviária, expansão da rede de saneamento e tratamento de águas servidas); 
(ii) melhoria da competitividade e promoção de laços interindustriais (um empréstimo de 
apoio a uma reforma pró-competitividade, aprovado pelo Banco em 2006, aguarda a 
reestruturação e a ratificação pelo Congresso); (iii) apoio ao turismo sustentável e 
(iv) promoção de capacidades de gestão ambiental. 

No tocante às oportunidades de crescimento econômico inclusivo, a EBP-CR apoia a 
prioridade governamental de suprir a falta de oportunidades e reduzir o índice de pobreza 
mediante: (i) a melhoria do acesso ao mercado imobiliário (projeto de cadastramento e 
registro e melhoria do acesso a linhas de crédito); (ii) o apoio à extensão de uma rede de 
segurança social; e (iii) a melhoria do acesso à educação secundária e à preparação para o 
emprego.  

Nos próximos anos, continuarão a ser cruciais para a Costa Rica tanto o setor 
institucional como o da infraestrutura. Além disso, o setor social, assim como a 
integração e a competitividade, adquirirão maior importância.  

A atividade social tem focalizado até agora o apoio à extensão de uma rede de segurança 
social destinada principalmente a assegurar acesso a serviços sociais, preparação para o 
emprego e aumento da frequência escolar por meio de um programa de transferências 
condicionadas. Na próxima década, o Banco dedicará atenção particular a questões de 
educação e segurança na Costa Rica. De um lado, o país experimenta uma queda 
qualitativa no sistema educacional e um aumento nos índices de desistência no ensino 
secundário. Além disso, a transição da escola para o trabalho envolve alguns desafios em 
setores que requerem especialização técnica e bom conhecimento da língua inglesa. Por 
outro lado, a violência e a segurança urbana estão passando a ser um motivo de 
preocupação no país, afetando a qualidade de vida, o clima dos negócios e a confiança 
nas instituições. Os indicadores de violência na Costa Rica ainda são melhores do que em 
outros países da região, mas é necessária uma ação preventiva para evitar que a violência 
se transforme em grave problema para o desenvolvimento. Portanto, é de esperar uma 
demanda de empréstimos de investimento para essas duas áreas. 

Para o setor institucional, deverá persistir a questão da capacidade fiscal até que uma 
reforma fiscal seja aprovada pelo Congresso. Aumentar a eficiência da administração e 
políticas tributárias deveria ser uma das prioridades do novo governo. E, a fim de dotar a 
despesa pública de maior efetividade e capacidade de resposta, a futura parceria do Banco 
com o país deveria continuar a envolver enérgicas ações para melhorar a capacidade 
institucional da Costa Rica e reverter a chamada tendência de “quase sucesso para a 
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paralisia das reformas”,8 que muitas vezes tem afetado negativamente o desenvolvimento 
do país.  

Ao longo da próxima década, espera-se que a participação do setor da infraestrutura 
para a competitividade na carteira do Banco mantenha sua importância. O Banco 
continuará a apoiar a implementação do Plano de Desenvolvimento da Infraestrutura. 
O governo atual identificou a infraestrutura com um dos principais obstáculos ao 
desenvolvimento e crescimento no país. O problema será prioritário também para a 
próxima administração. Portanto, espera-se que a infraestrutura rodoviária (por exemplo, 
o trem metropolitano) e a energia sejam as áreas principais de intervenção do Banco. 
Adicionalmente, a melhoria dos serviços de água e saneamento continuará a ser uma 
parte relevante da atividade do Banco com a Costa Rica, não apenas em áreas urbanas, 
como também em áreas rurais no nível municipal.  

O setor da infraestrutura para a competitividade, juntamente com o setor da 
integração competitiva regional, internacional e global, deverão ganhar relevância 
com a ratificação do empréstimo para a competitividade, que aguarda ratificação pelo 
Congresso desde 2006. A fim de incentivar a competitividade e aprofundar o modelo de 
posicionamento internacional do país, as ações do Banco focalizarão assuntos 
relacionados com o comércio e o investimento estrangeiro direto e com os investimentos 
em tecnologia. A produtividade das PME e seu acesso a crédito serão uma parte essencial 
do apoio do Banco para a Costa Rica. A implementação do projeto CAFTA também 
requererá forte apoio, não só na monitoração de melhoramentos e no fortalecimento da 
capacidade institucional, mas também na introdução de melhorias em áreas como a dos 
padrões de saúde pública, sem falar nos procedimentos de certificação e nos requisitos 
ambientais. 

Quanto ao setor de proteção ambiental e resposta à mudança climática, um dos 
objetivos da EBP-CR é apoiar o turismo sustentável, diversificar a oferta turística e 
modernizar os serviços e turismo. Diversos projetos foram aprovados e implementados 
nesse setor. Nos próximos anos, o Banco continuará a trabalhar na implementação de 
projetos agrícolas e de turismo sustentável. 

Em termos de operações com o setor privado, a carteira do Banco compõe-se de 
empréstimos e programas de facilitação do financiamento do comércio que visam a 
aumentar a competitividade, impulsionar a PME e melhorar a infraestrutura. Na próxima 
década, deverá aumentar a importância das atividades do setor privado. 

Com relação à assistência técnica, a parceria entre o Banco e o país tem produzido 
resultados muito bons nos últimos anos. Em sua maioria, os projetos de cooperação 
técnica guardam relação com empréstimos de investimento, tais como o projeto de 
cadastramento e registro, o projeto de justiça e o projeto de segurança rodoviária. Outras 
atividades de assistência técnica na Costa Rica referem-se ao fortalecimento da 
capacidade institucional, à educação e aos mercados de trabalho. Para o futuro, o Banco 
deverá continuar a usar assistência técnica não só como instrumento de preparação, mas 

                                                 
8  Cornick, J. e A. Trejos (2008), “Helping reforms deliver growth: The role of political and institutional 

obstacles, and the case of Costa Rica”. 
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também de transferência de conhecimento e assistência no desenho e avaliação de 
iniciativas e programas nacionais. 

A demanda de produtos do BID 
O Banco é o principal parceiro do desenvolvimento da Costa Rica. No período 2006-
2008, a dívida média do país com o Banco representava 50% do total da sua dívida 
multilateral. Essa percentagem deve ser mantida no período de 2009-2011. Para a 
próxima década, o objetivo do Banco é manter sua posição de maior parceiro do 
desenvolvimento da Costa Rica e continuar a trabalhar com o país, no apoio à consecução 
dos seus objetivos de desenvolvimento. 

Os atuais níveis de demanda deverão permanecer estáveis nos próximos anos. 
O progresso feito recentemente com vistas à obtenção de ratificação legislativa e 
declaração de elegibilidade dos projetos aprovados pelo Banco apoia esta expectativa e 
afeta positivamente a atividade programática do Banco. 

A demanda de empréstimos sem garantia soberana também deverá aumentar na próxima 
década. A estratégia atual orienta-se para a promoção de parcerias públicas e privadas. 
Como já foi mencionado, a EBP-CR foi enriquecida por um diálogo com o setor privado, 
o que levou à formulação de diretrizes estratégicas para apoiar o setor privado da 
Costa Rica. O objetivo principal das operações com o setor privado continuará a ser o 
aumento da sua competitividade, o apoio ao desenvolvimento do setor financeiro e do 
mercado de capitais, contribuição para a melhoria da eficiência dos mercados de crédito e 
do acesso aos mesmos, inclusive a hipotecas, promoção e desenvolvimento da PME, 
apoio ao comércio e à integração regional e melhoria da infraestrutura de produção. 

Quanto ao seu papel financeiro, o Banco enfrentará duas importantes dificuldades: de um 
lado, a satisfação da crescente demanda de recursos e, do outro, apesar de recentes 
melhoramentos, a superação dos desafios institucionais da Costa Rica no tocante à 
ratificação pelo Congresso e à capacidade de implementação. 
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República Dominicana  
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

8 de maio de 2009 

Antecedentes 
A República Dominicana tem sido uma das economias mais dinâmicas da região nas 
últimas décadas, ocupando a segunda posição entre as de crescimento mais rápido da 
América Latina no período de 1990-2007, impulsionada por fatores específicos de 
crescimento como zonas livres e a indústria do turismo. Embora a rapidez desse 
crescimento se tenha interrompido durante a crise financeira de 2003/2004, a economia 
recuperou-se rapidamente, atingindo taxas de crescimento de dois dígitos em 2005-2006. 
Contudo, o desempenho econômico recente foi afetado por choques externos, em especial 
a alta de preços do petróleo na primeira metade de 2008 e, mais recentemente, a crise 
financeira dos Estados Unidos, devido principalmente às fortes ligações entre os dois 
países em termos de exportação, turismo, remessas e investimento estrangeiro direto 
(IED), que são variáveis essenciais para o desempenho da economia. O impacto final da 
crise econômica dos Estados Unidos sobre a economia dominicana ainda é incerto, mas 
não se espera uma contração econômica em 2009 ou no médio prazo, apesar da 
desaceleração de algumas das variáveis principais, com as exportações e o IED.  

Porém, o rápido crescimento das duas últimas décadas não trouxe melhoria significativa 
para a maioria dos indicadores de desenvolvimento. Ainda que tenha ocorrido algum 
progresso na redução da pobreza, a incidência de pobreza extrema, por exemplo, 
continuou praticamente inalterada desde o ano 2000 e a desigualdade na verdade 
aumentou.9 Houve progresso em termos de melhoria da educação fundamental e 
alfabetização, mas o progresso foi muito lento em termos de igualdade de gênero, saúde 
materna e mortalidade infantil.  

 

                                                 
9 Social Panorama of Latin America 2008, ECLAC. 
 http://www.eclac.org/publicaciones/xml/3/34733/PSI2008-SintesisLanzamiento.pdf 
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Tabela 1 – República Dominicana: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
O Banco está preparando a nova Estratégia de País com a República Dominicana, que 
estará em sintonia com as prioridades governamentais e à estratégia de país de outras 
instituições multilaterais em razão das estreitas relações que o Banco desenvolveu com o 
Governo através do Processo de Diálogo sobre Políticas e diversos produtos 
não-financeiros. A nova Estratégia de País deverá ser aprovada pela Diretoria Executiva 
em setembro de 2009. 

No curto prazo, o Banco trabalhará com a República Dominicana para mitigar o impacto 
da crise financeira internacional e proteger da instabilidade os segmentos mais pobres da 
sociedade. No longo prazo, o Banco manterá o seu papel de parceiro do desenvolvimento 
do país no fomento da produtividade e na melhoria da infraestrutura com vistas à 
competitividade. Portanto, as áreas prioritárias essenciais para a nova estratégia de país 
estão assim definidas: (a) rede de proteção social e setores sociais; (b) setor de energia e 
infraestrutura básica; e (c) competitividade e desenvolvimento institucional. 

Em termos das novas prioridades do Banco, as atividades da instituição na República 
Dominicana podem ser classificadas como segue: 

a. Setor social. O Banco continuará ativo no setor social, com uma abordagem 
programática. No lado da demanda, o Banco se dedicará principalmente a um 
programa multifásico com a rede de proteção social (mediante o programa 
Solidaridad), para reforçar sua capacidade institucional e administrativa e melhorar 
o seu desenho técnico. No lado da oferta, o Banco continuará a trabalhar em 
diferentes intervenções estratégicas no setor de educação e na intermediação do 
trabalho. 

b. Setor de infraestrutura. O Banco ajudará o país e superar um dos seus principais 
desafios de desenvolvimento: a reforma do setor de eletricidade. Com uma 
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abordagem programática, o Banco trabalhará com as autoridades na melhoria do 
setor de eletricidade, em termos de eficiência operacional e fluxos financeiros. 
O objetivo principal será alcançar a sustentabilidade financeira de longo prazo 
deste setor, por meio de diferentes operações associadas à distribuição de 
eletricidade e à matriz energética. O Banco também ajudará o país a melhorar a sua 
infraestrutura básica para a competitividade, com operações estratégicas no 
transporte urbano e na reabilitação da rede rodoviária, água e saneamento (com a 
criação de capacidades técnicas que ajudarão a melhorar a cobertura e a 
qualidade do serviço em comunidades rurais), turismo (com a criação de um 
plano nacional de turismo) e agricultura.  

c. Meio ambiente e mudança climática. O Banco continuará a trabalhar na área de 
meio ambiente, mediante intervenção na gestão de bacias hidrográficas que visa a 
ajudar o país a melhorar a sustentabilidade e a qualidade do abastecimento de água. 
Por outro lado, o Banco trabalhará com as autoridades na definição de ações 
estratégicas em matéria de eficiência energética no setor público e promover a 
produção de biocombustíveis. Tais intervenções contribuirão para melhorar o 
meio ambiente e reduzir as emissões de carbono. 

d. Setor institucional. O Banco apoiará as autoridades na superação de curto e longo 
prazo das consequências da crise financeira internacional. No curto prazo, a ajuda 
do Banco visa a enfrentar as restrições de liquidez nos mercados financeiros e as 
necessidades financeiras do setor público. No longo prazo, o Banco ajudará a 
incentivar a produtividade e a competitividade, mediante uma abordagem 
programática destinada a financiar reformas na gestão fiscal, inovação 
tecnológica, mudança do clima dos negócios e comércio internacional. O Banco 
também apoiará reformas institucionais em matéria de segurança dos cidadãos e 
transparência, bem como programas inovadores para melhorar a gestão 
financeira de desastres naturais. 

e. Setor privado. As principais áreas de atividades para o guichê de setor privado 
guardam relação com os setores de infraestrutura (transporte, energia), mineração e 
financeiro. Ao passo que, no curto prazo, o setor da eletricidade requer 
primeiramente um fortalecimento institucional, no médio e longo prazo, é um setor 
essencial para o guichê de setor privado e para o desenvolvimento do país. O apoio 
do Banco ao setor privado em 2009, estimado em US$ 135 milhões, focalizará uma 
operação de mineração de ouro muito importante, uma concessão de pedágio 
rodoviário, uma facilidade de comércio e garantias com o setor financeiro. Por sua 
vez, o Fumin identificou as seguintes áreas estratégicas de apoio: (i) gestão de 
recursos humanos das pequenas e médias empresas (PME), 
(ii) desenvolvimento competitivo de PMEs e (iii) apoio à supervisão do setor 
financeiro. A CII continuará a apoiar o país com operações no setor financeiro. 

A demanda de produtos do BID 
Embora o Banco seja a fonte principal de financiamento do país, representando 70% da 
sua dívida multilateral total, a porcentagem de financiamento do BID para a dívida 
externa pública total da República Dominicana tem diminuído nos últimos anos. O BID 
respondia por quase 23% do total da dívida externa do país no ano 2000, mas apenas por 
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17,6% em 2008, devido principalmente ao acesso do Governo dominicano a mercados 
financeiros internacionais e assistência bilateral na última década. 

No curto prazo, o Banco ajudará a República Dominicana a atender suas necessidades 
financeiras no setor público e privado, e superar o impacto da crise financeira 
internacional. Assim, a combinação de recursos atenderá basicamente o apoio 
orçamentário e as atividades de melhoria das finanças públicas e o equilíbrio 
macroeconômico. No longo prazo, com o prosseguimento da expansão da atividade 
econômica e do investimento estrangeiro, é de esperar que o setor privado aumente sua 
demanda de recursos e que a combinação dos mesmos passe a tender para o 
financiamento do setor privado e para áreas de desenvolvimento de projetos de 
infraestrutura, mudança climática, turismo sustentável e conservação ambiental. 

Devido às restrições impostas pelo acordo stand-by com o FMI entre 2005 e 2008 em 
termos de restrições fiscais e tetos de dívida, existe um viés na média histórica de 
operações. Igualmente, devido ao uso do Programa de Liquidez e do Empréstimo de 
Emergência em 2009, o montante dos projetos de investimento aprovados ao longo do 
ano é artificialmente baixo.  
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El Salvador 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
El Salvador é um país de renda média, com longa história de reformas orientadas para o 
mercado. Embora o crescimento da economia em 2007 e 2008 tenha superado sua média 
histórica, a crise financeira exerceu impacto amplo sobre a economia e as previsões 
gerais para 2009 e em 2010 são de crescimento econômico negativo. O histórico anterior 
de reforma e estabilidade macroeconômica do país deu margem recentemente a 
importantes ganhos nos indicadores sociais, com um recuo da pobreza, passando de 
16% em termos de PPA para 11% em 2007 (Tabela 1). Infelizmente, a crise financeira 
deverá apagar alguns desses ganhos em razão da queda das remessas provenientes de 
migrantes nos Estados Unidos (que compõem 18% do PIB e beneficiam principalmente 
os segmentos mais pobres da população), juntamente com o impacto decorrente da queda 
das exportações e do crédito. 

El Salvador registrou bons progressos em relação a alguns Objetivos de Desenvolvimento 
do Milênio (ODM), tais como a redução da mortalidade infantil, o aumento dos índices 
de conclusão da educação fundamental e a melhoria do saneamento e do abastecimento 
de água. Por outro lado, foi pouco o avanço na garantia de sustentabilidade ambiental, na 
redução das taxas de fertilidade de adolescentes ou no combate ao HIV/AIDS. Além 
disso, o país enfrenta sérios desafios em matéria de violência e insegurança (vide 
Tabela 1). 
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Tabela 1 – El Salvador: Alguns Indicadores de progresso rumo aos ODM 
 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A atual Estratégia de País com El Salvador (EBP-ES) (2004-2009), aprovada pelo Banco 
em outubro de 2005, tem o propósito principal de reduzir a pobreza. Para atingir esse 
objetivo, a EBP-ES propõe dois objetivos estratégicos inter-relacionados, que são 
compatíveis com o plano do governo “País Seguro 2004-2009”, a saber: (i) promover o 
crescimento econômico sustentável mediante o incremento da competitividade, e 
(ii) fortalecer o capital humano e melhorar as oportunidades para os segmentos mais 
pobres da população. A EBP-ES considerou necessário incentivar uma aceleração 
sustentada do crescimento econômico, com simultânea melhoria de acesso dos muito 
pobres a serviços básicos e a otimização da qualidade desses serviços, de modo a dotar a 
população de oportunidades que a habilitem a se beneficiar do crescimento econômico do 
país. Isso, por sua vez, promoverá aumentos sustentáveis da produtividade e assentará as 
bases para um crescimento mais vigoroso. 
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O novo governo tomará posse em junho de 2009, e a nova EBP-ES será preparada em 
conjunto no segundo semestre do ano. Prevê-se que a nova EBP-ES vise – no curto prazo 
– a mitigar o severo impacto da atual crise internacional e, ao mesmo tempo, – no médio 
prazo – a apoiar os esforços do governo de redução da pobreza. As áreas prioritárias 
esperadas incluirão o apoio à gestão de desequilíbrios fiscais, a proteção social rural e 
urbana, água e saneamento, habitação, infraestrutura de educação e saúde, e 
competitividade rural.  

