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Apresentação

Esta publicação, uma iniciativa da Rede Jubileu Sul Américas junto com suas organizações
parceiras, pretende trazer para o debate e reflexão uma instituição financeira que, embora
pouco comentada quando se trata de discutir o desenvolvimento, tem tido um papel
fundamental nos países da América Latina e Caribe nesse plano.

Pretendemos demonstrar a interferência do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID)
na estrutura político-organizativa e social dos Estados Nacionais. Por meio dos relatos
apresentados, além da interferência mencionada, evidenciamos o papel do BID como
produtor e influenciador de uma cultura hegemônica, a serviço do capital financeiro.

Trazemos aqui experiências que sinalizam para a necessidade de enfrentamentos, em todas
as frentes, a uma instituição como essa e aos governos e empresas que lhes dão guarida. 

No processo de monitoramento das instituições financeiras a partir dos Programas de
Ajuste, impostos pelos bancos em troca de empréstimos – desde a década de 1960 -
observamos que em todos os países de nossa região as consequências desses programas
foram devastadoras, principalmente tendo o capitalismo se expandido à custa do uso do
corpo e do trabalho das mulheres. 

Marcada por uma história de perseguições, golpes militares e regimes ditatoriais, para a
América Latina e o Caribe também convergiram a mesma política econômica: um programa
de reformas neoliberais que abriu, desregulou e privatizou suas economias nacionais,
orientada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) e respaldada pelo Banco Mundial (BM) e o
BID. Este destaca-se como uma das principais fontes de financiamento de longo prazo para
o desenvolvimento econômico, social e institucional da região, além de proporcionar
assessoria sobre políticas, assistência técnica, capacitação e desenvolver projetos de
pesquisa.

Nesse caminho, pelas exposições e debates ocorridos durante o ano de 2020 e 2021 com
representantes do Jubileu Sul/Américas, Jubileu Sul Brasil e representantes de comunidades
afetadas pelos financiamentos do banco, a partir de experiências em países como Brasil,
Chile, Colômbia e México, pudemos perceber que, para além de um financiador, o BID se
apresenta como um grupo corporativo transnacional, regulador das políticas na região, com
forte influência no comércio e na produção da América Latina e Caribe. 
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Nosso desejo é que os elementos que trazemos aqui sirvam de incentivo para outras
organizações que estão em processo de luta e resistência contra a dominância do capital,
rompendo com as estruturas que perpetuam as desigualdades em nossos países, que
incidem para tornar descartável o que nossa região tem de humano, para além do descarte
das nossas riquezas.

Nesse sentido, cremos que a crise de valores na qual estamos submersas nos demanda uma
estratégia clara em aliança com as populações afetadas, através de seus espaços de
discussão, para minarmos o que só tende a se alastrar, nos colocando como autoras e
autores de um projeto de vida próprio, sem a chancela do BID ou de outras instituições
financeiras quaisquer. 

Magnólia Said 
Membro da coordenação do Esplar e da Rede Jubileu Sul Brasil
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Análise geopolítica: como
funciona o BID no âmbito global
e como opera no Sul global

Por Magnólia Said – Brasil 
Coordenação do ESPLAR – Centro de Pesquisa e Assessoria e membro da Rede Jubileu Sul Brasil 

O Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) é o principal banco de financiamento
multilateral e de conhecimento para o desenvolvimento econômico, social e institucional da
América Latina e Caribe. 

O BID se tornou realidade mesmo em meio às estratégias dos Estados Unidos de conter conflitos
e revoltas anti-imperialistas, sobretudo no continente americano, e é sintomático se lembrarmos
a data de fundação do BID, que coincide com a Revolução Cubana, em 1959. Outra singularidade
do BID é que é composto por 48 países membros, dos quais 26 são mutuários, - todos da América
Latina e Caribe, exceto Cuba - e 22 não mutuários, tais como os Estados Unidos, Canadá, China e
vários países europeus. 