Na política social para a equidade e a produtividade, a extensão da cobertura de 
programas de proteção social, incluindo áreas urbanas e rurais e a melhoria dos seus 
sistemas de informação e avaliação, será um importante desafio a enfrentar. Ao mesmo 
tempo, para reduzir a pobreza, será preciso que o investimento social focalize a geração 
de bens sociais nas áreas prioritárias do desenvolvimento infantil e da educação pré-
escolar, da infraestrutura básica para a prestação de serviços de educação e saúde, e da 
habitação.  

A infraestrutura para a competitividade e o bem-estar social será um setor em que a 
participação do Banco deverá aumentar. As áreas principais serão a água e saneamento, 
os transportes (corredores rodoviários e conexões rurais) e a infraestrutura de produção 
em zonas rurais. 

Instituições para o crescimento e o bem-estar social. Espera-se que a questão da 
situação fiscal perdure nos próximos anos. O Banco apoiará o esforço do governo no 
sentido de implementar uma reforma fiscal focalizada no aumento do impacto da 
despesa pública e no incremento da base da receita. Ao mesmo tempo, áreas como o 
fortalecimento municipal e a segurança dos cidadãos e a prevenção da violência estarão 
no centro das atividades do Banco. 

A integração competitiva regional e global internacional será apoiada por meio de 
programas que busquem identificar e aproveitar as oportunidades oferecidas pelo 
CAFTA e pela integração produtiva no Mercado Comum Centro Americano. Neste 
contexto, o apoio a atividades comerciais centradas nas pequenas, médias e 
microempresas será um objetivo essencial.  

A proteção ao meio ambiente e a resposta à mudança climática serão abordadas 
principalmente com programas ambientais na bacia da área metropolitana na gestão de 
desastres.  

Setor privado. Neste contexto de importantes restrições fiscais, espera-se um aumento 
na demanda do setor privado por recursos do BID, o que explica a participação de 
operações de financiamento sem garantia soberana na carteira do Banco. Espera-se uma 
demanda de operações deste tipo particularmente nos setores da infraestrutura (energia, 
portos), nas iniciativas de bancos privados para expandir o acesso às pequenas e médias 
empresas e em projetos de setores tais com o agronegócio, a educação, a eficiência 
energética e o turismo, entre outros.  

Cooperação técnica. Nos próximos anos, a assistência técnica do Banco a El Salvador 
estará focalizada principalmente no apoio ao desenvolvimento de uma nova carteira de 
projetos de investimento e sua oportuna e adequada implementação (inclusive a 
observância de condições de empréstimos de apoio a reformas). Outras áreas essenciais 
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de apoio do Banco por meio de cooperação técnica incluirão o fortalecimento de 
instituições públicas em aspectos referentes a controle e transparência.  

 

A demanda de produtos do BID 
O Banco mantém um relacionamento próximo e muito ativo com El Salvador. No fim de 
2008, o Banco era credor de 27% da dívida pública externa total do país, proporção que 
era de 49% no ano 2000, e passou a ser a sua principal fonte primária de financiamento 
multilateral, com 65,4% do total da dívida multilateral salvadorenha. O objetivo do 
Banco para a próxima década é manter o seu papel de parceiro preferencial do 
desenvolvimento de El Salvador em termos de conhecimento, desenho e implementação 
de políticas públicas, e financiamento de projetos nos setores público e privado, mediante 
uma combinação de empréstimos programáticos e de investimento com cooperação 
técnica.  

No curto prazo, espera-se um aumento da demanda de recursos do BID para mitigar o 
impacto da crise financeira internacional e financiar os custos das reformas fiscais do 
governo.  

Espera-se também que, no médio prazo, as necessidades de financiamento externo de 
El Salvador continuem muito altas. Nesse contexto, a par de grandes operações de 
emergência, o Banco também procurará preparar uma nova carteira de operações de 
investimento em apoio a um crescimento mais acelerado da produção e à geração de 
capital social.  

A demanda do setor privado deverá aumentar significativamente ao longo da próxima 
década, à medida que a atividade econômica e o investimento privado se recuperam e 
continuam a se expandir, em particular nas áreas da infraestrutura e das finanças.  
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Equador 
 Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

12 de maio de 2009 

Antecedentes 
Nos últimos anos, a economia do Equador registrou constante crescimento, num contexto 
de estabilidade macroeconômica. O crescimento médio anual no período de 2000-2007 
foi de 4,5%, graças a condições externas favoráveis e a um forte setor petrolífero. 
A expansão chegou ao seu auge em 2008, quando começou a perder intensidade, devido 
principalmente ao impacto da crise financeira internacional, à queda no preço do 
petróleo, à redução do investimento privado e a outros problemas estruturais, como 
pontos de estrangulamento nos setores energético (energia e petróleo) e da infraestrutura. 
Projeta-se para 2009 um declínio do PIB, associado principalmente à queda da receita do 
petróleo, exportações e remessas. Em uma economia dolarizada – e na ausência de 
instrumentos anticíclicos e com limitado acesso a financiamento externo –, o governo 
conta com ajustes fiscais para enfrentar a crise, o que afetará o crescimento. A partir de 
2010 está prevista uma modesta recuperação.  

Um dos maiores desafios de longo prazo da economia equatoriana é superar a 
vulnerabilidade externa e a volatilidade macroeconômica, devido à dependência fiscal e 
externa da receita do petróleo. Além disso, dado o sistema monetário vigente, o 
desenvolvimento de um setor produtivo dinâmico e diversificado é essencial para 
sustentar o crescimento e aumentar sua participação e integração na economia global.  

Em termos de desempenho rumo à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM), o Equador enfrenta desafios de cobertura e qualidade dos serviços 
públicos básicos (saúde, água potável). Seu progresso tem sido lento na erradicação da 
pobreza extrema e da fome e na redução das taxas de mortalidade materna. O país 
registrou importantes avanços na área da educação básica universal no referente a índices 
de matrícula e conclusão, bem como na redução da taxa de mortalidade infantil e na 
incidência de tuberculose. Também alcançou excelentes resultados na promoção da 
igualdade entre os sexos e autonomia das mulheres, tendo sofrido contudo um revés no 
combate à prevalência do HIV.  
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Tabela 1 – Equador: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Para ajudar a abordar os desafios de desenvolvimento do Equador, a Estratégia de País do 
Banco com o Equador (2008-2011) visa a apoiar o seu Plano Nacional de 
Desenvolvimento em três áreas principais: (i) desenvolvimento da infraestrutura de 
produção (petróleo, energia e transporte); (ii) desenvolvimento da produção e acesso a 
financiamento; e (iii) inclusão econômica e social.  

Desenvolvimento da infraestrutura de produção. Foram identificadas as seguintes 
prioridades: (i) modernização do sistema estatal de exploração, extração, refino e 
comercialização de petróleo, expandindo sua capacidade e melhorando sua eficiência; 
(ii) desenvolvimento de um sistema de energia sustentável, baseado no uso de recursos 
energéticos renováveis disponíveis, para assegurar um suprimento econômico, confiável 
e de qualidade; e (iii) manutenção e expansão do sistema de transporte terrestre, portuário 
e aeroportuário para apoiar a produção local, o comércio interno e exterior, a integração 
nacional e a produtividade e competitividade. 

Desenvolvimento da produção e acesso a financiamento. O fato de o Equador estar em 
processo de definição do novo papel do Estado na economia deprimiu o investimento 
privado, afetando de forma adversa a economia. Dadas essas circunstâncias, o apoio do 
Banco poderia ajudar a melhorar o clima dos negócios e gerar confiança no novo modelo 
de desenvolvimento do país. Nas áreas relacionadas com a estrutura institucional para 
fomentar a competitividade, o Banco poderia ajudar o país mediante: (i) esforços para 



Anexo 4 
Página 47 de 95 

 
 

 

fortalecer e modernizar as instituições relevantes; e (ii) o desenho e implementação de 
políticas de incentivo à produtividade e competitividade no nível local. No setor 
financeiro, o Banco poderia apoiar: (i) o fortalecimento da transparência e dos sistemas 
de informação; (ii) o desenvolvimento de mecanismos de redução do risco sistêmico, tais 
como o reforço dos processos de supervisão bancária, seguro de depósitos, limitação de 
fundos de liquidez e processos eficazes de resolução bancária; (iii) fortalecimento da 
estrutura reguladora, para reduzir custos de intermediação; e (iv) financiamento de 
entidades financeiras nacionais para melhorar seus termos. Ademais, com vistas a 
promover o desenvolvimento sustentável da produção, o Banco poderia dar sequência às 
suas iniciativas para: (i) promover atividades produtivas e comerciais relacionadas com a 
biodiversidade, envolvendo a extração sustentável e a não-extração; (ii) reforçar os 
incentivos à participação do setor privado voltada para a conservação e o uso sustentável 
de recursos; (iii) encorajar os planos comunitários de gestão de recursos; e (iv) promover 
a conservação de recursos naturais nas Ilhas Galápagos e em outros ecossistemas 
marinho-costeiros com uma visão de longo prazo que seja compatível com o bem-estar e 
o progresso da população local.  

Inclusão econômica e social. A estratégia do Governo do Equador de financiar 
intervenções no setor com recursos próprios demanda uma reflexão sobre os instrumentos 
mais adequados para um efetivo apoio às autoridades. A necessidade do governo de apoio 
analítico na formulação de políticas e estratégias de intervenção implicaria o uso de 
empréstimos programáticos, novos instrumentos e recursos de cooperação técnica. Com 
base nessas modalidades, o Banco poderia participar: (i) do fortalecimento da estrutura 
institucional das agências responsáveis pela prestação de serviços públicos e programa de 
redes de segurança social; (ii) do desenho de políticas, programas e sistemas de 
monitoramento e avaliação da despesa pública; (iii) do estabelecimento de padrões de 
qualidade para a gestão e prestação de serviços públicos; e (iv) e de uma reflexão sobre 
os processos de descentralização da administração pública que promovam a qualidade e a 
eficiência na provisão de bens públicos. 

A demanda de produtos do BID 
O crescimento econômico e os melhores resultados fiscais dos últimos anos resultaram 
em um coeficiente de dívida pública/PIB muito mais baixo. Em julho de 2008, a dívida 
multilateral representava 42,5% da dívida externa total e tendia a complementar a dos 
bônus ao longo do tempo, o que indica que as autoridades tendem a combinar fontes 
financeiras. O ônus da dívida bilateral e dos créditos de fornecedores tem diminuído 
desde o ano 2000. Uma análise das fontes de financiamento multilateral revela que o peso 
relativo do Banco reduziu lentamente, passando de cerca de 47% do total em 2000 para 
42% em 2007, com substancial aumento do peso da Corporação Andina de Fomento 
(CAF), de 21% para 40%. A dívida com o Banco Mundial caiu significativamente, 
tendência que deverá continuar. 

O programa de empréstimos do Banco para o setor soberano é consistente com as 
necessidades financeiras do país e a estratégia do governo de gestão da dívida pública. 
A Estratégia do Banco propõe um cenário base de US$ 1,2 bilhão em novas operações no 
período de 2008-2011, o que representaria um significativo aumento do financiamento 
em relação às médias históricas. O programa de empréstimos poderia ser expandido até 
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um máximo do US$ 1,6 bilhão (cenário alto), fazendo do Banco a principal fonte de 
financiamento multilateral, desde que fosse mantido o seguinte: (i) políticas prudentes de 
apoio à sustentabilidade fiscal; (ii) um forte compromisso com reformas de políticas; 
(iii) progresso no desenho de projetos e na execução da carteira; e (iv) um diálogo fluido 
entre o Banco e o país.  

O apoio do Banco ao setor privado e ao setor público não-soberano focalizará 
principalmente a infraestrutura (transportes, energia, água e saneamento, e os mercados 
financeiros – instituições financeiras, securitização hipotecária e o programa facilitação 
do financiamento comercial). 
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Guatemala 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

 
Antecedentes 
 
A Guatemala é um país de renda média. Sua renda bruta nacional, inferior a US$ 5 mil 
em termos de PPA, é uma das mais baixas da América Latina e ocupa a 108ª posição no 
mundo. O país progrediu gradualmente rumo à estabilidade macroeconômica na última 
década. A economia cresceu acima da sua media histórica, embora sem alcançar o 
crescimento sustentado e sólido necessário para enfrentar os problemas da pobreza e da 
marginalização. Não obstante, a Guatemala fez bons avanços rumo aos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), como a redução dos índices de mortalidade dos 
bebês (ainda que estes se mantenham entre os mais altos da América Latina), o 
incremento da taxa de conclusão da educação fundamental e a melhoria das instalações 
de saneamento e de abastecimento de água. Por outro lado, pouco foi o avanço na 
redução da pobreza extrema, da desnutrição – especialmente a desnutrição crônica – e da 
mortalidade materna, cujos índices estão na verdade entre os mais altos do continente. 
O país também enfrenta sérios desafios em termos de violência e insegurança.  
 

Tabela 1 – Guatemala: Alguns Indicadores de Progresso rumo aos ODM 
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Perspectiva de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País com a Guatemala (EBP-GU) 2008-2011 é o resultado de um 
frutífero diálogo mantido com as autoridades do país. O diálogo nutriu-se de um conjunto 
de estudos e notas técnicas setoriais produzidos para identificar os principais desafios da 
Guatemala. A EBP-GU concentra-se em quatro objetivos: (i) reduzir a desnutrição 
crônica, (ii) reduzir a transmissão da pobreza entre as gerações, (iii) modernizar e manter 
a infraestrutura da produção e (iv) melhorar a capacidade de arrecadação de receita do 
governo. O coeficiente de arrecadação de receita da Guatelama é o mais baixo da 
América Central e um dos mais baixos da América Latina. A carência de recursos fiscais 
está freando a entrega dos bens públicos necessários para tornar a nação mais competitiva 
e suprir as necessidades mais elementares de metade da sua população (como 
porcentagem do PIB, a despesa pública social da Guatemala está em penúltimo lugar na 
América Latina, superando apenas a do Equador e não chega à metade da média latino-
americana).10 

Estas prioridades estão refletidas na carteira atual do Banco, cujo foco principal consiste 
em assistir o governo na implementação de suas reformas fiscal e social. Cerca de um 
terço dos projetos em execução (em termos de montantes a serem desembolsados) visam 
a melhorar a capacidade e a eficiência fiscal do governo, e pouco mais de um quarto da 
carteira de país do Banco destina-se a reforçar e melhorar programas sociais na 
Guatemala (seus principais objetivos são reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição e a 
prevalência de pobreza, com simultânea melhoria nas taxas de conclusão da educação 
fundamental). Outras áreas relevantes para as quais o Banco contribui são a de água e 
saneamento (que guarda estreita relação com os principais desafios de desenvolvimento 
do país: pobreza extrema, desnutrição e mortalidade infantil), eletrificação rural (para 
ampliar a cobertura da eletrificação rural) e reforma judiciária (cujo objetivo á 
incrementar a eficiência e a eficácia do sistema de justiça da Guatemala). 

A estratégia, na sua fase inicial, dedicou-se a implementar as reformas principais, razão 
pela qual os futuros projetos do Banco focalizam a implementação de projetos menos 
complexos, como os orientados para a melhoria da competitividade do país (o governo 
solicitou que um programa contra a violência fosse reformulado como programa de 
competitividade com vistas a desenvolver oportunidades de comércio e tornar mais 
atraente o investimento estrangeiro direto na Guatemala), o fortalecimento de programas 
de saúde e desnutrição (para melhorar o acesso a serviços de saúde e nutrição e a 
qualidade do atendimento oferecido pelos provedores de saúde da Guatemala) e o reforço 
da infraestrutura produtiva do país (esperamos aprovar um programa de água e 
saneamento co-financiado com fundos da Espanha, que visa a fortalecer a capacidade e a 
eficiência institucional e promover investimentos em comunidades rurais e áreas da 
periferia urbana, bem como uma operação de setor privado co-financiada com diversas 
agências de desenvolvimento, com vistas a promover a construção de uma usina elétrica). 

Em termos de operações de setor privado em andamento, a carteira do Banco compõe-se 
de empréstimos e programas de facilitação de financiamento comercial cujo objetivo é 
                                                 
10 Banco Mundial, “GUATEMALA. Poverty Assessment. Good Performance at Low Levels”, 31 de 

maio de 2008. 
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melhorar a competitividade, impulsionar a pequena e média empresa e desenvolver 
oportunidades de microfinanciamento. 

Nos próximos anos, os setores institucional e social ainda serão cruciais para a 
Guatemala. Portanto, estimamos que tais setores continuarão a representar cerca de 
75% da carteira da Guatemala.  

No setor social, a desnutrição, a mortalidade infantil e materna e a conclusão da 
educação fundamental seguirão sendo os desafios de desenvolvimento principais a 
superar. Espera-se uma demanda de empréstimos de investimento e de apoio a reformas. 
O primeiro tipo de instrumentos focalizará a construção de novas instalações de saúde e 
educação e a melhoria das facilidades existentes. O segundo estará concentrado 
principalmente no apoio a programas de transferência condicional de renda da 
Guatemala. Tais programas foram identificados11 como muito exitosos na redução dos 
níveis de pobreza e no incremento da educação fundamental dos exames preventivos de 
saúde. 

No setor institucional, embora se espere que a capacidade fiscal continue a ser 
problemática, sua relevância poderá diminuir em termos relativos na medida da 
superação dos desafios (i. e., quando ocorrer finalmente a reforma fiscal) e enquanto a 
violência e a segurança forem um dos maiores problemas do país. Portanto, esperamos 
neste setor uma combinação mais balanceada de objetivos entre o fortalecimento fiscal e 
a redução e prevenção da violência. 

Além disso, espera-se um aumento da participação da carteira do Banco no setor da 
infraestrutura. A área principal desse setor deverá ser a da água e saneamento, 
notadamente a construção de estações de tratamento de água, ampliação da cobertura 
nacional da rede de abastecimento (especialmente nas zonas rurais) e o acesso nacional a 
sistemas de disposição de águas servidas. A energia e o transporte, especialmente a 
primeira, também serão áreas importantes. 

Espera-se igualmente que o setor da competitividade e integração ganhe relevância. 
O desenvolvimento de fluxos de investimento privado direto estrangeiro, o apoio à PME 
e a integração regional serão os objetivos principais a alcançar neste setor. 

O foco principal da proteção ao meio ambiente e resposta à mudança climática serão 
o desenvolvimento de projetos agrícolas para fazer com que os sistemas de produção se 
tornem mais sustentáveis e produtivos. 

As operações de setor privado deverão ter maior participação na carteira do Banco para 
a Guatemala, e esperamos que sua escala aumente, na suposição de que um crescente 
número de operações de infraestrutura consiga alavancar outros recursos de doadores. Os 
objetivos principais das operações de setor privado permaneceão invariáveis, ou seja: 
aumentar a competitividade do setor privado, promover e desenvolver a PME, apoiar o 
comércio e a integração regional e melhorar a infraestrutura da produção. 

                                                 
11 Banco Mundial, “GUATEMALA. Poverty Assessment. Good Performance at Low Levels”, 31 de 

maio de 2008. 
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Em termos de assistência técnica ao país, esperamos um incremento da demanda de 
cooperação técnica nos setores institucional e social. No primeiro, as áreas principais de 
cooperação variarão desde o reforço da capacidade de execução de várias instituições 
públicas até o fortalecimento das próprias instituições. No setor social, o foco 
provavelmente será melhorar a base técnica do programa de transferência de renda da 
Guatemala e a mellhoria da comunicação com seus beneficiários em potencial. 

A demanda de produtos do BID 
O BID mantém relações privilegiadas e muito ativas com o Governo da Guatemala. Em 
2008, o Banco era credor de 31,5% da dívida pública externa total da Guatemala; este 
coeficiente faz do Banco a fonte principal de financiamento multilateral do país. Para a 
próxima década, o objetivo do Banco é manter a posição de parceiro principal do 
desenvolvimento da Guatemala e continuar a trabalhar na superação dos grandes desafios 
de desenvolvimento do país. 

Nos próximos anos, é de esperar que os níveis atuais de demanda sejam mantidos. Temos 
de enfatizar que esses níveis são muito superiores aos da demanda histórica, em razão do 
melhoramento da parceria do BID com o Governo da Guatemala.  

Em relação ao tipo de instrumentos que se espera serão procurados para operações de 
empréstimo sem garantia soberana, estimamos que haja uma divisão entre cerca de 55% 
em empréstimos de apoio a reformas e 45% em empréstimos de investimento, já que 
ainda há diversas reformas de políticas a serem implementadas no país. 

Com o prosseguimento da expansão do investimento privado, a demanda de operações 
sem garantia soberana deverá aumentar na próxima década, e esperamos que a nossa 
estratégia atual consiga promover parcerias público-privadas. Como já foi mencionado, 
os objetivos principais das operações de setor privado continuarão a ser o aumento da 
competitividade do setor privado, a promoção e desenvolvimento da PME, o apoio à 
integração comercial e regional e a melhoria da infraestrutura de produção. 

Consideramos que o papel financeiro do Banco na próxima década enfrentará diversos 
desafios, entre os quais a capacidade de satisfazer a crescente demanda de recursos e a 
superação dos desafios instititucionais da Guatemala, de melhorar a implementação de 
reformas e a execução de seus projetos. 
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GUIANA 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 

A Guiana continua a enfrentar grandes desafios de desenvolvimento. Contudo, em anos 
recentes, durante períodos de altos gastos em prol dos pobres e de crescimento 
econômico estável e sustentável, a Guiana mostrou-se capaz de realizar adequado 
progresso na redução da pobreza e em outros objetivos de desenvolvimento. O Governo 
da Guiana tem procurado assegurar que seus gastos sejam em favor dos pobres com uma 
despesa social de quase 20% do PIB no médio prazo (2005-2012). Porém, embora a 
pobreza tenha diminuído, seus níveis ainda são altos. De acordo com os Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM), a Guiana deve reduzir a pobreza extrema em 
4% adicionais. A Guiana registrou progresso suficiente em alguns ODMs, 
particularmente na educação básica universal e equidade de gênero em 2007 (vide Tabela 
l), contudo, ainda persistem significativas deficiências em termos de saúde materna, 
mortalidade infantil e combate á malária. A volatilidade também limita avanços na 
melhoria da produtividade e na produção e exportação de bens mais sofisticados (uma 
das formas de tirar as pessoas da pobreza).  

 

Tabela 1 – Guiana: Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Portanto, são estes os principais desafios de desenvolvimento da Guiana: (i) suas bases 
macroeconômicas continuam frágeis e altamente vulneráveis a choques, prejudicando a 
sua capacidade de consolidar e sustentar o crescimento, e (ii) a pobreza, embora tenha 
melhorado, ainda reduz a produtividade e o padrão de vida de muitos. Dessa forma, o 
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Governo da Guiana e o BID acordaram concentrar-se em áreas e intervenções com vistas 
a enfrentar esses desafios.12  

Áreas de foco estratégico do BID 

A superação desses desafios depende do êxito da conclusão bem sucedida de reformas 
institucionais e de governança financiadas pelo Banco e ora em andamento, e da contínua 
disciplina da gestão econômica e fiscal do Governo da Guiana. No período de projeção 
considerado, o Banco visa a contribuir para a aceleração do crescimento econômico por 
meio da diversificação da economia (para reduzir a vulnerabilidade) e de metas 
particulares de desenvolvimento social (para melhorar o bem-estar social). Mais 
especificamente, as áreas de foco incluem: (i) investimentos estratégicos de 
infraestrutura, (ii) aumento da competitividade e (iii) desenvolvimento social para o 
crescimento. 
Os resultados esperados do investimento estratégico em infraestrutura contribuirão para 
melhorar a confiabilidade, a possibilidade de custeio e o suprimento de eletricidade, e a 
qualidade e cobertura da rede rodoviária, reduzindo, dessa forma, o tempo de viagem e os 
custos de transporte. Um apoio adicional à iniciativa de competitividade da Guiana terá 
por meta a melhoria do setor financeiro, visando a expandir o acesso a financiamento, 
reduzindo seus custos, ampliando a capacidade de supervisão do Banco da Guiana e 
aumentando a transparência no setor financeiro (inclusive reformas na estrutura de 
combate à lavagem de dinheiro). Ademais, programas específicos apoiarão novas 
indústrias que gerem produtos de alto valor agregado (e.g,, a aquicultura). No campo do 
desenvolvimento social para o crescimento, as intervenções continuarão a incrementar as 
oportunidades de habitação para os pobres, melhorar o acesso à água e outros serviços 
básicos, reduzir a incidência de desnutrição e melhorar a eficiência do gasto no setor 
social. 

Na Guiana, existem diversas oportunidades no curto e médio prazo para empréstimos 
sem garantia soberana ao setor privado. A energia renovável (especialmente a hídrica) é 
uma área de particular interesse, já que a energia continua a ser um fator crítico a 
constranger o crescimento. Isto estaria inteiramente em linha com os objetivos da 
estratégia de país. Outra área é a da infraestrutura, inclusive a estrada de Linden a 
Lethem, que conecta a Guiana com o Brasil, o que ajudaria a desenvolver exportações 
para este importante mercado, facilitar o acesso costeiro para produtos brasileiros e 
intensificar as atividades entre empresas brasileiras e guianesas. Essa iniciativa ajudaria 
na diversificação da capacidade produtiva e na tentativa de aumentar a sofisticação dos 
bens produzidos e exportados pela Guiana. Mais uma vez, isto estaria inteiramente em 
linha com a estratégia de país. 

 

                                                 
12  A estrutura de desenvolvimento da Guiana está cuidadosamente articulada no documento de Estratégia 

de País para a Guiana 2008-2012 (GN-2503-1), que serve de base principal para o foco estratégico 
apresentado nesta nota. Contudo, o documento também reflete atualizações no diálogo do BID com o 
país, datadas de 13 de maio de 2009. 
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Haiti 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

O Haiti enfrenta alguns dos desafios de desenvolvimento mais severos do mundo em 
desenvolvimento. Com um PIB per capita inferior a US$ 800, cerca de 7,5 milhões de 
haitianos abaixo da linha de pobreza e estatísticas relativamente deficientes sobre a 
prestação de serviços básicos, as prioridades de desenvolvimento são numerosas. 
A Tabela 1 resume os indicadores relevantes dos ODM. O progresso em relação ao 
HIV/AIDS e à alfabetização tem sido bom, mas continua lento em matéria de erradicação 
da pobreza, educação fundamental, igualdade de gênero e mortalidade infantil.  

 

Tabela 1 – Haiti: Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

O progresso foi significativo em termos de segurança, restauração da democracia e 
estabilidade econômica. Forças de segurança da ONU reduziram a violência, e as eleições 
(ainda que com participação muito baixa) agora se realizam em relativa situação de 
calma. A estabilidade macroeconômica parece agora menos frágil, e a inflação caiu para 
5,9% em fevereiro de 2009, em comparação com os quase 20% registrados em setembro 
de 2008. 

Porém, restam desafios também na frente econômica. O crescimento, embora positivo, 
foi de apenas 1,3% em 2008 e, com os efeitos da crise econômica global no Caribe, 
deverá ser apenas 1% em 2009 e 2% em 2010. Estas taxas de crescimento são 
insuficientes para reduzir a pobreza, dadas as taxas de crescimento demográfico de cerca 
de 1,7% ao ano. O país continua a se recuperar de quatro devastadores furacões e 
tempestades que causaram danos estimados em aproximadamente 15% do PIB 
(US$ 900 milhões) e destacam a vulnerabilidade a desastres naturais, devido 
especialmente ao desmatamento e à degradação ambiental. A reconstrução continua a 
incidir pesadamente sobre o déficit fiscal. O déficit total para 2009/10 está estimado em 
cerca de 4% do PIB, incluindo gastos de emergência equivalentes a 2,9% do PIB. Para a 
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receita total está projetado um aumento para 10,5% do PIB, com o fortalecimento da 
gestão aduaneira e tributária, e ocorreram avanços na capacidade de execução e no 
controle financeiro.  

Em 14 de abril de 2009, o BID sediou uma conferência em que se acordou uma estratégia 
comum para o desenvolvimento, resumida no documento “Haiti, um novo paradigma”. 
Na ocasião, doadores foram instados a intensificar suas ações em quatro áreas, a saber: 
(1) investimentos estratégicos em infraestrutura de transporte, zonas de exportação, 
eletricidade e portos; (2) medidas direcionadas a melhorar a governança econômica e o 
ambiente dos negócios; (3) melhoria da prestação de serviços básicos, especialmente nas 
áreas mais afetadas pela temporada de furacões de 2008; e (4) sustentabilidade ambiental. 
Isto é altamente compatível com a atual Estratégia de País do BID, que focaliza três 
áreas: prestação de serviços básicos, infraestrutura econômica e governança, no que tange 
particularmente aos processos orçamentários fiscais. O Banco também está empenhado 
em discussões com o Governo em matéria de proteção social, medidas de preparação para 
desastres e apoio ao setor privado. 

Em relação à infraestrutura, o sistema rodoviário do Haiti permanece longe do ideal e é 
um componente vital do desenvolvimento, por garantir desde transporte rápido e fácil de 
bens de exportação até o deslocamento de pessoas para o lugar de trabalho e a obtenção 
de serviços sociais. O abastecimento de água continua a ser uma questão crítica: menos 
de 54% da população haitiana tem acesso à água, e apenas 30% tem acesso a serviços 
básicos de saneamento. A geração de eletricidade continua a ser criticamente deficiente, 
tanto para o setor industrial como residencial. 

Na área da proteção social, todo o sistema requer consideráveis recursos e uma reforma 
criativa – o Banco preparou um relatório sobre o potencial de um programa de 
transferência condicional de renda para o Haiti, cuja discussão continua em razão do 
grande número de pessoas sem documentos e sobre formas relevantes de 
condicionalidade, devido ao estado da prestação de serviços de educação, que ainda 
continua a ser uma prioridade. 

Avanços contínuos nas áreas da reforma orçamentária e fiscal e da reforma geral do 
setor público também são altamente prioritários e provavelmente atrairão doações para 
reformas. De acordo com políticas atuais, esse financiamento poderá representar 25% do 
volume total. O programa atual visa, em grande parte, a modernizar os processos de 
despesa pública e avaliar programas do governo mediante a produção de indicadores, a 
centralização de informações e a elaboração de um sistema baseado em resultados. 

O desenvolvimento da agricultura é crítico para o desenvolvimento econômico e a 
proteção ambiental no Haiti. O BID continuará a trabalhar em matéria de gestão de 
bacias hídricas e busca intervenções adicionais na agricultura e na prevenção e mitigação 
de desastres, em harmonia com a estratégia geral de desenvolvimento acordada na 
conferência de doadores. Em particular, os objetivos são intensificar a produção e a 
exportação agrícola, proteger recursos naturais e priorizar cadeias competitivas de 
suprimento que empreguem métodos de produção antierosivos. A promoção do 
biocombustível também está ligada a este objetivo. 
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A área do comércio e integração não tem sido um foco particular da estratégia atual, 
mas o Haiti agora confirmou sua condição de membro pleno do Caricom, tendo declarado 
que trabalhará pela implementação do tratado de parceria econômica. Além disso, a Lei 
Hope II dos Estados Unidos confere acesso prioritário de vestuário feito no Haiti a 
mercados americanos. A área do comércio e integração dos artigos de Haiti é uma das 
que se poderão beneficiar com futuras operações do BID. 

Finalmente, o desenvolvimento do setor privado é tido como essencial pelo Governo e 
por todos os doadores. O Banco (SCF), a CII e o Fumin continuam a buscar intervenções 
de setor privado em infraestrutura no Haiti relacionadas com as zonas de exportação e o 
setor financeiro, inclusive microfinanças. Os objetivos são: (i) promover um ambiente 
propício à empresa privada; (ii) identificar oportunidades de trabalho com o setor privado 
e criar os mecanismos para buscar essas perspectivas; e (iii) apoiar o desenvolvimento de 
exportadores do setor privado como forma de incentivar o comércio exterior. Também 
serão úteis a introdução de financiamento inovador por meio do FYNPIME e a 
assistência a esforços de fortalecimento do Ministério do Comércio e Indústria. 
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Honduras 
Desafios de desenvolvimento e necessidades de financiamento, 2010-2020 

20 de maio de 2009 

Antecedentes 
Honduras é uma economia muito aberta e com um histórico de baixo crescimento, cuja 
média anual per capita foi de apenas 1,2% no período de 1960-2007. A diversificação 
das exportações resultante da introdução de zonas francas, combinada com um 
significativo aumento de remessas, facilitou um período de crescimento rápido e 
sustentado entre 2003 e 2007, a expansão mais rápida registrada por Honduras nos 
últimos 30 anos. Porém, a drástica mudança do ambiente externo afetou o recente 
desempenho da economia, e o impacto da atual crise internacional sobre variáveis 
importantes, como as exportações e o investimento estrangeiro direto, constituem 
desafios para a perspectiva de médio prazo.  

Com uma renda per capita de US$ 3.167, em termos de paridade do poder aquisitivo 
(PPA), Honduras é um dos países mais pobres da região. Embora a incidência de pobreza 
ainda seja alta, Honduras fez importantes progressos ao reduzir a proporção de pessoas 
que vivem com menos de US$ 1 por dia em termos de PPA e, de fato, já alcançou a meta 
para 2015. Entretanto, a pobreza extrema ainda é uma das mais altas da região, e o 
progresso rumo à sua redução tem sido muito mais lento. A porcentagem de famílias 
situadas abaixo da linha de pobreza caiu de 54,2% em 1990 para 35,9%, chegando a 
apenas 69% da meta. Além disso, a maioria dos indicadores sociais, especialmente em 
termos de desnutrição, acesso à água e educação média, é bem inferior à média da região. 
Melhorar o capital humano continua a ser o principal desafio de desenvolvimento de 
Honduras. Nesse contexto, o país enfrenta o duplo desafio de consolidar o processo de 
crescimento e, ao mesmo tempo, atender às necessidades sociais. 
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Tabela 1 – Honduras: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País com Honduras 2007-2010 foi aprovada pelo Banco em maio de 2008 
com o objetivo central de ajudar a consolidar o crescimento sustentável, de modo a gerar 
oportunidades para os setores mais desfavorecidos. As áreas prioritárias de apoio à 
agenda de desenvolvimento giram em torno de quatro objetivos principais: (i) melhorar o 
clima dos investimentos, (ii) incentivar a competitividade, (iii) promover o 
desenvolvimento de capital humano e (iv) fortalecer a estrutura institucional e a gestão de 
riscos. Essas prioridades estão refletidas na carteira atual do Banco. 

O programa de empréstimos do Banco é compatível com as necessidades do país, que 
revela altos níveis de pobreza e tem sofrido com o impacto negativo da crise financeira 
internacional e de repetidos desastres naturais. O Banco coordena a implementação da 
Estratégia de Pais e o programa com outros parceiros do desenvolvimento de Honduras 
por intermédio do grupo de doadores G16. 

Em termos de operações do setor privado, a carteira do Banco compõe-se de 
empréstimos, cooperação técnica e programas de facilitação do financiamento do 
comércio para promover a competitividade, a produção, as exportações e os serviços 
bancários, e para fortalecer as pequenas, médias e microempresas e desenvolver 
oportunidades de microfinanças. Deverá ser mantida na carteira total de Honduras a 
participação das operações de setor privado.  

Para o futuro, o Banco continuará a apoiar o fortalecimento da estrutura 
macroeconômica e as instituições conducentes ao crescimento, a fim de alcançar 
maior eficiência na gestão das finanças públicas, a modernização dos sistemas de 
administração tributária e aduaneira, a formação dos sistemas nacionais e das normas 
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fiscais e o fortalecimento do sistema judiciário. Sendo Honduras um país pobre muito 
endividado, abrangido pela Iniciativa de Alívio da Dívida Multilateral, o apoio do Banco 
incluirá o processo de consolidação da sustentabilidade fiscal para promover a 
capacidade de resposta política com medidas anticíclicas. A inclusão financeira 
mediante a promoção do acesso mais amplo a crédito para pequenas, médias e 
microempresas também é uma área importante para a intervenção do Banco através dos 
guichês de operações com e sem garantia soberana. Esses esforços serão acompanhados 
de apoio do Banco ao fortalecimento da intermediação e regulamentação financeira.  

Quanto à política social para a equidade e produtividade, o Banco fortalecerá seu 
apoio ao desenvolvimento de capital humano e continuará a apoiar a Estratégia de 
Redução da Pobreza, promovendo ao mesmo tempo o aumento da eficiência dos gastos 
públicos no setor. Valendo-se da sua experiência em programas de proteção social para o 
alívio da pobreza extrema, o Banco continuará a apoiar o programa de transferência de 
renda condicionada e procurará fortalecer a prestação de serviços complementares 
inerentes aos mesmos. Outras áreas essenciais para a intervenção do Banco serão o 
aumento da qualidade e a redução das lacunas de cobertura da educação 
pré-escolar e média, uma das mais baixas entre os países da região, e da saúde, 
especialmente em termos de redução da desnutrição e de realização dos ODM 
correlatos. 
Na infraestrutura para a equidade e a produtividade, o Banco dará ênfase à provisão 
de capital social, à redução dos custos logísticos e de produção nos transportes, mediante 
investimentos em rodovias, portos e aeroportos, e investimentos na mudança da matriz 
energética (fontes alternativas, energia eólica, energia hidrelétrica e formas de energia 
renováveis). Também será importante o apoio do Banco ao aumento do acesso a 
serviços de água e saneamento, devido ao lento progresso do país em relação aos 
ODM correlatos e à cobertura relativamente baixa. 
A melhoria da integração competitiva regional e internacional global é importante 
para Honduras, dado o seu alto grau de abertura. O desenvolvimento de elos de produção 
(nos setores de acabamento de produtos estrangeiros, turismo e agricultura) e o apoio 
técnico para implementação e maximização de acordos de comércio, como o CAFTA-
DR, serão prioritários para capitalizar os benefícios do comércio.  

Quanto à segurança dos cidadãos, o Banco preparará uma abordagem 
multidimensional com base na experiência acumulada na implementação do Programa 
de Segurança da Cidadania no Vale de Sula. 