Mas o banco é interamericano e os países não mutuários, que não fazem parte das Américas,
integram o BID e somam mais de 15% dos votos, o que é muito estranho. Ou seja, esses países
não estão na área de atuação do BID, mas têm um grande poder de decisão sobre as políticas
voltadas para a América Latina e o Caribe. 

Além dos empréstimos, o BID também oferece assessoria, assistência técnica e capacitação
para os chamados “clientes” do setor público e privado, e atua ainda como avalista de governos
para acesso ao mercado internacional. O detalhe sobre o amplo lastro de intervenção do BID é
que a assistência técnica que o banco promove junto aos países tem sido um dos grandes trunfos
do BID para fugir de críticas relacionadas ao resultado de seus empréstimos. 

Embora tenha sido criado para oferecer assistência financeira para o desenvolvimento
econômico e social dos países empobrecidos e em desenvolvimento, rapidamente o BID se tornou
um meio para a formulação de políticas e interesses dos seus maiores acionistas. 
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No caso do Brasil, programas nas áreas de educação e combate à pobreza, que já existiam na
década de 1990, se intensificaram nos anos 2000, refletindo esse ajuste cultural, o que denota a
constante ingerência do banco não só no Brasil, mas também em outros países, tanto nas
decisões relativas à política como em nosso processo de formação. 

O debate sobre os rumos do BID a partir dessa nova direção, durante o processo eleitoral nos
Estados Unidos, sinalizou para algumas reflexões. Primeiro, o presidente do BID, que assumiu em
outubro de 2020, foi conselheiro do ex-presidente Donald Trump e os Estados Unidos têm 30%
de votos do banco, sendo o maior acionista. 

O contexto da eleição deste novo presidente do BID ocorreu num cenário de Guerra Fria entre
Estados Unidos e China no campo dos investimentos e comércio   e, em maio de 2020,   no do
acordo   Mercosul-União Europeia. A China firmou então o maior acordo de livre comércio do
mundo, envolvendo   mais 15 países asiáticos, além da   Austrália e Nova Zelândia, e firmou
também o segundo maior acordo com a União Europeia, no início de 2021.

E o que sobra para os estadunidenses diante de todo esse aparato de intervenção chinesa junto
aos países asiáticos e latino-americanos? Desestabilizar o que nós vimos mobilizando no nosso
continente para retomar nossa soberania, tentar minar nossa região para que ela volte a ser o
chamado “quintal dos Estados Unidos”.

Colocam pela primeira vez no BID um norte-americano e este, assim que assumiu, já propôs
aumentar a capacidade de empréstimos anual do banco em US$ 20 bilhões. Já que esses países
estão todos muito endividados, alguns tentando reestruturar suas dívidas, como é o caso do
Brasil, ficou muito fácil impor novas condicionalidades que favoreçam os acionistas no campo do
comércio e dos bens naturais. 

A presidência dos Estados Unidos mudou do Trump para o Joe Biden, mas nada tem sido
diferente, muito pelo contrário porque na concepção do império é “América para os
americanos”, doutrina que já vem desde o tempo da colonização. 

A América Latina é vista como uma extensão geopolítica e econômica natural dos Estados
Unidos, e sendo assim não dá para os EUA deixarem que a Bolívia, por exemplo, retome sua
política soberana. O golpe contra o Brasil foi supervisionado por Barack Obama com a gestão
direta de Biden, então vice-presidente. 

Contra o ex-presidente Fernando Lugo, no Paraguai, também houve intervenção norte-
americana e a Venezuela está nessa lista de intervenções há muito tempo. Nesse novo contexto
vem ocorrendo uma pressão muito maior sobre o Chile, com toda a movimentação popular que
ocorreu na luta por uma nova Constituição, e na Argentina também. 

Nesse tabuleiro, o BID se move para atuar na perspectiva do que vem se anuncia do como um
“imperialismo humanitário” no continente, nada diferente do que era antes. O que era antes?
Políticas definidas pelo intervencionismo, seja pela desestabilização de regimes, seja por
intervenções militares ou pela imposição de políticas de empréstimos - no caso do Brasil, a
servidão voluntária aos Estados Unidos não vai mudar, talvez se aprofunde. 
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A perspectiva diante disso em relação à atuação do BID é de legitimação do seu discurso de
combate à pobreza e de crescimento ambientalmente sustentável. Basta ver as projeções do BID
para sua política urbana e seu modelo de gestão nas cidades na América Latina e Caribe,
referendadas pelos governos. 

Por trás de um financiamento, aparentemente orientado para projetos sociais de moradia,   está
a estruturação física de cidades atrativas, embelezadas para facilitar os investimentos do
capital. Para aceitação desse discurso, o banco tem um aliado fundamental que é a mídia
promovendo os interesses do capital cotidianamente, e encobrindo a realidade de cada
financiamento desses nas suas propagandas. Um exemplo muito evidente foi o que aconteceu no
Brasil, na Copa do Mundo em 2014.  

No relatório anual do banco em 2019, o BID afirma a infraestrutura na América Latina e Caribe
como fundamental para estimular a recuperação pós-pandemia, sendo necessário, segundo o
BID, transformar essa estrutura profundamente e que, por esse caminho, seriam reduzidas as
desigualdades e ainda ajudaria as populações vulnerabilizadas atingidas pela Covid-19. No
documento, o BID recomenda que, ao invés de pautar o setor apenas por obras, os investimentos
sejam feitos pela ótica de serviços, e que a região aumente sua eficiência, incorpore tecnologias
digitais, que dê mais qualidade e acessibilidade aos consumidores. 

Entre os exemplos em que essa lógica de prioridade se expressa na prática, o BID aprovou com
os Estados Unidos um investimento US$ 3 bilhões, podendo chegar US$ 5 bilhões, em projetos de
desenvolvimento na América Latina e Caribe para os próximos cinco anos por meio da
Corporação Interamericana de Investimentos (CII), que é uma instituição dentro do próprio BID. O
banco pretende captar esse mesmo volume de investimentos junto ao setor privado para que
esse total chegue a US$ 10 bilhões. 

O BID também criou um programa de parceria público-privada para apoiar os países na
implantação do que o banco chama de “bem-sucedidas parcerias”, o que já vem sendo feito não
só no Brasil, mas em Honduras, Peru, República Dominicana, Trinidade e Tobago e Paraguai, em
setores de transpor-tes, energia, água, saneamento e educação. 

Atualmente, o banco está apoiando a elaboração de 14 projetos de parceria público-privada na
região da América Latina e Caribe. Montou ainda um programa do G-20 que é feito para
acelerar o desenvolvimento de mercados em estrutura, um guia para orientar o setor público
sobre alocação correta de riscos em investimentos de infraestrutura, além de orientações sobre
potenciais medidas de mitigação de riscos. Como sempre, o Brasil saiu na frente e já assinou uma
carta de intenções com esse programa. 

Há um grande investimento do BID no país, com o governo de São Paulo, o Tesouro Nacional e o
banco, um empreendimento enorme no Vale do Ribeira chamado “Vale do Futuro” que envolve 22
municípios e tem um custo total de R$ 2 bilhões. 

Por que esse interesse do Tesouro Nacional, da iniciativa privada e do BID pelo Vale? Porque a
região tem 100Km de litoral, tem 20% de Mata Atlântica, tem 30 comunidades quilombolas e dez 
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aldeias indígenas, e tem uma coisa a mais - tem nióbio em dois municípios, dentre esses dez do Vale
do Ribeira com as maiores reservas de nióbio do país. Além disso, nesse projeto “Vale do Futuro” o
banco também vai privatizar os parques ecológicos e colocá-los no destino dos turistas. 

Mais especificamente sobre o Brasil, assim como o Banco Mundial tem o seu documento de
estratégia de país, o BID também tem o seu documento de estratégia que é lançado a cada quatro
anos. Olhando esse documento do BID, é igual ao Plano Plurianual do governo federal brasileiro, e é
inclusive orientador do plano. 