Para proteger o meio ambiente e responder à mudança climática, a estratégia do 
Banco buscará desenvolver um sistema de gestão de risco, necessário para gerar um 
ambiente propício ao crescimento e novas oportunidades de acesso aos bens públicos 
relacionadas com a participação democrática. O Banco apoiará os esforços de Honduras 
na abordagem do tema da prevenção de desastres decorrentes de eventos climáticos 
extremos.  

Os programas de cooperação técnica e de produtos não-financeiros visarão não apenas à 
promoção de novas operações de empréstimo do Banco, mas focalizarão a promoção do 
conhecimento. Nesse sentido, serão preparados diversos estudos que servirão de insumos 
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para o diálogo do Banco com autoridades do país e para o desenvolvimento da nova 
Estratégia de País com Honduras, para o período de 2010-2014.  

A demanda de produtos do BID 
O BID tem sido um parceiro essencial no desenvolvimento de Honduras. Em 2008, o 
Banco era credor de 18,5% do total da dívida pública do país e de 30% do total da sua 
dívida multilateral. Contudo, tais indicadores não refletem o papel do Banco como 
principal fonte de financiamento multilateral do país por vários anos. Ao contrário, esta 
porcentagem relativamente baixa de dívida junto ao Banco reflete basicamente o 
significativo alívio da dívida proporcionado pelo BID em 2007 (um total de 
US$ 1,376 bilhão em alívio da dívida), que resultou numa redução de 87% da dívida 
pendente de Honduras junto ao Banco. 

Para a próxima década, o objetivo do Banco é manter seu papel de principal parceiro do 
desenvolvimento de Honduras em termos de financiamento concessional, cooperação 
técnica e conhecimento. Nos próximos anos, os setores social, de infraestrutura, 
institucional, de competitividade e gestão de riscos, e do meio ambiente continuarão a ser 
cruciais para Honduras. As operações do Banco deverão contribuir para: (i) a extensão da 
cobertura do sistema de proteção social, a redução da pobreza e aumento da 
produtividade da população hondurenha; (ii) a promoção da competitividade e a redução 
dos custos de transporte e energia; (iii) a formação de capital humano; (iv) o 
fortalecimento e a modernização do Estado para promover o crescimento e o bem-estar 
social; e (v) a proteção ambiental e a resposta à mudança climática. 
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Jamaica 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades Financeiras, 2010-2020 

Antecedentes 
Desde a sua independência, a Jamaica tem tido um desempenho econômico fraco. A taxa 
de crescimento anualizada é inferior a 1,5%, muito mais baixa do que a de outros países 
da região. O ônus da dívida é superior a 100% do PIB e não deixa margem para o 
investimento privado e o crescimento. A economia começa a sentir a pressão sobre a 
economia mundial, e a Jamaica é um dos dois países da região que teve crescimento 
negativo em 2008. Pesam sobre a Jamaica a diminuição da atividade turística, a queda 
das remessas e a redução da produção de bauxita. As expectativas para os anos vindouros 
não são encorajadoras, e a crise atual poderá afetar os avanços nos indicadores sociais 
registrados ao longo das últimas décadas.  

A Jamaica realizou importantes avanços rumo à erradicação da pobreza extrema e da 
fome e à melhoria da saúde materna, bem como na promoção da igualdade de gênero e 
no estabelecimento de uma parceria mundial para o desenvolvimento. O país registra 
progressos na redução da mortalidade infantil e em garantir a sustentabilidade ambiental. 
Entretanto, a Jamaica revela retrocesso nos indicadores de obtenção de educação básica 
universal e no combate ao HIV/AIDS e outras doenças. 

 

Tabela 1 – Jamaica: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Entre os principais desafios de desenvolvimento da Jamaica estão o seu baixo nível de 
crescimento, o seu limitado espaço fiscal para intervenções do governo em razão do ônus 
da dívida e a sua necessidade de continuar a melhorar as condições sociais. Em vista 
desses problemas, a nova Estratégia de País (em processo de elaboração) estará 
alicerçada sobre três pilares básicos: (i) melhoria da despesa do setor público e da 
arrecadação de receita; (ii) crescimento econômico; e (iii) redução da pobreza e 
aperfeiçoamento do capital humano. 
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Devido ao peso do serviço da dívida, às demandas salariais no serviço público e à 
fragilidade das despesas de capital, é imperativo maximizar a receita pública e a 
eficiência das despesas. O Banco está apoiando reformas tributárias e administrativas, 
bem como racionalização das despesas. O BID também está considerando o 
financiamento de programas de poupança de custos e aumento da lucratividade, para 
melhorar a oferta financeira do setor público.  

O Banco apoiará reformas para incrementar a competitividade do setor privado por meio 
da reforma tributária, da introdução de uma agência de crédito, da ampliação de 
definições de garantias e da modernização da legislação sobre arrendamento de terras. 
O Programa de Liquidez para a Sustentabilidade do Crescimento, aprovado em janeiro de 
2009, sustentará o crescimento ao substituir o financiamento comercial e as linhas de 
crédito para capital de giro, ambos restringidos pela desaceleração da economia mundial. 
As operações de desenvolvimento rural incrementarão a produção agrícola, o que 
poupará divisas, oferecendo emprego e gerando crescimento. O desenvolvimento da 
infraestrutura resultante do papel de liderança do Banco na manutenção e reabilitação da 
rede rodoviária e de abastecimento de água será central para possibilitar o crescimento 
econômico. O Banco fará uso da sua perícia para ajudar a dar seguimento à regularização 
da posse da terra, direitos de propriedade e registro, a fim de facilitar o acesso a 
financiamento. Existe uma premente necessidade de atualização do sistema, dos 
procedimentos e dos serviços de administração aduaneira.  

O Banco ajudará o Governo a satisfazer, no curto prazo, urgentes necessidades sociais a 
fim de mitigar o impacto de medidas de ajuste fiscal. Também apoiará o objetivo de 
médio prazo de descentralizar a gestão do setor da educação e introduzir mecanismos 
essenciais de gestão de desempenho. O programa de investimento em educação básica e 
formação dos jovens desempenhará importante papel na melhoria do capital humano. 
O programa de segurança da cidadania e justiça será central nos esforços para melhorar 
as condições de vida dos pobres. Este programa conterá a erosão dos sistemas de justiça 
formal e segurança, especialmente nas áreas fortemente influenciadas por estruturas de 
governança informal. 
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México 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

14 de maio de 2009 

Antecedentes 
O México é o décimo quarto maior país do mundo em área total (2 milhões de km²) e o 
décimo primeiro em população (110 milhões de habitantes). Está classificado como país 
de renda média alta, e em 2007 sua economia ocupava a décima posição em termos de 
PPA, representando 2,2% da RNB mundial. O crescimento econômico nas duas últimas 
décadas foi modesto, à média de 3,1% ao ano. As previsões de crescimento para 2010-
2020 situam-se nos 3,6% ao ano, comparado com 3,9% no Brasil, 4,4% no Chile e 7,2% 
na China.  

O nível de pobreza caiu, passando de 46,9% em 1996 para 20,7% em 2006, graças em 
parte à estabilidade macroeconômica e à baixa inflação, além dos programas de 
transferência condicional de renda e das remessas de migrantes. O ODM que prevê a 
melhoria da cobertura da educação básica foi alcançado. Os desafios a superar incluem a 
expansão da cobertura a segmentos populacionais não abrangidos (migrantes, povos 
indígenas), maior cobertura para níveis escolares mais adiantados e o fortalecimento da 
qualidade da educação. Quanto às metas de saúde dos ODM, reduziu-se substancialmente 
a mortalidade infantil e materna, e registraram-se avanços no combate ao HIV/AIDS, à 
malária e à tuberculose (vide tabela sobre o progresso dos ODM). 

 
Tabela 1 – México: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Na última década, o México realizou avanços substanciais no fortalecimento da estrutura 
econômica e na melhoria dos indicadores sociais. Não obstante, o país ainda enfrenta 
importantes desafios na redução da pobreza e no aumento da competitividade a fim de 
acelerar o crescimento. A crise financeira mundial também lançou desafios adicionais 
que exigem esforços para mitigar o impacto da crise sobre os setores mais vulneráveis da 
população. Isto inclui não só a adoção dos incentivos necessários para promover o 
crescimento, como também a implementação de medidas para melhorar o crescimento 
econômico assimétrico que caracteriza o país. 

O desempenho econômico e a exitosa inserção do país nos mercados internacionais de 
capital geram um desafio fundamental para a definição das áreas de intervenção em que o 
Banco possa adicionar valor máximo ao programa de desenvolvimento do Governo do 
México. 

Na medida da recuperação do impacto da crise de 2009, o setor soberano do México 
reduzirá o nível da sua dívida pública e acessará os mercados globais em melhores 
condições de preço. Isto acontecendo (a partir de 2001), a estratégia do Banco estará mais 
focalizada no desenvolvimento do setor das operações sem garantia soberana 
(i.e., desenvolvimento subnacional e setor privado). 

Tendo isto em mente, a Estratégia de País com o México, que é o resultado de um 
constante diálogo com autoridades nacionais, focalizará quatro objetivos fundamentais: 
(a) fortalecimento da competitividade da economia mexicana; (b) desenvolvimento de 
capital humano e sua inserção no mercado de trabalho; (c) gestão ambiental sustentável 
compatível com a agenda do governo de mitigação dos efeitos da mudança climática; e 
(d) consolidação da estrutura de gestão por resultados e fortalecimento da eficiência da 
despesa pública, tanto nos nível federal como subnacional. 

Fortalecimento da competitividade: O primeiro objetivo visa a elevar os níveis de 
investimento em infraestrutura a fim de fortalecer a competitividade da economia. Para 
tanto, o programa do Banco inclui diversas atividades em matéria de transporte, água e 
saneamento, energia e desenvolvimento rural, bem como o fortalecimento de mercados 
financeiros ligados ao desenvolvimento e infraestrutura da habitação. Além disso, o 
programa também apoia a pequena e média empresa e as iniciativas do setor privado. 
Estas últimas vão lado a lado com o desenvolvimento de um novo modelo de negócios 
para governos subnacionais, que complementa o apoio do BID aos bancos de 
desenvolvimento do México e permitirá a participação direta do Banco na identificação 
de novos projetos com estados mexicanos. 

Desenvolvimento de capital humano: O segundo objetivo é apoiar os esforços do governo 
para consolidar programas de desenvolvimento social e formar capital humano entre os 
segmentos mais vulneráveis da população, para fazê-los sair do ciclo de pobreza. Para 
tanto, é fundamental estabelecer uma estreita conexão entre os programas de melhoria da 
educação, saúde e nutrição e os que foram criados para promover a geração de emprego 
e renda permanente. 
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Desenvolvimento sustentável: O terceiro objetivo é apoiar os esforços do governo para 
consolidar reformas destinada à adaptação aos efeitos da mudança climática e mitigar o 
seu impacto sobre o país. O Banco apoiará uma abordagem de gestão que estimule um 
uso mais intenso de tecnologias limpas para a geração de energia, bem como o uso de 
fontes energéticas alternativas e sustentáveis. 

Fortalecimento da eficiência do gasto público: Por fim, o quarto objetivo é fortalecer o 
processo de desenho de políticas públicas, com ênfase na qualidade do orçamento 
público e no uso de sistemas nacionais mais apropriados. Para este fim, o programa 
procura estimular a aplicação de uma abordagem de gestão por resultados como padrão 
para os processos de administração pública, tanto no nível federal como no subnacional. 

Em harmonia com os objetivos citados, o Banco desenvolveu uma substancial carteira de 
empréstimos, baseada na sua credibilidade técnica e experiência em áreas ligadas à 
infraestrutura e ao desenvolvimento financeiro; à proteção social e a programas de 
transferência de renda, inclusive programa de desenvolvimento rural; ao desenvolvimento 
da educação e do capital humano; e, recentemente, à iniciativa da mudança climática e ao 
programa de energia renovável. Adicionalmente, o Banco tem trabalhado com as 
autoridades mexicanas no desenvolvimento de uma estrutura pública de apoio à iniciativa 
da gestão por resultados, adotada pelo México em 2008. 

Para os próximos anos, o programa com o México reforçará as linhas de ação já iniciadas 
em anos anteriores e consolidará os programas aprovados em 2008 e previstos para 2009. 
O programa procurará fortalecer as relações entre os governos subnacionais e os bancos 
nacionais de desenvolvimento. Tais atividades incluirão programas com o Banobras, a 
Sociedad Hipotecaria Federal e a Nacional Financiera, entre outras instituições, 
permitindo consolidar os programas do governo mexicano e as iniciativas do Banco em 
programas que gerem níveis mais altos de investimento e competitividade. 

No setor social, as iniciativas do Banco focalizarão programas que contribuam para 
romper a transmissão de pobreza entre gerações, tanto na área rural como na urbana. 
O Banco manterá uma presença ativa em programas em que a sua experiência e 
contribuição tenham sido importantes, como no caso de Oportunidades, programa de 
transferência condicional de renda do México, e nos programas do setor de educação 
orientados para o reforço de capacidades no nível básico e o desenvolvimento de aptidões 
que habilitem os estudantes a ter melhores condições de acesso ao mercado de trabalho.  

O Banco manterá seu apoio à agenda do país para a mudança climática, tanto no nível 
nacional como no subnacional. Ações nessa área incluirão um importante programa de 
investimento em projetos de energia renovável relacionados com o Fundo para 
Desenvolvimento da Tecnologia, do qual o México é beneficiário e que interliga aos 
iniciativas do BID com as do Banco Mundial no tocante ao desenvolvimento de projetos 
de energia renovável nos próximos anos. 

O Banco também prevê atividades no nível estadual destinadas a consolidar o modelo de 
gestão orientada para resultados e a eficiência nos gastos orçamentários. O trabalho já 
iniciado com o Distrito Federal e os estados do México, Tabasco, Yucatán e Michoacán 
facilitará a aplicação deste modelo a outras regiões do país como parte da iniciativa 
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PRODEV e no âmbito do programa de gestão por resultados que o Banco financia com a 
Secretaria da Fazenda do México. 

É importante indicar que as operações sem garantia soberana do Banco são extremamente 
ativas no México. Existe superabundância de projetos que precisam de apoio financeiro 
no país. Assim, SCF tem participado ativamente da identificação e aprovação de novos 
projetos de infraestrutura tradicional (rodovias), serviços de saúde (hospitais) e energia 
verde (estações eólicas), bem como de facilidades de garantia e empréstimo com 
instituições financeiras locais que contribuem para o desenvolvimento dos mercados de 
capital e do financiamento da habitação. O SCF estabeleceu uma parceria com o 
FONADIN destinada a facilitar a implementação de projetos essenciais de infraestrutura 
e está ativamente empenhado na busca de instrumentos de promoção de parcerias 
público-privadas.  

O setor de Oportunidades para a Maioria obteve aprovação para o programa básico 
Mejora tu calle.  

O Fumin tem participado de um esforço sustentado para implementar programas de 
estímulo ao investimento privado e melhoria da competitividade dos setores produtivos 
do México. Os projetos ora em execução visam ao desenvolvimento de pequenas, médias 
e microempresas (61%) e de novos mercados (17%), ao apoio ao sistema financeiro 
(9%), ao meio ambiente (5%), à infraestrutura (4%) e à força de trabalho (2%).  

De 1994 a 2008, as aprovações do Fumin totalizaram US$ 142,6 milhões, abrangendo 
92 projetos. Para 2009, o Fumin espera, para o México, de oito a nove aprovações, no 
total de US$ 6-8 milhões. 
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Nicarágua 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

20 de maio de 2009 

Antecedentes 
A Nicarágua é o segundo país mais pobre da América Latina e do Caribe, com um PIB 
per capita de US$ 1.123 em 2008. Sua economia, baseada tradicionalmente na 
exportação agrícola, é pequena e aberta, e continua vulnerável a choques externos e 
desastres naturais. Desde 1997, suas relações de troca reduziram-se em dois terços. 
O país depende de remessas (cerca de 12% do PIB) e de doações de países 
industrializados (aproximadamente 3%-4% do PIB e 16% do orçamento total do governo 
central). 

O crescimento econômico na última década foi mais rápido do que o crescimento 
demográfico, mas não o suficiente para produzir uma redução substancial nos níveis de 
pobreza. A pobreza em geral continua a afetar cerca de metade da população, ao passo 
que a pobreza extrema havia sido reduzida a 15% em 2005. A pobreza concentra-se em 
áreas rurais e é particularmente severa na costa caribenha.  

Embora a Nicarágua tenha avançado na cobertura e na oferta de serviços sociais básicos 
na última década, os resultados têm sido mistos. De 2001 a 2006, executaram-se 
programas que mostraram impacto nas áreas da nutrição, saúde preventiva e educação. 
Porém, existem significativas diferenças regionais e de gênero em termos de acesso a 
serviços sociais, e cumpre reconhecer que a disponibilidade de financiamento não tem 
sido suficiente para acompanhar as imensas necessidades do país. Além disso, o impacto 
do gasto social não tem sido proporcional ao aumento do seu volume, o que sugere uma 
intensificação dos esforços iniciados em 2007 para melhorar sua eficiência e qualidade. 

Nestas circunstâncias, é improvável que a Nicarágua venha a alcançar a maior parte dos 
ODM, inclusive a redução da pobreza extrema, e é muito improvável que alcance a meta 
de reduzir a mortalidade materna. Em contraste, a Nicarágua já ultrapassou a planejada 
redução da malária, e provavelmente alcançará os objetivos de saneamento e de matrícula 
líquida na educação básica universal. 

A recessão econômica provavelmente resultará em queda nas rendas per capita e em 
aumento do desemprego em 2009 e possivelmente em 2010. Os desafios de 
desenvolvimento estrutural que a Nicarágua enfrentará no período de 2010-2020 são: 
(i) assegurar um arcabouço macroeconômico sólido e estável, priorizando o 
aprofundamento da consolidação fiscal e a redução da vulnerabilidade externa; 
(ii) acelerar o ritmo do crescimento sustentável e inclusivo, o que exigirá um 
desenvolvimento abrangente do setor rural e uma melhor estrutura para o investimento 
privado; (iii) reduzir a pobreza, em particular a pobreza extrema, o que implicará 
aumento de investimento social (saúde, habitação e água e saneamento) que seja mais 
eficaz, e o desenvolvimento de um sistema de bem-estar social; e (iv) formar a 
capacidade nacional de sustentabilidade ambiental e prevenção de desastres naturais.  
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Tabela 1 – Nicarágua: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia do Banco com a Nicarágua (EBP-NI) 2008-2012 baseia-se no apoio às 
prioridades de desenvolvimento do governo de uma forma mais focalizada, com objetivos 
mais claros e ações em setores em que o Banco tenha vantagens comparativas. A EBP-NI 
é o resultado de um diálogo contínuo mantido com o governo e com agências de 
cooperação internacional, o setor privado e a sociedade civil. A EBP-NI foi 
complementada por uma série de estudos e notas técnicas setoriais, produzidas para 
identificar os desafios principais da Nicarágua. O objetivo geral da EBP-NI 2008-2012 é 
prestar apoio seletivo ao Governo da Nicarágua na redução e gestão de vulnerabilidades 
que inibem a consecução das metas de crescimento e equidade fixadas pelo país. 
Espera-se que a contribuição do Banco se concentre em cinco objetivos, a saber: 
(i) sustentabilidade fiscal e fortalecimento da gestão pública; (ii) confiabilidade do 
abastecimento de energia elétrica e melhoria da rede rodoviária existente; (iii) gestão e 
cobertura de serviços sociais, inclusive o desenvolvimento de um sistema de bem-estar 
social; (iv) desenvolvimento da produção; e (v) gestão institucional para a prevenção de 
desastres naturais. 