Os anos de monitoramento do banco pelo Jubileu Sul Brasil mostram que essas instituições serão
reformadas para atender um projeto de sociedade que seja o da perspectiva colonial, e também que
a mudança no discurso não significa mudança na prática para quem acredita que o BID mude alguma
coisa. Mediação de conflitos, salvaguardas, desenvolvimento sustentável, “capitalismo com rosto
humano”, alívio da pobreza, “harmonia de desenvolvimento econômico” e a conservação ambiental
são chavões que nunca nos enganaram. Embora o BID tenha toda essa retórica, para o banco não
interessa considerar nas suas políticas questões culturais que organizam as sociedades como as
nossas, extremamente racistas, desiguais, patriarcais e homofóbicas. 
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O papel do BID a partir da dimensão histórica,
política, social, ecológica e econômica nos
territórios da América Latina e Caribe 

Martha Flores - Nicarágua
Coordenadora da Associação de Educação para o Desenvolvimento Intipachamama e Secretária
Geral do Jubileu Sul/Américas

A primeira coisa importante de se entender sobre o Banco Interamericano de Desenvolvimento é
que o BID na verdade é um grupo corporativo, não é um banco como tal, tem tudo menos de
banco como é conhecido. O BID tem um poder institucionalizado historicamente na região da
América Latina e Caribe. Antes de falar especificamente disso é importante entender o processo
do que significam os bancos regionais, chamados “bancos de desenvolvimento”. Primeiro porque
há uma origem significativa e explicativa do que origina o que entendemos hoje como Grupo do
BID. 

Os bancos regionais de desenvolvimento constituem talvez uma das criações mais significativas
que estão associadas ao que se denominou experimento de “cooperação” no período do
capitalismo de Estado que conhecemos atualmente. Mas além disso, as instituições se
configuraram como atores-chave do financiamento do desenvolvimento durante o período
seguinte ao capitalismo do mercado global.

Em termos geopolíticos, a estratégia dos Estados Unidos nesse processo de alianças durante a
Guerra Fria, essas instituições foram absolutamente chave para propiciar e aprofundar as
ações das elites e de governos regionais que procuravam, basicamente, a integração
internacional e o acesso ao apoio financeiro e político dos Estados Unidos. 

Essas instituições foram chave no processo da Guerra Fria e também promotoras dessa
visão de desenvolvimentismo, principalmente na década de 1960 e 1970, mas também
aprofundaram e foram responsáveis estrategicamente pelas reformas pró-mercado
instauradas com mais força em muitos dos nossos países da América Latina e Caribe na
década de 1990. Também é preciso falar sobre o alinhamento ao chamado Consenso de 
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Washington ¹, que define a missão que essas instâncias têm com o desenvolvimento. 

Há uma dependência nos mercados de capitais como fonte principal de financiamento para os
chamados países em desenvolvimento. A integração financeira global, que se dá por meio da
abertura comercial e financeira, e a definição também dessa missão, estão no ajuste estrutural
interno mediante a abertura comercial e financeira sob condicionantes internacionais que têm a
ver com a privatização dos serviços públicos, do sistema de pensões e, principalmente, um
elemento muito importante, que é toda a flexibilização do mercado de trabalho. 

O Grupo do BID é composto por BID Invest e BID Lab, nomes elegantes para entender o quão
macabro significa o impacto que têm sobre nós.

Nos anos 1920, surgiu a União Panamericana, que é uma entidade hemisférica dependente da
secretaria dos Estados Unidos, do Departamento de Estado, uma expressão da dominação dos
EUA e sua aliança com todas as elites liberais e a oligarquia da região, que são muito importantes
porque sustentam o que entendemos hoje como o sistema interamericano. Isso é muito
importante para conectar com a perspectiva econômica, social e política.

Esse modelo de investimento, e que sustenta essa instituição corporativa, é muito amplo. Nos
anos 1940, há dois elementos fundamentais, que são a criação da Organização dos Estados
Americanos (OEA) e da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL). Nessa
mesma década, formalmente com a União Panamericana, se cria o primeiro mecanismo coletivo
- obviamente para proteger os interesses dos Estados Unidos - e é quando é formada a OEA
como tal. 

Será que tem muita relação a questão política com a questão econômica, já que aparentemente
a OEA meramente tem um papel para nos libertar da opressão imperial que os nossos governos
sofrem? E como “libertadores” da democracia estão sempre à disposição para oferecer ajuda
aos povos oprimidos, mas obviamente isso não é assim. 

Nos anos 1950, à medida que a hegemonia dos Estados Unidos vai se consolidando, também há
processo de internacionalização dessa produção, que basicamente se converteu numa das
maiores fontes de financiamento no desenvolvimento da região.  Digamos que, como base de
desenvolvimento para o uso dos Investimentos Estrangeiros Diretos (IED), que é o estoque dos
Estados Unidos, constitui como uma das fontes principais de financiamento. 

Em 1954, a maioria dos governos militares da região receberam assistência militar e nesse
mesmo ano, com a administração dos Estados Unidos, apoiou o primeiro golpe de Estado para o 

¹  Consenso de Washington é um conjunto de medidas exigidas para trazer estabilidade macroeconômica ao
sistema financeiro, por meio de reformas fiscais e financeiras, abertura da economia, redimensionamento do
Estado e política de privatizações, entre outras. Promovida como uma recomendação internacional, voltada
sobretudo ao desenvolvimento dos píses da América Latina sob a ótica neoliberal, foi elaborada em 1989 pelo
economista britânico John Williamson. In A dívida pública e seu impacto na vida das mulheres. São Paulo: Jubileu
Sul Brasil, 2020, p. 24. Disponível em: https://bit.ly/DividaImpactoMulheres 
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governo na Guatemala, cuja missão tinha a ver com uma perspectiva nacionalista, anti-
imperialista e também tinha uma perspectiva de reforma agrária. 

Nos anos 60, os estados militares burocráticos foram definidos pela inclusão, pela questão da
Guerra Fria, mas também pela assistência militar dos Estados Unidos sobre o auspício da
“Aliança para o Progresso”, que, resumidamente, foi a expressão de desenvolvimento de fortes
alianças entre Estados Unidos e as suas elites da região, que propiciaram, financiaram e
aprofundaram ditaduras militares anticomunistas na América Latina e Caribe, forças políticas de
centro-direita e o aprofundamento das ideologias liberais. Há uma coincidência com a Revolução
Cubana e com o estabelecimento de algumas ditaduras que se aprofundam e se instauram na
região

O BID foi criado então como entidade hemisférica dependente dos Estados Unidos para cumprir
as aspirações globais. Qualquer intenção de incidência de transformação do BID está absoluta-
mente fora da realidade porque o BID foi criado com esse interesse efetivo, que segue sendo
cumprido. Em qualquer processo de “humanização”, de aproximação, é preciso entender que o
banco nunca deixou de seguir o alinhamento para o qual foi criado. 

Os primeiros anos de criação do BID coincidem com uma expansão sem igual na economia
mundial, na qual o desenvolvimento significava equilíbrio entre a lógica de bem-estar e a ordem
liberal internacional. 

São dois elementos que também estão relacionados neste momento. Primeiro, o redireciona-
mento de reservas dos Estados Unidos para Europa e leste asiático, que tem a ver com o fato de
que estar baixando a internalização da produção da região quando se promovia a Guerra Fria.
Outro elemento é que há uma consolidação de uma forma de Estado dominante na América do
Sul, que é um Estado militar burocrático que se instaura nesta parte do mundo. 

Em 1961, sob administração do presidente estadunidense John Kennedy, se juntou US$ 394
milhões ao Fundo Fiduciário de Progresso Social (FFPS) administrado pelo BID. O banco recebeu
mais US$ 525 milhões em contribuições da Aliança para o Progresso, e os Estados Unidos foi
nesse momento o único país doador líquido, com 42,5% em termos de ações e com poder de
voto. 