Estas prioridades refletem-se na carteira atual do Banco em termos de montantes a serem 
desembolsados: cerca de 61% da carteira destinam-se ao desenvolvimento da 
infraestrutura (energia, transporte e água e saneamento); aproximadamente 20% da 
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carteira estão orientados para o reforço e a melhoria de programas sociais (seus objetivos 
principais são reduzir a mortalidade infantil, a desnutrição e a prevalência de pobreza 
bem como fornecer habitação); e cerca de 15% da carteira visam ao apoio do setor 
produtivo.  

Em termos de operações de setor privado em andamento, a carteira do Banco compõe-se 
principalmente de programas de facilitação do financiamento do comércio a fim de 
melhorar a competitividade, apoiar a PME e desenvolver oportunidades de 
microfinanciamento. 

O programa de operações nos próximos anos prevê apoio sustentado para o setor de 
energia, identificado pelo governo como prioritário para a ação do Banco, e também para 
a sustentabilidade fiscal que, ademais de aumentar a eficiência e a eficácia da despesa, 
dará margem ao uso de instrumentos de empréstimo mais flexíveis.  

Na área da política social, as ações do Banco apoiarão a articulação de uma política de 
proteção social. A EBP-NI procurará contribuir para um incremento da eficácia do gasto 
público voltado para a redução da pobreza mediante desenvolvimento de um sistema de 
bem-estar social, com ênfase em áreas rurais e da periféria urbana e no desenho e 
implementação de ações para o desenvolvimento amplo das crianças, e para a melhoria 
das condições de êxito escolar, ajudando dessa forma a interromper a transmissão da 
pobreza entre gerações.  

Outros desafios a superar na área social são a cobertura de saúde e o acesso à habitação e 
sua qualidade, em particular para os pobres. A intervenção do Banco em saúde apoiará os 
esforços do governo de melhoria da qualidade dos serviços de saúde e de ampliação da 
sua cobertura sustentável até a população mais vulnerável, mediante a criação de sistemas 
integrados de saúde, com ênfase especial na prestação de serviços materno-infantis de 
saúde. No setor da habitação, dados os bons resultados do programa de subsídios 
executado anteriormente, terá prosseguimento esta abordagem de melhoria das condições 
de vida de famílias de renda baixa e moderada. 

Espera-se que haja demanda de empréstimos de investimento e de apoio a reformas na 
área social. O primeiro tipo de instrumento focalizará a ampliação da cobertura da rede 
de serviços de saúde, sistema de bem-estar social e a continuação e desenvolvimento de 
um programa de habitação para os setores de baixa renda. Devido à importância das áreas 
fiscal e social para o objetivo de reduzir a pobreza, será adotada uma abordagem 
programática em relação às mesmas. 

No setor de infraestrutura, a cobertura de água e saneamento ainda é um grande desafio 
a superar. A intervenção do Banco no setor procurará melhorar a oferta e a cobertura de 
serviços de abastecimento de água e saneamento, em apoio à consecução dos ODM. 

Deficiências de cobertura e qualidade da infraestrutura básica de energia e transporte têm 
impedido o crescimento da Nicarágua. As ações do Banco em energia apoiarão um 
aumento de cobertura por meio de investimentos em transmissão, transformação e 
reabilitação de usinas geradoras; promoção da integração energética com a América 
Central; busca de fontes de geração alternativas; e fortalecimento institucional do setor 
público para sustentar e melhorar as condições do serviço de eletricidade no país. No 
setor dos transportes, a ação do Banco contribuirá para a expansão do sistema de estradas 



Anexo 4 
Página 71 de 95 

 
 

 

pavimentadas, com prioridade para intervenções que integrem as regiões à economia 
nacional e liguem o país à região mesoamericana. Devido à necessidade de infraestrutura 
do país, serão utilizados projetos de investimento multifásico nesta área.  

Em razão da fragilidade institucional do país, a EBP-NI continuará a reforçar as 
capacidades locais. Portanto espera-se que um componente de fortalecimento 
institucional seja incluído na maioria das operações, bem como nas ações destinadas a dar 
continuidade ao fortalecimento de sistemas nacionais. As ações do Banco também 
continuarão a apoiar a sustentabilidade fiscal e o reforço da gestão pública com operações 
de apoio a reformas fiscais e a modernização e fortalecimento de instituições do setor 
público. Como já se mencionou, será usada uma abordagem programática para a área 
fiscal, ao passo que o fortalecimento do sistema institucional e nacional será abordado 
com operações de investimento mediante uma abordagem de setor. 

Para o setor da competitividade e integração, devido aos baixos níveis de produtividade, 
seu melhoramento aumentaria a produção sem que fosse necessário ampliar a fronteira 
agrícola. Os programas do Banco apoiarão a produtividade dos pequenos produtores 
rurais, tentando ao mesmo tempo corrigir as disparidades de gênero na economia rural. 
Para este fim, serão promovidos programas abrangentes de apoio ao setor rural. Devido 
ao potencial turístico do país, e para complementar esforços destinados a diversificar a 
economia rural, também serão promovidos programas de desenvolvimento do turismo 
rural. Esta área será apoiada principalmente por empréstimos de investimento. 

O foco principal da proteção ambiental e resposta à mudança climática serão 
intervenções que ajudem a fortalecer a gestão institucional para a prevenção e o manejo 
de desastres naturais. Estas ações serão complementadas por investimentos nos setores 
produtivos e de infraestrutura e por trabalho setorial. A ação do Banco nesta área, que 
será atendida principalmente com empréstimos de investimento, ajudará a melhorar a 
gestão institucional de risco em caso de desastres naturais e a reduzir a fontes de risco 
mais importantes em áreas urbanas. 

As operações de setor privado deverão aumentar sua participação na carteira do Banco 
para a Nicarágua, mediante o aproveitamento das sinergias entre diferentes guichês do 
BID para o desenvolvimento do setor privado (SCF, Fumin, CII, PES e OM), com vistas 
a complementar as ações desses guichês e promover o uso do Fumin, PES e OM. Por 
outro lado, o Banco apoiará o país na busca de cofinanciamento para complementar seus 
recursos, em particular na área da infraestrutura. 

A demanda de produtos do BID 
O BID mantém relações estreitas e muito ativas com a Nicarágua. É a principal fonte de 
financiamento multilateral do país, respondendo por 41% da sua dívida multilateral, 
16% da sua dívida pública externa e 12% da dívida total do setor público em fins de 
2008, quando calculada de acordo com a situação legal. Estes dados não exprimem a 
verdadeira importância no tocante à dívida pública externa e à dívida total do setor 
público, porque muitos credores bilaterais que não pertencem ao Clube de Paris ainda não 
abriram mão da dívida nos termos da Iniciativa para o Perdão da Dívida dos Países 
Pobres Muito Endividados (PPME). A implementação completa deste perdão da dívida 
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reduziria a dívida externa em aproximadamente US$ 1,2 bilhão, a participação do BID na 
dívida externa seria de 24%, e na dívida pública total seria de 16%.  

É provável que a importância do BID cresça no período de 2010-2020. Sendo a 
Nicarágua um país pobre muito endividado, seu setor público carece de efetiva 
disponibilidade de acesso a crédito privado externo, ao passo que o acesso do seu setor 
privado é limitado. Com o passar do tempo, o financiamento bilateral de 
desenvolvimento pendeu mais para doações do que para empréstimos, e é possível que o 
financiamento bilateral total diminua no período de 2010-2020, embora exista 
considerável incerteza a respeito do volume e da composição da futura assistência da 
Venezuela. Os fluxos líquidos de empréstimos do BID são fortemente positivos, e é 
provável que a dívida com o Banco cresça à média anual de 1,5 ponto porcentual do PIB 
no período 2010-2020. 

No curto prazo, espera-se um aumento na demanda de recursos do BID para mitigar o 
impacto da crise financeira internacional e financiar investimentos para aumentar o 
emprego. A demanda do setor privado deverá crescer significativamente na próxima 
década com a continuação da expansão da atividade econômica e do investimento 
privado, particularmente nas áreas de infraestrutura, nos setores sociais e no apoio à 
pequena e média empresa.  

Nessas circunstâncias, o papel financeiro do Banco enfrentará alguns desafios: (i) estar 
pronto para assistir o país com financiamento anticíclico apropriado e oportuno, quando 
necessário, num contexto de restrições fiscais e de sustentabilidade da dívida; e 
(ii) proporcionar financiamento ao setor privado e a outros clientes sem garantia 
soberana, melhorando o seu papel de catalisador. 
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Panamá 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades Financeiras, 2010-2020  

13 de maio de 2009 

Antecedentes 
Uma das economias de crescimento mais rápido da América Latina, o Panamá registrou 
um crescimento médio anual do PIB de quase 9% no quinquênio findo em 2008. 
Contudo, em função do seu alto nível de abertura (tanto em termos de comércio como de 
finanças) a crise global está reduzindo o crescimento ao provocar a queda da demanda de 
exportações, a redução do trânsito pelo Canal do Panamá e uma parada total na expansão 
do setor de construção de imóveis e serviços correlatos. Dados extensivos ao primeiro 
trimestre de 2009 sugerem que o crédito ao consumidor, o crédito ao comércio exterior e 
a demanda de exportações diminuíram em proporção realmente dramática no último 
semestre, afetando em particular as reexportações da Zona de Livre Comércio de Colón. 
Uma redução do ritmo das receitas no primeiro trimestre de 2009, especialmente da 
arrecadação não-recorrente e não-fiscal contribuiu para um déficit do setor público não 
financeiro de 0,6% do PIB anualizado. Não obstante, a consolidação fiscal dos últimos 
anos e um sistema bancário sólido e conservador ajudaram a proteger o Panamá dos 
efeitos potencialmente muito desestabilizantes da crise mundial. Além disso, a conclusão 
de um ambicioso programa de investimentos públicos em 2009 e o início da construção 
das novas comportas do Canal do Panamá em 2010 agirão como estabilizadores 
automáticos, exatamente quando se espera que o impacto da crise atinja mais duramente a 
região. O FMI estimou um crescimento potencial de cerca de 7% a médio prazo. 

O Panamá progrediu nos últimos anos rumo à consecução dos Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio, ao reduzir a pobreza e alcançar as metas de educação 
básica universal e igualdade entre os gêneros. Entretanto, a distribuição do crescimento e 
da riqueza do país continua concentrada nas mãos de uns poucos, mormente nos setores 
econômicos baseados nos serviços. Persistem flagrantes diferenças de renda e 
oportunidade, e os indicadores de desnutrição e doenças infecciosas entre os muito 
pobres são fracos, dados os níveis de renda per capita do Panamá (Tabela 1). 
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Tabela 1 – Panamá: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A Estratégia de País com o Panamá (EBP-PN) 2005-2009 é o resultado de um produtivo 
diálogo mantido com as autoridades do país. O processo de diálogo que culminou com a 
EBP-PN nutriu-se de uma série de estudos e notas técnicas setoriais específicas que 
identificaram os principais desafios do Panamá. A EBP-PN focalizou quatro objetivos: 
(i) promover o crescimento sustentado e considerar diversas opções para melhorar a 
produtividade; (ii) reduzir a pobreza; (iii) assegurar a sustentabilidade dos recursos 
naturais e culturais do país; e (iv) proporcionar bens públicos de forma mais eficiente. 

Estas prioridades foram refletidas na carteira do Banco. Nos últimos quatro anos, os 
empréstimos destinavam-se principalmente a: (i) ampliar a cobertura dos serviços de 
eletricidade em áreas rurais; (ii) aumentar a cobertura dos serviços de água e saneamento, 
em apoio à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio; (iii) melhorar a 
infraestrutura rodoviária; e (iv) promover a integração interregional com a América 
Central (Plano Puebla-Panamá) e a Comunidade Andina (a interconexão elétrica com a 
Colômbia foi inaugurada recentemente). Além disso, o Banco tem atuado como parceiro 
do governo em seus esforços para aprofundar o desenvolvimento do setor financeiro, 
particularmente mediante a melhoria da transparência, a promoção do desenvolvimento 
de mercados de capital e o reforço da estrutura reguladora da indústria de seguros e 
resseguros. O Banco também tem trabalhado com o governo para assegurar que os 
recursos naturais sejam desenvolvidos de maneira sustentável, para fortalecer os sistemas 
institucional, jurídico e regulatório e para encorajar a descentralização (a Lei de 
Descentralização está sendo atualmente debatida no Congresso do Panamá). 
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Em termos de operações correntes de setor privado (SCF), a carteira do Banco compõe-se 
de empréstimos ao setor privado e facilidade de financiamento do comércio exterior. 
Entre estas operações, grande parte das quais se orienta para projetos de infraestrutura,13 a 
mais saliente é o empréstimo de US$ 400 milhões aprovado para a Autoridade do Canal 
do Panamá. Este empréstimo será aplicado no projeto de expansão do Canal do Panamá, 
orçado em US$ 5,5 bilhões, que pode ser considerado como o maior projeto de 
infraestrutura da América Latina e do Caribe na última década. Por sua vez, a maior 
parcela das facilidades de financiamento do comércio exterior tem sido destinada à 
melhoria da competitividade, à provisão de incentivos às PME e ao desenvolvimento de 
oportunidades de microfinanciamento. Incluído o empréstimo para a expansão do Canal, 
a participação da carteira de setor privado do Panamá cresceu substancialmente na última 
década e representa cerca de um quinto da carteira total. Excluíndo o citado projeto, a 
participação do SCF permanece em níveis normais de aproximadamente um décimo da 
carteira total. 

Nos próximos anos, apesar de alguma incerteza quanto às prioridades de governo (uma 
nova administração tomará posse em 1º de julho de 2009), esperamos que o país continue 
a demandar principalmente projetos de infraestrutura. Em particular, haverá grande 
demanda de projetos de água e saneamento (que representaram cerca de 5% da carteira 
do Panamá nos últimos 15 anos). Por sua vez, o setor social e o institucional adquirirão 
crescente importância e sua participação na carteira aumentará proporcionalmente. Ao 
longo dos últimos 15 anos, os empréstimos ao setor social têm representado apenas uns 
13% da carteira total. Dada que a redução da desigualdade e da exclusão deverá passar a 
ser um dos principais desafios de desenvolvimento do Panamá, é de se esperar um 
aumento nas operações para o setor social.  

Continuará a necessidade de empréstimos de investimento e de apoio a reformas (PBLs). 
Os do primeiro tipo focalizarão a melhoria da educação e das instalações de saneamento, 
bem como a melhoria dos serviços existentes. O segundo provavelmente se destinará a 
apoiar o Programa de Transferência Condicional de Renda do Panamá (Red de 
Oportunidades) e a implementação, pelo governo, de uma reforma no setor da educação.  

Para o setor institucional, esperamos que o foco principal seja a plena implementação da 
estrutura recém-aprovada para a melhoria da gestão de finanças públicas, bem como 
algumas operações destinadas a melhorar as instituições do país (i.e., setores da 
educação, água e saneamento, etc.). 

Ademais, como já foi mencionado, a participação do setor da infraestrutura na carteira 
do Banco deverá continuar a ser muito importante. Serão feitos grandes esforços para 
melhorar a qualidade e a eficiência do setor de água e saneamento, em parte por meio de 
uma maior participação do setor privado na prestação de serviços. Espera-se a aprovação 
mais de alguns empréstimos em apoio a reformas no setor de energia, como parte da 
reforma setorial em maior escala, na qual já estamos ativamente envolvidos. Finalmente, 
projetos de transporte rural também deverão ganhar importância.  

                                                 
13  50%, em termos de número de projetos. 
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A expectativa é de que o setor de competitividade e integração ganhe maior relevância, 
por meio da promoção de exportações locais e do investimento estrangeiro direto. 
A integração regional será o objetivo essencial para o setor. 

Para proteger o ambiente e responder à mudança climática, promoveremos mais 
projetos regionais ou de foco setorial para ajudar a preservar os recursos naturais do 
Panamá. O Banco também assegurará que o desenvolvimento econômico ocorra de 
maneira responsável e sustentável. 

Cumpre salientar também que esperamos maior demanda de projetos multissetoriais 
orientados geograficamente para o desenvolvimento regional específico de províncias 
mais carentes. 

As operações de setor privado continuarão em ritmo semelhante. Esperamos mais 
operações do Programa de Facilitação do Financiamento do Comércio destinadas a 
incrementar o comércio internacional, e mais operações de infraestrutura do setor privado 
(i.e., principalmente no setor energético), bem como empréstimos que facilitem o acesso 
de PME a recursos financeiros. 

Em matéria de assistência técnica ao país, esperamos maior demanda de cooperação 
técnica nas áreas da energia e água e saneamento. Outro campo que talvez demande 
assistência técnica é o setor institucional. Essa demanda poderá ser gerada por um 
conjunto diverso de necessidades, desde assistência técnica às autoridades panamenhas 
na preparação de um orçamento orientado por resultados, até o reforço de capacidades do 
Ministério da Educação ou do IDAAN.14 

A demanda de produtos do BID 
O BID mantém relações muito ativas com o Panamá. No fim de 2008, o Banco era credor 
de 11,7% da dívida pública externa total do país em 2008,15 passando a ser sua fonte 
principal de financiamento multilateral: o débito do Panamá com o BID representava 
69% do total da dívida multilateral. Porém, o coeficiente entre a dívida com o Banco e o 
total da dívida externa ficou abaixo dos 14,1% registrados em 2003, ao passo que as 
emissões de dívidas nos mercados internacionais aumentaram. A dívida do Panamá está 
cotada logo abaixo do grau de investimento, e a meta é alcançar o grau de investimentos 
nos próximos anos. A dívida pública total do Panamá em relação ao PIB foi reduzida de 
60% em 2003 para 42%. 

 

                                                 
14  Instituto Nacional de Água e Saneamento do Panamá. 
15  O grau de exposição aumentará em 2009 com o empréstimo de liquidez de US$ 500 milhões, na 

suposição de que seja inteiramente utilizado. Esta operação é adicional ao empréstimo de setor privado 
do Banco à Autoridade do Canal do Panamá, no montante de US$ 400 milhões. 
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Paraguai 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
O Paraguai apresentou forte recuperação da crise de 2003, graças ao seu decisivo ajuste 
macroeconômico e a um ambiente internacional favorável. Nesse período, o país 
registrou sucessivos superávits fiscais e conseguiu reduzir significativamente o nível da 
dívida em relação ao PIB, ajudado também pela valorização do guarani. O governo 
restaurou a confiança e a estabilidade no setor bancário e resolveu a situação de 
instituições insolventes. As reservas internacionais cresceram acentuadamente e foram 
reforçadas por um acordo stand-by preventivo com o FMI concluído em 2008. Porém, de 
uma perspectiva de longo prazo, essa recuperação aconteceu após duas décadas de 
estagnação econômica em que a renda per capita na verdade declinou em termos reais. 
De fato, somente em 2008, o PIB per capita do Paraguai ultrapassou o seu auge anterior 
de 1981. Vários estudos da economia paraguaia identificaram duas áreas de fragilidade 
que talvez sejam responsáveis por esse desempenho: deficiências na estrutura 
institucional necessária para criar um ambiente favorável para os negócios e déficits de 
infraestrutura, especialmente a rodoviária.  

Apesar de um crescimento médio anual de 2,5% de 2000 até 2007, a renda bruta nacional 
per capita em termos de PPA continua a ser uma das mais baixas na região, tendo sido 
estimada em US$ 4.500 para 2007. Houve substancial progresso nos indicadores relativos 
a mortalidade infantil, fertilidade de adolescentes, educação fundamental e acesso ao 
abastecimento de água, mas menos progresso no acesso a serviços de saneamento. Outros 
indicadores, inclusive alguns essenciais relacionados com a saúde, registram atraso e 
merecem um esforço concertado especial para que possam ser alcançados em 2015. 
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Tabela 1 – Paraguai: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
As áreas prioritárias do Banco no Paraguai são (i) o fortalecimento da administração 
pública, (ii) a promoção do desenvolvimento produtivo e da competitivadade e (iii) a 
expansão das oportunidades para a população de baixa renda. Estas áreas estão em 
sintonia com as prioridades do governo, a carteira existente, as lições aprendidas e as 
vantagens comparativas do Grupo do Banco. Atualmente, dos saldos não-desembolsados 
de empréstimos, 40% concentram-se no setor de transporte, 11% no de energia, 12% no de 
educação e 10% no de reforma do Estado. 

O Banco tem apoiado os esforços para modernizar a administração do Estado e mantém 
atualmente uma carteira de seis empréstimos no total de US$ 38 milhões, com um saldo 
não desembolsado de US$ 37,7 milhões e 16 cooperações técnicas em execução. 
O objetivo é assistir o governo em seus esforços de fortalecimento institucional do Estado 
com vistas à formulação de melhores políticas públicas e à prestação de melhores serviços 
públicos. Com essa finalidade, o Banco complementará projetos em andamento com a 
inclusão de novas operações nas três áreas específicas seguintes: eficiência da gestão 
administrativa e fiscal, sistemas e logísticas de estatística e registro, e estado de direito e 
segurança pública. 

No âmbito da segunda área prioritária (promover o desenvolvimento produtivo e a 
competitividade), o Banco focalizou a reforma dos bancos públicos e a consolidação do 
setor financeiro, proporcionando infraestrutura e ampliando o acesso a mercados. De 
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acordo com o Relatório de Competitividade publicado pelo Fórum Econômico Mundial, o 
Paraguai ainda tem uma importante agenda a realizar a fim de melhorar a sua 
competividade (que passou de 100/104 em 2004 para 124/134 em 2008). 

O Banco continuará a trabalhar na melhoria da oferta de bens comercializáveis, com um 
programa de promoção de exportações e um programa de apoio ao denvolvimento da 
ciência, tecnologia e inovação. Também permanecerá ativo na reforma do setor financeiro, 
inclusive bancos públicos, e na remoção de obstaculos à provisão de adequadas linhas 
financeiras e de crédito para o setor privado, particularmente às pequenas, médias e 
microempresas. No setor da infraestrutura, o Banco continuará a apoiar o governo na 
ampliação e manutenção da rede rodoviária e nos pesados investimentos em transmissão e 
distribuição de energia elétrica necessários para explorar o abundante potencial hidrelétrico 
do país e atender o crescimento da demanda. 

A terceira área prioritária (expansão das oportunidades para a população de baixa 
renda) é um objetivo crítico e essencial do Banco. A pobreza em 2007 era maior do que a 
de nove anos antes. Existe no Paraguai um alto nível de desigualdade de renda 
(o Coeficiente Gini, de 0,55, é o quarto mais alto na América Latina) e de concentração de 
terra. Espera-se que o BID permaneça ativo nessa área por meio do apoio coordenado ao 
desenvolvimento de comunidades rurais, da expansão da cobertura de atendimento 
pré-escolar, maior cobertura e qualidade da educação básica e maior cobertura da 
população com acesso a transferências condicionais de renda. O Banco vem apoiando a 
ampliação de transferências monetárias baseadas na rede de segurança social, que 
permitem o aumento da renda e do consumo de domicílios em situação de extrema 
pobreza, simultaneamente com uma melhoria no seu capital humano na dependência do 
uso da educação e da saúde. Para os próximos anos, o Banco prestará apoio abrangente, 
mediante intervenções múltiplas, para facilitar o desenvolvimento rural focalizado nos 
pequenos produtores. 

A demanda de produtos do BID 
A carteira do Banco no Paraguai compõe-se de 26 empréstimos ativos que totalizam 
US$ 700 milhões, concentrados na infraestrutura para a competitividade (dois terços do 
total) e no setor social (cerca de um quarto), com o restante distribuído entre projetos 
institucionais, ambientais e de integração. Para o futuro próximo, ainda que tenha havido 
um incremento substancial na demanda de projetos de apoio à reforma e modernização 
do Estado, (40% do inventário e em tramitação), espera-se que, no prazo mais longo, a 
distribuição do programa seja mais ou menos semelhante à atual, com ajustes relativos à 
tendência de aumento de projetos de melhoramento institucional (vide a Tabela 3, 
abaixo). O nível geral de endividamento do Paraguai é baixo, e o seu débito corrente com 
o Banco é de US$ 1 bilhão, ou 6,2% do PIB e 81% da sua dívida multilateral total.  
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Peru 

Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 
6 de maio de 2009 

Antecedentes 
O Peru é uma das economias de crescimento mais rápido da América Latina. 
O desempenho econômico recente é encorajador e dá margem ao otimismo. Em 2008, o 
PIB aumentou 9,8 % após 26 trimestres consecutivos de expansão econômica, um dos 
períodos mais longos de crescimento sustentado nas últimas cinco décadas. Embora a 
crise financeira esteja afetando a economia peruana, o país deverá ser um dos poucos da 
região a registrar crescimento positivo em 2009. Entretanto, o sólido desempenho do país 
em termos de crescimento e estabilidade econômica ainda não verteu para a maioria dos 
peruanos. Mais de 39% da população do Peru ainda vivem na pobreza, e as condições 
sociais são particularmente precárias em áreas rurais e entre as populações indígenas.  

Quanto a outros indicadores de desenvolvimento, o Peru fez importantes progressos rumo 
à consecução dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM) em matéria de 
erradicação da pobreza extrema e da fome e de educação básica universal. O país também 
está avançando em termos de igualdade de gênero e acesso a novas tecnologias, mas o 
avanço tem sido mais lento na melhoria do acesso ao abastecimento de água e em áreas 
da saúde com a mortalidade infantil. 

 
Tabela 1 – Peru: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
Aprovada pelo Banco em 2008, a Estratégia de País com o Peru (EBP-PE) salientou a 
importância da manutenção do crescimento sustentável, com geração de empregos de 
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qualidade e de oportunidades de promoção do bem-estar da maioria dos peruanos. A meta 
essencial da EBP-PE é apoiar a agenda de desenvolvimento do Peru em torno de quatro 
objetivos principais: (i) consolidar a estabilidade macroeconômica e reduzir a 
vulnerabilidade a choques nas relações de troca, volatilidade financeira e desastres 
naturais; (ii) ampliar a competitividade e a diversificação da produção para fortalecer a 
participação do Peru na economia mundial, provendo dessa forma um clima de 
investimentos que favoreça o desenvolvimento do setor privado, a produtividade, 
inovação e geração de emprego; (iii) elevar a quantidade e a qualidade do investimento 
em capital humano e social, particularmente para a população pobre e vulnerável; e 
(iv) melhorar, nos níveis nacional e subnacional, a gestão do governo na prestação de 
bens e serviços públicos, e fortalecer os mecanismos de prestação de contas necessários 
para um sistema econômico dinâmico, competitivo e equitativo. 

Em apoio aos desafios de desenvolvimento do Peru, o Banco identificou as seguintes 
áreas prioritárias de colaboração:  

a. Aumento da produtividade e da competitividade. Para promover a competitividade 
e a diversificação da produção no Peru, é essencial ampliar o acesso a mercados 
internacionais, diversificar a estrutura econômica e promover o investimento e a 
produtividade no setor privado. O Banco proporcionará apoio à ação de governo 
nestas áreas, em particular em infraestrutura (transporte, energia, mudança climática, 
água e saneamento, com entidades subnacionais ou concessionárias) e mercados 
financeiros (mercado de capitais, securitização hipotecária, instituições financeira e 
Programa de Facilitação do Financiamento do Comércio Exterior). 

b. Desenvolvimento social. O Banco acumulou rica experiência em programa de alívio 
da pobreza extrema, proteção dos mais vulneráveis e promoção do investimento em 
capital humano dos pobres. As intervenções nessas áreas são de particular 
importância para o desenvolvimento econômico e social e para a estabilidade política 
do Peru. O Banco poderá prestar apoio à agenda do governo para (i) melhorar o 
acesso a serviços básicos, inclusive água e saneamento, educação, nutrição, 
desenvolvimento inicial da criança e saúde básica; (ii) promover um melhor 
funcionamento dos mercados de trabalho para criar oportunidades de emprego formal 
com bons salários de qualidade; e (iii) fortalecer o sistema de proteção social. 

c. Reforma institucional do Estado e da administração pública. O Banco apoiará o 
governo na modernização do foco do Estado em relação aos seguintes aspectos 
essenciais: (i) fortalecimento da capacidade de formulação de políticas e estratégias 
do governo nacional; (ii) modernização do serviço civil para torná-lo mais eficaz e 
eficiente; (iii) consolidação dos sistemas fiduciário e administrativo; (iv) reforma da 
estrutura e do financiamento do poder executivo. (v) melhoramento dos mecanismos 
de coordenação intergovernamental; e (vi) estabelecimento de módulos de serviços 
para o público. Além disso, o Banco apoiará o Peru em suas ações para melhorar a 
gestão governamental de bens e serviços públicos nos níveis nacional e subnacional e 
fortalecer os mecanismos de prestação de contas. 

d. Setor privado. Espera-se um aumento da demanda do setor privado por recursos do 
Banco, em particular para financiamento de projetos empresariais e financeiros. 
O apoio do Banco para o setor privado e para o setor público não-soberano se 
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destinaria principalmente para o setor de infraestrutura (transporte, energia, água e 
saneamento, com entidades subnacionais ou concessionárias), de mercados 
financeiros (mercado de capitais, securitização hipotecária, instituições financeiras e 
o Programa de Facilitação do Financiamento do Comércio Exterior), agronegócio, 
biocombustíveis e saúde. O Banco também pretende continuar o apoio ao setor de gás 
e petróleo, que demandará significativos recursos para concluir um desenvolvimento 
abrangente da indústria que poderá incluir o aumento da capacidade do gasoduto da 
Camisea, o desenvolvimento do setor petroquímico (i.e., Industrias CFE e Nitratos 
del Perú), e a facilitação do desenvolvimento e transporte do petróleo no norte do 
país. 

A demanda de produtos do BID 
O BID mantém relações estreitas e muito ativas com o Peru. Em 2008, o BID era credor 
de 20,7% da dívida pública externa total do país, que era de 14.6% em 2002, e passou a 
ser a fonte principal de financiamento multilateral do país, com 50% do total da sua 
dívida multilateral. Para a próxima década, o objetivo do Banco é manter o seu papel de 
parceiro principal e preferencial do desenvolvimento do Peru em termos de 
conhecimento, desenho e implementação de políticas públicas e de financiamento de 
projetos nos setores público e privado, mediante uma combinação de empréstimos 
programáticos e de investimento, e cooperação técnica.  

A curto prazo, espera-se um aumento na demanda de recursos do BID para mitigar o 
impacto da crise financeira internacional e financiar os custos de pacotes de estímulo 
fiscal. Mas, a médio prazo, as necessidades de financiamento externo do Peru deverão 
moderar-se. Fortalecendo as suas finanças públicas do longo dos últimos oito anos, o 
Peru registrou superávits fiscais e reduziu o seu estoque de dívida pública externa. Em 
2008, o país alcançou a categoria de grau de investimento das principais agências de 
avaliação de crédito, o que facilita o seu acesso a mercados internacionais de capital. 

A demanda do setor privado deverá crescer significativamente na próxima década, 
acompanhando a expansão da atividade econômica e do investimento privado, 
particularmente nas áreas da infraestrutura, petróleo e gás, manufatura, finanças e crédito 
a pequenas e médias empresas. Similarmente, com o prosseguimento do processo de 
descentralização, deverão crescer na próxima década as oportunidades de negócios com 
governos subnacionais e outras entidades públicas não-soberanas. 

Nessas circunstâncias, o papel financeiro do Banco enfrentará uma série de complexos 
desafios, a saber: (i) continuar a ser relevante quando a demanda de operações com 
garantia soberana declinar; (ii) estar pronto para assistir o país quando houver 
necessidade de financiamento anticíclico apropriado e oportuno; (iii) prover 
financiamento ao setor privado e a outros clientes não-soberanos, fortalecendo o seu 
papel de catalisador; e (iv) explorar mecanismos eficientes para trabalhar com governos 
subnacionais e outras entidades públicas não-soberanas. 
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Suriname 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Desde 2003, o Suriname tem registrado um crescimento moderadamente forte, que 
atingiu o índice de 6,5% em 2008. Durante esse período, o Governo do Suriname 
conseguiu alcançar condições fiscais relativamente estáveis a despeito de uma redução do 
superávit, de 3% em 2007 para 0% em 2008. Contudo, com a queda da demanda global, 
projeta-se um crescimento de 2,8% e de 2,5% para 2009 e 2010, respectivamente.  

A perspectiva econômica imediata do Suriname espelha preocupações de longa data com 
a estreiteza da sua base econômica (que depende principalmente de alguns minerais de 
exportação). Estes desafios passarão a ser mais significativos, já que a demanda global 
reprimida de produtos primários de exportação do Suriname agravará problemas na sua 
conta externa e dará margem a desafios para manter equilíbrios fiscais antes 
anteriormente sólidos. Porém, indicadores de dívida relevantes continuam baixos e não se 
esperam problemas a respeito da sua sustentabilidade. 

Altos níveis de pobreza, acesso insuficiente a serviços sociais básicos e o isolamento 
econômico e físico de significativas parcelas da população complicam ainda mais a 
estrutura de desenvolvimento. As realidades sociais dos pobres e vulneráveis são 
agravadas (de uma perspectiva real) por uma inflação alta e difusa. Estatísticas exatas e 
recentes sobre a pobreza e o acesso a serviços sociais, particularmente para acompanhar 
os ODM, continuam em grande parte indisponíveis. Contudo, temas ligados à qualidade 
de vida têm figurado com mais destaque no diálogo nacional, inclusive no contexto das 
recentes greves por maiores salários para trabalhadores do setor público.  
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Tabela 1 – Suriname: Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio  
 

 
 

Portanto, os principais desafios de desenvolvimento do Suriname devem-se a que: (i) a 
sua estreita base econômica é sustentada por alguns produtos básicos, assim tornando o 
país muito vulnerável a choques globais; e (ii) muitas pessoas permanecem desprovidas 
de acesso a serviços básicos essenciais e não contribuem produtivamente para a economia 
formal. 

Áreas de focalização estratégica do BID 
Para ultrapassar a vulnerabilidade econômica a flutuações dos termos de comércio e 
melhorar a qualidade de vida da população, o Governo do Suriname busca ampliar a sua 
base econômica produtiva e melhorar a prestação e qualidade de serviços de saúde, 
educação e habitação, de modo a habilitar sua população a contribuir significativamente 
para o esforço de desenvolvimento proposto. Estes objetivos estão articulados no Plano 
Multianual de Desenvolvimento. As intervenções requeridas pressupõem investimentos 
significativos, que resultam em maior demanda de financiamento externo. Portanto, 
espera-se que o governo concretize o seu plano de recorrer a um maiores recursos do BID 
para reduzir o seu déficit de financiamento externo.  

Neste contexto, mantendo adequada consistência com suas intervenções prévias, o Banco 
e o governo contemplam um programa estratégico que se concentre na melhoria da 
competitividade do setor privado para maximizar a sua contribuição econômica, e que 
amplie o acesso a serviços essenciais para melhorar a qualidade de vida das pessoas 
vulneráveis. Um foco fundamental e complementar será o desenho de intervenções 
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sociais que transformem os vulneráveis em agentes econômicos produtivos. Portanto, ao 
longo do período, o Banco apoiará atividades centradas nos dois indicadores seguintes: 

Melhoria da competitividade do setor privado 
O BID focalizará intervenções na infraestrutura que melhorem a competitividade do setor 
privado mediante a redução dos custos dos transportes e da produção. Especificamente, o 
Banco colaborará com o Governo do Suriname no investimento em transporte aéreo e 
rodoviário, ademais do setor da eletricidade.  

Expansão do acesso a serviços essenciais  
Ademais do apoio a investimentos em educação, saúde, habitação e seguridade social, 
haverá intervenções focalizadas na descentralização e no fortalecimento dos governos 
locais. Nesta esfera, um componente crítico de iniciativas será o desenvolvimento 
integrado de comunidades rurais, que utiliza um modelo de desenvolvimento holístico: 
um conjunto de intervenções complementares sustentáveis, inovadoras e simultâneas a 
partir de diferentes setores. As comunidades beneficiárias desta iniciativa serão as que se 
encontram social e economicamente isoladas da maioria da população. 

No período projetado, os empréstimos sem garantia soberana ao setor privado serão 
baixos devido às dimensões atuais deste setor. Atualmente, as áreas de intervenção 
incluem a infraestrutura da habitação e o transporte. A demanda de empréstimos para o 
setor privado deverá aumentar na medida da melhoria da competitividade.  
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Trinidad e Tobago 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Trinidad e Tobago é uma das economias de mais rápido crescimento da América Latina e 
do Caribe, tendo registrado um crescimento médio anual real do PIB de 9% entre 2002 e 
2007. Como resultado da alta das cotações do petróleo e do gás, os gastos públicos 
aumentaram 20% anualmente; as reservas internacionais brutas atingiram o total de 
US$9,4 bilhões em dezembro de 2008 (dando cobertura a 11,7 meses de importações); o 
Fundo Heritage de Estabilização acumulou US$2,9 bilhões; e a dívida pública diminuiu à 
metade, para cerca de 25% do PIB. Contudo, a economia sofreu um importante revés 
com a crise financeira global e a queda das cotações do petróleo e do gás em fins de 
2008. Ao passo que ainda esteja previsto um incremento do PIB real de 2,9% em 2009, o 
governo interveio nos mercados de divisas e nas operações do CLICO, o maior 
conglomerado financeiro do Caribe, a um custo de aproximadamente US$1 bilhão.  

Trinidad e Tobago também fez significativos avanços rumo à realização dos seus 
Objetivos de Desenvolvimento do Milênio (ODM), em indicadores tais como a 
erradicação da pobreza extrema e da fome, a educação fundamental universal, a redução 
da mortalidade infantil e o acesso a novas tecnologias. Porém, o progresso foi 
relativamente mais lento em termos de promoção da igualdade entre os gêneros, redução 
da mortalidade materna, combate ao HIV/AIDS, à malária e outras doenças, e de 
proteção da sustentabilidade ambiental, particularmente o acesso à água e o tratamento de 
águas servidas.  

 

Tabela 1 – Trinidad e Tobago:  
Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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Ainda que isto não tenha sido capturado nos indicadores dos ODM, Trinidad e Tobago 
também enfrenta formidáveis desafios de desenvolvimento para evitar um renovado ciclo 
de auge e depressão, diversificar a sua base econômica (petróleo e gás representava 
45% do PIB, 60% da receita do governo e 90% das exportações em 2008), e manter 
políticas macroeconômicas e setoriais sólidas para resistir à crise global e sustentar o 
crescimento e os recentes avanços na redução da pobreza e nas condições sociais.  

Embora a demanda de financiamento do setor público seja pequena, comparada ao PIB, e 
anticíclica em relação aos preços do petróleo e do gás, o BID continua a ser o parceiro de 
desenvolvimento mais importante de Trinidad e Tobago. O total de dívida pendente com 
o BID representava apenas 1,5% do PIB e 10% do total da dívida do setor público, e 73% 
da dívida com os bancos multilaterais de desenvolvimento. Para a próxima década, o 
Banco procurará reforçar o seu papel de liderança como parceiro preferencial do 
desenvolvimento do país e aumentar a sua contribuição para o financiamento de projetos 
dos setores público e privado. Espera-se um aumento significativo na demanda 
governamental de financiamento do BID, para apoiar a consecução dos objetivos do 
Plano Nacional de Desenvolvimento – Vision 2000 – à medida que se aproxima o ano de 
2020, e para novos e grandes projetos do setor privado resultantes da intensificação dos 
esforços de comercialização e identificação de oportunidades do Banco.  

Nos setores sociais, o Banco manterá o seu compromisso de longa data com a promoção 
de políticas e investimentos em educação, saúde e habitação e trabalhará em novas áreas 
da rede de segurança da cidadania e segurança social. Os desafios principais são: 
(a) estender a cobertura e o foco da população de baixa renda; (b) manter os benefícios 
aos grupos mais vulneráveis; e (c) interromper a transmissão de pobreza entre as 
gerações. Em 2008 e 2009, o Banco aprovou empréstimos que reafirmaram seu 
compromisso com a segurança da cidadania e a educação inicial da criança. No setor da 
saúde, o Banco planeja abordar a capacidade (recursos humanos, desenvolvimento de 
aptidões e disponibilidade) e consolidar os avanços em financiamentos, prestação de 
serviços e governança. Na esfera da habitação de baixa renda, o Banco continuará a 
apoiar o modelo de regularização da ocupação ilegal, com a intensificação da entrega de 
documentos de posse e a transferência de responsabilidades de manutenção da 
infraestrutura. Finalmente, a carência de dados dificulta a avaliação da contribuição de 
programas da rede de segurança social ao objetivo nacional de reduzir a pobreza em 
1% ao ano. A esse respeito, o Banco dará ênfase ao aumento do uso de dados e de 
capacidade de avaliação de projetos.   

A infraestrutura de Trinidad e Tobago é deficiente em comparação com a de outros 
países de nível de renda semelhante, e existe muito a fazer em matéria de reabilitação e 
financiamento de uma infra-estrutura renovada, em particular nos sistemas de transporte 
(estradas, portos e aeroportos). O Banco dará ênfase à assistência técnica e à reabilitação 
da infraestrutura atual mediante empréstimos com garantia soberana, ao desenvolvimento 
de uma nova infraestrutura no contexto de uma parceria público-privada mediante 
assistência técnica e garantias soberanas, e a novos projetos de infraestrutura ou prestação 
de serviços públicos pelo setor privado, mediante empréstimos sem garantia soberana. 
O Banco apoiará o fortalecimento institucional na gestão de águas servidas e na 
reabilitação infraestrutural de emergência e, continuando o seu longo envolvimento no 
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setor, também oferecerá assistência técnica e produtos de conhecimento e fortalecimento 
de capacidades para intensificar a gestão do tráfego e os resultados da segurança 
rodoviária.  

Em relação às instituições do setor público, o Banco espera contribuir, conforme a 
demanda, para: (i) prestar apoio transversal para estimular o uso de dados no processo 
decisório de políticas e investimentos no nível nacional, setorial ou de projetos; e 
(ii) ajudar a fortalecer sistemas fiduciários, tais como os de preparação de orçamentos, 
administração financeira e aquisições, inclusive o uso de tecnologia de informação e 
comunicação, e de revisão de legislação e reformas institucionais. Além disso, os 
produtos de conhecimento e fortalecimento de capacidade apoiarão: (i) o reforço da 
função de planejamento macroeconômico e de capacidades de modelagem estatística; e 
(ii) a continuação do modelo de gestão baseada em resultados, em agências associadas 
com a estratégia do Banco. Empréstimos com garantia soberana darão ênfase à prestação 
de assistência técnica para melhorar a prestação e a modernização de serviços públicos.  

Na área da competitividade e integração, o Plano Vision 2020 assinala a constante 
queda de Trinidad e Tobago na classificação do Fórum Econômico Mundial sobre 
competitividade global, ao passo que o relatório Doing Business, do Banco Mundial, 
classifica o país apenas no nono lugar entre os 13 países do Caricom estudados. O nível 
de sofisticação e inovação empresarial em Trinidad e Tobago é baixo. O Banco apoiará, 
segundo a demanda, a melhoria do ambiente dos negócios e a competitividade; o 
desenvolvimento, a competitividade e o crescimento de setores estratégicos das pequenas, 
médias e microempresas, em particular as PME não-energéticas (agrupamentos de 
empresas, integração na cadeia de valor, serviços de desenvolvimento comercial, 
atualização e inovação tecnológica, acesso a financiamento); e a introdução de uma 
estrutura legislativa e institucional para parcerias público-privadas (PPPs) e projetos-
piloto de demonstração de PPP.  

No setor do meio ambiente e mudança climática, o Banco incluiu o Governo de 
Trinidad e Tobago em diversas iniciativas de assistência técnica e conhecimento e 
fortalecimento de capacidade orientadas para: (i) o desenvolvimento de um programa de 
energia sustentável e a promoção da adaptação à mudança climática e sua mitigação 
(inclusive a identificação de oportunidades para a redução do alto índice per capita das 
emissões de gases de estufa em Trinidad e Tobago); e (ii) o fortalecimento do sistema 
nacional de gestão de riscos de desastres, o que conduzirá possivelmente a um programa 
mais amplo de prevenção e mitigação. 

Quanto ao setor privado, empréstimos sem garantia soberana apoiarão o financiamento 
de novos projetos nos mesmos setores: inclusão social (saúde, educação, habitação, 
alimentos, base da pirâmide e geração de emprego); infraestrutura (energia, transporte, 
telecomunicações, água e turismo; instituições e acesso a financiamento (fundos 
multilaterais de investimento, pequenas e médias empresas, mercados de capital e 
serviços de assessoramento); integração (comércio, recursos naturais, investimentos 
transfronteiriços); e mudança climática (energia renovável, eficiência energética, 
indústrias de reciclagem e biocombustíveis). Nestas áreas, o Banco promoverá 
infraestrutura e a prestação de bens e serviços públicos num contexto de parcerias 
público-privadas.  
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Uruguai 
Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 

Antecedentes 
O Uruguai emergiu da crise de 2002 por meio dos fortes ajustes na política fiscal e de 
câmbio que, em conjunto com condições internacionais favoráveis, criaram condições 
para crescimentos médios anuais de quase 6% entre 2003 e 2008, acelerados para 
aproximadamente 9% em 2008. Mas, de uma perspectiva de mais longo prazo, o 
desempenho do crescimento uruguaio não foi tão encorajador até 2004, com um 
crescimento do PIB per capita de apenas 1,3% ao ano nas três últimas décadas. Alta 
instabilidade monetária e financeira e problemas recorrentes de sustentabilidade fiscal 
explicam o desempenho desapontador no longo prazo, que se refletiu em baixos índices 
de investimento (à média de 14% do PIB nos últimos 25 anos). O investimento cresceu 
para quase 19% do PIB em 2008, refletindo a abertura da economia ao investimento 
estrangeiro direto e um viés expansionista na política fiscal. 

O Uruguai desfruta níveis relativamente altos de realização de indicadores gerais de 
desenvolvimento, inclusive os associados com os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). Com uma renda bruta nacional per capita estimada em pouco mais de 
US$ 11.000 em termos de paridade de poder aquisitivo, uma das mais altas da América 
Latina, o país possui uma força de trabalho bem preparada e goza de fortes vantagens 
comparativas nos setores da agricultura e serviços. Entre as áreas em que o Uruguai 
registrou bom progresso rumo aos ODM, cumpre destacar a mortalidade infantil, a saúde 
materna e a igualdade entre os gêneros.  

Tabela 1 – Uruguai: Resumo dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
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Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
O foco da Estratégia do Banco com o Uruguai tem sido o de ajudar o país a sustentar 
índices de crescimento econômico suficientes para reverter o declínio em indicadores 
sociais ocorrido em consequência da crise de 2002, com simultânea criação de condições 
para melhoramentos duradouros nos padrões de vida. 

No futuro previsível, o Banco deverá concentrar seu apoio técnico e financeiro em quatro 
áreas estratégicas relacionadas com os desafios de desenvolvimento do país: fortalecer a 
competitividade, melhorar a gestão pública e fiscal, alcançar a redução da pobreza e 
proteger o meio ambiente e responder à mudança climática. 

O Banco identificou o fortalecimento da competitividade e a integração adicional do 
Uruguai na economia global como sendo de baixa prioridade. O BID concentrou seus 
esforços na remoção de entraves em setores essenciais, particularmente a infraestrutura e 
o sistema financeiro, juntamente com políticas e reformas em benefício geral da empresa 
privada. As próximas prioridades incluem o fomento da produção orientada para a 
exportação mediante a promoção da inovação tecnológica, e um amplo espectro de 
investimentos na área da infraestrutura. O último grupo abrange áreas tradicionais como 
o investimento em portos e o aumento da eficiência da malha rodoviária em corredores 
prioritários, bem como projetos inovadores para diversificar fontes de energia. O Banco 
poderia ajudar o governo a preparar uma estratégia energética de longo alcance para 
inserir o setor privado em projetos de geração de energia, e ajudar a aprofundar o 
comércio de energia intrarregional. No setor financeiro, o Banco poderia apoiar a banca 
privada na facilitação do comércio exterior mediante o seu Programa de Facilitação do 
Financiamento do Comércio. 

Para melhorar a gestão pública e sustentar a solidez fiscal, o Banco apoiará os 
esforços para melhorar a administração do governo central e a eficiência dos gastos 
públicos, inclusive por meio do reforço da capacidade de administração financeira e da 
gestão baseada em resultados. O Uruguai necessita implementar reformas fiscais 
pró-investimentos e modernizar e fortalecer o sistema de administração fiscal, de modo a 
prepará-lo para as mudanças destinadas a sustentar o crescimento do investimento 
privado, outra área em que o apoio do Banco poderia mostrar-se proveitoso. Finalmente, 
as tendências demográficas desfavoráveis tornam imperativo uma renovação do sistema 
de seguridade social e um aumento da eficiência administrativa do Fundo de Seguridade 
Social.  

O Banco tratará de manter uma estreita colaboração na área da redução da pobreza e 
inclusão social como base para um crescimento sustentável. Nesse sentido, colaborará 
com o governo na adoção de uma política social de alívio dos problemas da população 
que vive abaixo da linha de pobreza, no investimento em capital humano e na melhoria 
das instituições do setor social. O avanço no setor escolar tem decaído no Uruguai, e o 
Banco identificou uma série de políticas que poderiam ajudar a reverter a tendência. São 
possíveis linhas de ação o fortalecimento da educação pré-escolar, a introdução de apoio 
pós-escolar a estudantes do ciclo fundamental que enfrentam dificuldades, a ênfase à 
educação técnica nos níveis médio e superior e o aperfeiçoamento da formação de 
professores. O Banco continuará a apoiar investimentos para melhorar o acesso a serviços 
confiáveis de água e saneamento, com ênfase na expansão do alcance de sistemas de 
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esgotos, como parte dos seus esforços para realizar os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio. 

No setor ambiental, o maior desafio do país consiste em fortalecer a agência ambiental 
do país, para que ela possa desempenhar com mais eficiência o seu mandato, que abrange 
desde o planejamento e a coordenação de políticas até a avaliação de projetos e a 
monitoramento de impacto. No nível local, governos municipais necessitam de maior 
capacidade em matéria de gestão ambiental e da introdução da observância de políticas e 
instrumentos. Dada a importância da agricultura para a economia uruguaia, os desafios 
relacionados com a mudança climática ganharam maior relevância na agenda do 
desenvolvimento a ser apoiada pelo BID no país. A respeito, espera-se que o Banco 
financie investimentos do setor privado em energia renovável. 

A demanda de produtos do BID 
A carteira atual de US$ 1,4 bilhão reflete um nível médio anual de empréstimos de 
US$ 208 milhões nos últimos cinco anos (excluídos os de emergência) e a recente 
intensificação da demanda em 2008-2009. Num futuro previsível, é razoável supor que a 
demanda se mantenha em nível significativamente mais alto do que a média anterior e 
mais próximo do que o previsto para o período 2008-2010.  

O Uruguai fixou um teto para o endividamento do setor público que afetou o nível do 
endividamento com o BID nos últimos cinco anos. No contexto da crise atual, discute-se 
no país a suspensão dessa restrição a fim de que o país ganhe mais espaço para promover 
medidas anticíclicas. A dívida com o BID, de pouco mais de US$ 2 bilhões, representa 
15% da dívida pública total e cerca de dois terços da dívida com instituições 
multilaterais, proporção que poderá ser alterada nos próximos anos em razão da provável 
necessidade de maior endividamento com o CAF. 

A composição da carteira mostra alinhamento geral com as prioridades estabelecidas pela 
Estratégia de País: 48% em infraestrutura e competitividade, 19% para projetos sociais e 
29% para desenvolvimento institucional. Para a próxima década, é de esperar que 
questões sociais e de infraestrutura continuem responsáveis pelas maiores parcelas da 
carteira total, e que os projetos ambientais aumentem gradativamente. 
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Venezuela 

Desafios de Desenvolvimento e Necessidades de Financiamento, 2010-2020 
9 de maio de 2009 

 
Antecedentes 
 
Nos últimos cinco anos, a Venezuela registrou significativa expansão na atividade 
econômica. Essa expansão foi maior e mais longa do que qualquer outra, pelo menos nos 
últimos 30 anos. O crescimento médio anual do PIB chegou a 10,3% no último 
quinquênio, alimentado pelo incremento exógeno da renda do petróleo. Porém, o 
crescimento foi mais lento em recentes trimestres (em termos anuais, foi de 4.6% em 
2008) e é provável que a queda nos preços das exportações associada à crise financeira 
global afete a atividade econômica no médio prazo. Este extenso período de crescimento 
foi possibilitado inicialmente pelo aproveitamento de um significativo excesso de 
capacidade instalada e, posteriormente, resultou de um aumento nos índices de 
investimento (uma média de 30% do PIB entre 2005 e 2008, contra 22,3% entre 1999 e 
2004). Contudo, o financiamento de altos índices de investimento pode ser sensível à 
volatilidade da renda do petróleo. Nesse contexto, o endividamento estável junto a 
organizações financeiras internacionais pode vir a ser bem mais relevante para o país. 
 
O crescimento sustentado será uma condição necessária para alcançar o Objetivos de 
Desenvolvimento do Milênio (ODM). Em meio ao boom do petróleo, a Venezuela fez 
importantes avanços rumo aos ODM. Em particular, o país tem conseguido reduzir 
significativamente a pobreza extrema, estender a cobertura do ensino fundamental e 
melhorar a sustentabilidade ambiental, mas o progresso foi mais lento na redução da 
mortalidade infantil e houve um retrocesso em termos de melhoria da saúde materna. É 
importante assinalar que melhorias são geralmente vulneráveis à volatilidade das 
cotações do petróleo e à associada dinâmica da taxa real de câmbio. Portanto, um 
ambiente macroeconômico estável e um processo bem sucedido de diversificação 
econômica que gerem, de um lado, emprego de alta qualidade, e de outro, uma política de 
desenvolvimento social voltada para os pobres e vulneráveis, seriam importantes para 
garantir a continuidade rumo aos ODM.  
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Tabela 1 - Venezuela: Objetivos de Desenvolvimento do Milênio 
 

 
 

Perspectivas de apoio do Banco em áreas prioritárias 
A estratégia de país que orientou anteriormente as relações entre o Banco e a Venezuela 
incluía uma série muito ambiciosa de objetivos baseados em quatro desafios principais de 
desenvolvimento: (i) manter o equilíbrio macroeconômico e alcançar o crescimento 
sustentável; (ii) promover a diversificação da economia e incentivar a competitividade; 
(iii) promover o desenvolvimento social; e (iv) fortalecer a governabilidade e as 
instituições. Mas, em anos recentes, a prevalência de condições externas que tornaram o 
financiamento relativamente fácil para o país limitou a atividade de empréstimos. 

A recente Avaliação de Programas por País propôs uma série de recomendações que 
poderiam constituir um guia de ação para o desenho da nova Estratégia de País com a 
Venezuela. Tais recomendações visam a aumentar a efetividade da contribuição do 
Banco para a agenda de desenvolvimento da Venezuela. Em particular, a estratégia de 
financiamento poderia beneficiar-se da focalização em setores específicos em que o 
Banco tem abundante experiência técnica ou, mais concretamente, o financiamento de 
projetos com alto impacto social. 

Levando em conta essas recomendações, o Banco, a fim de apoiar os desafios de 
desenvolvimento da Venezuela, identificou as áreas prioritárias em que já desenvolveu 
sua presença no país, enumeradas a seguir:  

1. Aumento da produtividade mediante desenvolvimento da infraestrutura. 
Para promover a competitividade e a diversificação da produção na Venezuela, é 
essencial diversificar a estrutura econômica e promover o investimento. O Banco 
apoiará as ações do governo nessas áreas, especialmente a da infraestrutura 
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(energia e transporte). Em particular, existem importantes projetos energéticos em 
execução e à espera de aprovação.  

 
2. Desenvolvimento social. O Banco acumulou uma rica experiência em programas 

para aliviar a pobreza extrema, proteger os mais vulneráveis e promover o 
investimento em capital humano dos pobres. Esta área é de grande interesse para 
o Governo venezuelano e para o Banco. O BID pode prestar apoio à agenda 
governamental que visa a: (i) melhorar o acesso a serviços básicos, em especial a 
provisão de acesso a grupos vulneráveis; (ii) melhorar as redes de proteção social; 
e (iii) fortalecer o sistema educacional por meio de apoio a escolas técnicas. 

3. Reforma institucional do Estado e da gestão pública. O Banco poderia apoiar o 
governo em aspectos essenciais com: (i) a promoção de uma reforma integral do 
sistema judiciário, (ii) a modernização do sistema nacional de estatística; (iii) a 
promoção do governo virtual; e (iv) o apoio à consolidação da administração 
fiscal. 

A demanda de produtos do BID 
Ao longo dos últimos dez anos, o papel do BID na Venezuela reduziu-se 
consideravelmente. A participação da Venezuela na carteira do Banco caiu de 4,4% no 
período 1990-1998 para 2,3% no período de 1999-2007. Isto ocorreu num contexto em 
que todo o financiamento multilateral passou a perder importância para o país. Graças a 
operações direcionadas (como o empréstimo de US$ 750 milhões para o 
desenvolvimento da hidrelétrica de Tocoma, aprovado em 2005), o Banco conseguiu 
manter sua presença no país em anos recentes, pois, não fosse assim, a carteira teria sido 
amortizada em aproximadamente seis anos. O desafio ainda consiste em continuar 
relevante em um país que depende cada vez menos do endividamento externo. 

Contudo, recentes desenvolvimentos sugerem que as oportunidades para o Banco na 
Venezuela estão aumentando. Para o futuro, poderá haver escassez de recursos na 
Venezuela, quando comparados com os últimos cinco anos, por se esperar que as 
cotações do petróleo permaneçam abaixo dos níveis sem precedentes observados em 
tempos recentes. Além disso, é possível que o acesso a mercados financeiros 
internacionais se torne mais difícil em consequência da crise financeira mundial. 

A participação da Venezuela na carteira de empréstimos do Banco é consideravelmente 
inferior à sua participação de capital entre os países elegíveis para empréstimos. Isto 
sugere a existência de amplo espaço para um aumento do crédito para o país. Sua dívida 
externa também equivale a uma fração relativamente pequena do PIB, razão por que não 
existem apreensões imediatas em matéria de sustentabilidade da dívida. Como resultado, 
a carteira da Venezuela com o Banco deveria ser determinada pela demanda de crédito do 
país. 

Nessas circunstâncias, o papel financeiro do Banco terá pela frente uma série de 
complexos desafios, a saber: (i) desempenhar um papel importante para ajudar o país a 
reduzir o déficit de infraestrutura; (ii) apoiar a agenda de desenvolvimento social do país 
em áreas e programas em que o Banco tenha identificado oportunidades; e (iii) explorar 
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mecanismos eficientes para trabalhar com governos subnacionais, outras entidades 
públicas não-soberanas e o setor privado, na geração de oportunidades para a maioria. 
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DEMANDA POR PROGRAMAS REGIONAIS DO BID 
RESUMO EXECUTIVO 

Para que nossa região possa competir em pé de igualdade com as economias avançadas, 
com gigantes mundiais emergentes como a China ou a Índia, ou com economias asiáticas 
menores que desenvolveram redes muito eficazes de intercâmbio da produção regional, 
faz-se necessária uma estratégia nova e ousada. Do ponto de vista operacional, o apoio à 
integração regional e global pode ser visto como uma cadeia contínua de investimentos 
hardware e software, referindo-se o primeiro a investimentos em infraestrutura regional e 
o último, ao apoio a estruturas de políticas coletivas. A região realizou avanços 
significativos, mas existe ainda a necessidade de se eliminar a “defasagem de integração 
global e regional”.  

O aumento do apoio financeiro a iniciativas regionais é imperativo por diversas razões: 
os países precisam cooperar para lidar com as falhas de coordenação regional e financiar 
soluções de políticas comuns; consorciando recursos, os países podem alcançar maiores 
ganhos em desenvolvimento do que com ações unilaterais; e os projetos e programas 
regionais podem ter efeitos secundários positivos ao impulsionar uma maior interação 
entre fronteiras. O Banco, em virtude de seu alcance e de seu histórico de realizações em 
apoio à integração regional, está em uma posição sem igual para atuar como um 
mediador imparcial, fornecer instrumentos financeiros regionais inovadores e oferecer 
serviços de conhecimento em apoio à criação dos fundamentos regionais da cidadania 
global.  

Entre 2006 e 2008, o Banco aprovou em média US$ 1.010,5 milhões por ano em 
empréstimos no âmbito regional, o que representa 13,8% do total de empréstimos de 
investimentos do BID. Nos próximos anos, a expectativa é de que a demanda por 
instrumentos financeiros do BID cresça significativamente. Estimativas segundo um 
cenário conservador sugerem uma média de aprovações de US$ 1.189,9 milhões por ano 
entre 2009 e 2013, subindo para US$ 1.555,2 milhões no período de 2014 a 2018. O total 
de aprovações previstas entre 2009 e 2018 monta a US$ 13.726,1 milhões. No entanto, 
dado o apoio ativo às iniciativas de integração em nossos países membros, podemos 
esperar que a demanda por instrumentos financeiros regionais do BID aumente para 
US$ 1.329,7 milhões por ano imediatamente (2009-2014), e para US$ 1.986,6 milhões 
entre 2014 e 2018. O total de aprovações previstas entre 2009 e 2018 monta a 
US$ 16.582,1 milhões. 

O Banco apoiou também o desenvolvimento da dimensão software da integração regional 
nos países beneficiários, sobretudo por meio da cooperação técnica regional, a Iniciativa 
de Bens Públicos Regionais, etc. O Banco aprovou cerca de US$ 41,5 milhões por ano 
em cooperações técnicas regionais entre 2006 e 2008. As aprovações anuais de 
cooperações técnicas regionais previstas variarão de US$ 79,7 milhões até US$ 106,9 
milhões nos próximos cinco anos (2009 a 2014). Para o período de 2014 a 2018, as 
aprovações de cooperações técnicas regionais variarão de US$ 104,2 milhões até 
US$ 159,7 milhões. 
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I. Motivação: Criação de fundamentos regionais para a cidadania global 
A integração e a cooperação não são mais vistas como uma estratégia para sustentar 
regimes de políticas de substituição de importações. Nas últimas duas décadas, 
difundiram-se amplamente reformas de políticas de integração, que se provaram eficazes: 
entre 1985 e 2006/7, o coeficiente de abertura da região saltou de 28,8%, em 1985 para 
47,9%; a parcela de produtos industrializados do total de exportações cresceu de 26% 
para 49%; e o comércio intrarregional subiu de 10% para 17%. No entanto, a região ainda 
precisa alcançar a fronteira da competitividade global. O Banco tem uma função crucial a 
desempenhar na eliminação da “defasagem da integração global e regional”, incluindo o 
aproveitamento do potencial de desenvolvimento dos instrumentos regionais. 

Um maior apoio financeiro regional é fundamental por três razões principais. Primeiro, a 
cooperação é necessária para lidar com falhas de coordenação regional e financiar 
soluções de políticas comuns; por exemplo, combater a poluição ambiental, as crises 
financeiras e as doenças contagiosas entre fronteiras ou construir economias em escala 
regional em termos de produção, mercados de capitais e instituições. Segundo, ao 
consorciar recursos, os países podem obter maiores ganhos em desenvolvimento do que 
por meio de ações unilaterais; por exemplo, a integração regional do fornecimento e 
distribuição de energia pode ajudar as economias menores a aumentar seu acesso à 
energia de baixo custo. Terceiro, projetos e programas regionais podem ter efeitos 
secundários positivos ao estimular uma maior integração entre fronteiras. Redes 
rodoviárias regionais certamente impulsionarão o comércio transfronteiriço e a adoção 
coletiva da harmonização de normas reguladoras financeiras atrairá investidores 
estrangeiros.  

O Banco deve apoiar uma agenda coletiva eficiente e justa, destinada a facilitar a 
cooperação e a integração regional na economia mundial. No entanto, em sincronia com 
os recentes desenvolvimentos em outras instituições financeiras regionais da Europa ou 
Ásia, o Banco precisa renovar seus produtos de financiamento, conhecimento e 
assistência técnica e fortalecimento da capacidade em apoio à criação de alicerces 
regionais de cidadania global.  

II. Apoio atual do BID ao processo de integração regional 
O Banco apoia processos de integração regional por meio da cooperação técnica, 
empréstimos e produtos não financeiros. No entanto, diferentemente de uma cooperação 
técnica em que existem instrumentos específicos para atender às demandas regionais, o 
Banco carece de um instrumento específico de financiamento regional .  

O apoio financeiro a iniciativas regionais atualmente é realizado por meio de 
empréstimos nacionais. Por exemplo, a construção de uma rodovia transnacional requer o 
apoio e a participação de diversos países da região. Entretanto, do ponto de vista 
financeiro, cada país é responsável e deve prestar contas de sua parcela de investimento. 
Caso toda uma rodovia seja financiada com recursos do Banco, esse projeto regional 
holístico traduz-se em uma sucessão de empréstimos nacionais. Isso dificulta muito a 
identificação de quantas operações de empréstimo do Banco se destinam a operações de 
financiamento com dimensão regional, dado que, na prática, elas são identificadas pelo 
Banco como operações nacionais. 



Anexo 5 
Página 3 de 6 

 
 

 

Atualmente, o Banco tem duas grandes iniciativas de integração regional que cobrem boa 
parte do continente: o Projeto Mesoamérica1 (PM) (ex-Plano Puebla-Panamá); e a 
Iniciativa para Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana (IIRSA).2 As duas 
iniciativas identificam e gerenciam operações de empréstimo e de projetos de dimensão 
regional. Para integrar a IIRSA ou o Projeto Mesoamérica, um projeto deve atender a um 
conjunto de requisitos que assegura e protege a qualidade regional.  

Para fins de estimativa da demanda regional, pressupõe-se que os projetos de empréstimo 
para ambas as iniciativas constituem o valor de “limite inferior”.3 Como mostrado na 
Tabela I, nos últimos três anos, o Banco aprovou, em média, operações regionais no total 
de US$ 1.010,5 milhões, que representam 13,7% do total de empréstimos e 18,2% dos 
empréstimos de investimento do Banco.  

 
Tabela I 

Empréstimos regionais* BID, 2000-2008 
 00-02 03-05 06-08 

Valor anual aprovado para empréstimos regionais  
(em milhões de US$) 

226,5 124,0 1.010,5 

Número de operações por ano 7  3  6  
Valor médio dos empréstimos 32,3  37,2  168,4  
Empréstimos regionais como percentagem de empréstimos 
de investimentos** do BID 

6,4% 3,5% 18,2% 

Empréstimos regionais como percentagem do total de 
empréstimos do BID 

3,7% 2,0% 13,7% 

Distribuição setorial (%)       
- Energia 35,3  16,8   29,6  
- Água e saneamento -  2,5  -  
- Transporte 64,7  80,7  70,4  
Total 100,0 100,0  100,0  

* Operações vinculadas à IIRSA ou ao PM. Vide anexo para verificar a lista completa de empréstimos 
regionais. 

**  Exclui empréstimos em apoio a reformas, empréstimos programáticos em apoio a reformas, 
empréstimos de emergência e de crédito global. 

 

Visando impulsionar o desenvolvimento econômico e eliminar as assimetrias 
intrarregionais mais significativas, o Banco tentou dar apoio a uma maior cooperação 
regional. Para ser eficaz, a cooperação dependerá de um relacionamento apropriado entre 

                                                 
1  O Projeto Mesoamérica inclui: Belize, Colômbia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

Nicarágua, México e Panamá. 
2  A IIRSA inclui: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, Guiana, Paraguai, Peru, 

Suriname, Uruguai e Venezuela. 
3  O grupo de empréstimos regionais seria ampliado se a carteira do Banco fosse estudada empréstimo 

por empréstimo, uma vez que poderia haver outras operações de dimensão regional que não fazem 
parte dessas iniciativas. Sem esse exercício, a suposição é de que o número desses empréstimos é 
menor. 
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dois níveis diferentes de ação: o do hardware, que inclui investimentos físicos feitos a 
uma taxa de retorno interno adequado e de fácil apropriação; e o do software, composto 
de investimentos com menor apropriação e menor rendimento privado, como a facilitação 
do comércio exterior, o fortalecimento da capacidade institucional, etc. O Banco tende a 
fornecer esses tipos de apoio à integração por meio de cooperações técnicas. 

No caso de cooperações técnicas, o Banco tem um grupo de iniciativas intrinsecamente 
vinculadas a ações de caráter regional, como a Iniciativa de Bens Públicos Regionais ou o 
Fundo para o Financiamento de Integração de Infraestrutura Regional (FIRII). Além 
disso, ele tem uma série de cooperações técnicas regionais que podem ser financiadas 
pelo Fundo de Operações Especiais (FOE) ou por outros fundos fiduciários.  

É importante notar que existe certo grau de interdependência entre o apoio dado ao 
software de integração e a demanda por investimentos físicos associados à integração. 
Por um lado, o hardware de integração caminha lado a lado com a maior demanda por 
software; por exemplo, um investimento regional em matéria de energia acarreta uma 
maior demanda pelo equilíbrio regulador, pela necessidade de estruturas comuns 
relacionadas ao funcionamento de mercados de energia, etc. Por outro lado, fatores 
pertinentes à dimensão software da integração regional, como os associados à qualidade 
das instituições regionais, levam a uma maior coordenação entre os países, aumentando a 
demanda e a capacidade de execução de investimentos físicos de natureza regional.  

O apoio dado pelo Banco em matéria de software de integração é estimado com o uso de 
cooperações técnicas regionais;4 portanto, todas as cooperações de natureza regional ou 
financiadas com fundos que devam ser usados explicitamente em apoio a operações 
regionais, como a FIRII, foram identificadas. A Tabela II destaca que, nos últimos três 
anos, o Banco aprovou, em média, US$ 41,5 milhões por ano em cooperações técnicas 
regionais. Isso representa 4,1% dos empréstimos regionais e 0,2% do total de 
empréstimos de investimento aprovados. As cooperações técnicas regionais representam 
28,4% do número total de operações de cooperação técnica. 

 

                                                 
4  Esta é uma estimativa do “limite inferior”, de modo que alguns componentes de operações de 

empréstimo podem ser dedicados a ações do software de integração.  
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Tabela II 

Cooperação técnica regional* BID, 2000-2008 
  00-02 03-05 06-08 
Valor médio anual aprovado em cooperações técnicas regionais  
(em milhões de dólares dos EUA) 

26,9 29,3 41,5 

Estrutura: 100,0% 100,0% 100,0% 
FOE 49,9% 39,7% 28,6% 
Outros 50,1% 60,3% 71,4% 

FIRII - 0,0% 13,5% 
BPR - 10,1% 23,6% 
Outros 50,1% 50,2% 34,3% 

Cooperação técnica regional como percentagem do total da 
cooperação técnica do BID 

38,1% 43,9% 28,4% 

Cooperação técnica regional como percentagem do total de 
empréstimos regionais** do BID 

11,9% 23,7% 4,1% 

Cooperação técnica regional como percentagem do total de 
empréstimos de investimento*** do BID 

0,4% 0,3% 0,2% 

*  Cooperação técnica classificada como regional (RS e RG) e alguns FIRII nacionais associados ao 
Plano Mesoamérica ou IIRSA. 

**  Empréstimos vinculados a IIRSA ou Plano Mesoamérica. Consulte o anexo para ver a lista completa 
de empréstimos regionais. 

*** Empréstimos do BID aprovados, com exclusão de empréstimos em apoio a reformas, empréstimos 
programáticos em apoio a reformas, empréstimos de emergência e de crédito global. 

 
III. Demanda futura por operações regionais 

A demanda futura por operações de natureza regional dependerá de diversos fatores que 
dificultam a quantificação. Em todo caso, três hipóteses alternativas foram estimadas 
levando-se em consideração a atual demanda por operações regionais, a participação do 
Banco em diferentes iniciativas regionais e a demanda futura identificada por diferentes 
iniciativas:  

Hipótese I: pressupõe que a demanda por empréstimos regionais crescerá com base 
no crescimento médio das economias da região, estimado em 3,5% mais inflação 
anual de 2%.  

Hipótese II: pressupõe que, além do crescimento estimado na Hipótese I, a parcela de 
mercado do Banco no financiamento dos projetos identificados na iniciativa IIRSA e 
no Projeto Mesoamérica aumentará em 20%.  

Hipótese III: além das suposições dos cenários I e II, pressupõe que o Banco atribuirá 
uma maior quantidade de recursos dirigidos ao software de integração, apoiando, por 
exemplo, a criação do quadro institucional regional necessário para motivar uma 
maior demanda por operações regionais. É extremante difícil estimar a demanda “não 
satisfeita” por intervenções regionais, dada a carência de uma arquitetura institucional 
regional apropriada. Esse cenário se traduz no aumento permanente de um ponto 
percentual na taxa de crescimento anual da demanda por operações em cada um dos 
três primeiros anos do exercício de projeção.  
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Em relação à cooperação técnica, o cálculo das Hipóteses I e II preserva o 
relacionamento entre as aprovações de empréstimos regionais e as cooperações técnicas 
regionais (média de 2003-2008). No entanto, na Hipótese III, o maior gasto com as 
cooperações técnicas regionais pressupõe um crescimento de 20% no relacionamento 
entre empréstimos regionais e as cooperações técnicas regionais.  

A Tabela III apresenta a média das necessidades anuais de fundos totais para cooperação 
técnica em cada um dos cenários.5 

 
Tabela III 

Média de aprovações anuais e aprovações cumulativas anuais de empréstimos regionais  
e de cooperação técnica regional (CTR)  

Em milhões de dólares dos Estados Unidos 
 2006-2008 2009-2013 2014-2018 Total*  

 Empréstimos CTR Empréstimos CTR Empréstimos CTR Empréstimos CTR 

Cenário I 1.010,5 41,5 
1.189,9 79,7 1.555,2 104,2 13.726,1 919,6 

Cenário II 1.010,5 41,5 
1.279,6 85,7 1.672,4 112,0 14.760,1 988,9 

Cenário III 1.010,5 41,5 1.329,7 106,9 1.986,6 159,7 16.582,1 1333,2 

* Aprovações de empréstimos cumulativos e cooperação técnica regional no período previsto (2009-2018). 
 

                                                 
5  Vide Birsdall, N., P. Mello, G. Chapman et. al (2006). A new era at the Inter American Development 

Bank. Six recommendations for the new president. Center for Global Development, Washington DC 
para uma estimativa das necessidades financeiras específicas para a implementação de um programa de 
integração na América Latina e Caribe, sugerindo a criação de um fundo regional que poderia 
acumular entre US$ 1 bilhão e US$ 2 bilhões em um período de cinco anos. 