A Aliança definiu as políticas e o papel do BID, numa espécie de agência de cooperação para o
desenvolvimento das Américas, levando a lógica do desenvolvimentismo a ser entendida como
uma universidade do desenvolvimento e com o claro alinhamento neste momento do que seria o
banco de água e saneamento. Ou seja, nada do que está acontecendo hoje é uma invenção, tem a
ver com uma estrutura e uma gênese desse sistema. 

Um caso muito importante é o do Chile, entre 1961 e 1973, período que tem a ver com a chegada
do presidente Salvador Allende ao poder, quando o BID aprova 59 créditos, um total de cerca de
US$ 305,7 milhões para projetos de agricultura, energia, transporte, educação, saúde, desenvol-
vimento urbano, obviamente com um caráter desenvolvimentista. E apoia projetos financiados 
em algumas das principais universidades do país, como a Universidade Católica do Chile, a

11



Universidade do Chile, a Universidade Austral, a Universidade de Concepción. Essas instituições
de educação superior foram espaços de maior fundamento da estrutura e ideologia neoliberal
que pode existir. 

A estrutura desse grupo tem vários setores - agroenergia, instituições financeiras, fundos de
investimento, manufatura, infraestrutura social, transporte - e uma que não está escrita
formalmente, que é o papel do controle da geopolítica dos processos e das estruturas sociais
que se tem em todo o continente por meio desses mecanismos de investimento.

Para se ter uma ideia, atualmente há mais de 580 projetos nos países, e os dados oficiais
mostram que o BID não define as mesmas prioridades de maneira formal. No caso do Brasil, a
prioridade é a questão da modernização, o Estado. 

Qualquer um poderia dizer que tem a ver com a democracia, direitos humanos, mas se vê que a
maioria dos projetos também têm a ver com a expansão do agronegócio, de falsas soluções
internas, como empresas de mineração. Aparentemente, o que o BID quer é apoiar a
modernização do Estado brasileiro.

Em Honduras, os projetos praticamente são só de educação, de integração na Guatemala, no
Equador na área de energia, na Bolívia saúde. No caso do Peru, são projetos que ainda estão em
execução, um relacionado à sustentabilidade na cadeia de valor de quinoa; na Argentina, projeto
sobre produção de soja e com Equador produção de alimentos para gado. Há ainda dois projetos
de energia limpa - que de limpa não tem nada - em El Salvador e México, onde estão financiando
projetos de energia solar. 

Outra área do BID é a plataforma de vinculação empresarial gratuita, onde qualquer pessoa que
deseja prosperar pode entrar. O BID tem o apoio do Google, Facebook, Mastercard, ou seja,
grandes marcas de comunicação, comércio. Por isso, o BID tem de tudo menos de banco, para
que se possa entender de que se trata de um poder corporativo com muitos níveis, em muitos
sentidos e em muitas dimensões objetivas e subjetivas.

Neste sentido, há três indicações relevantes para o debate sobre o papel do BID:  

- É preciso começar a desmistificar que quando estamos falando do BID falamos de uma entidade
isolada, porque o BID financia e é o principal contribuidor para os orçamentos públicos e privados de
diferentes formas, com diferentes estratégias na América Latina e Caribe. É necessário aprofundar
uma discussão sobre o público e o privado;  

- Há uma linha tênue que não se consegue identificar porque a participação dos investimentos está em
tudo, por isso não é tão fácil fazer uma análise. É possível fazer um mapeamento de setores, chegar e
aprofundar muitos, mas é importante debater esse modelo de governança porque essa instituição tem
uma função de controle e de redirecionar o destino do recurso público nos nossos países. É preciso
debater a forma do endividamento com as questões ecológicas, financeiras, políticas, sociais, porque
todos esses projetos não são apenas projetos. Eles têm relação com uma estratégia de permanência e
com a possibilidade de adequar estas estratégias sobre as quais a Rede Jubileu Sul/Américas faz 
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questionamentos, pois é a mesma na qual se sustenta esse modelo de endividamento imposto aos
países do Sul global; 

- Também é preciso discutir como isso se vincula com os territórios, não de uma perspectiva de
especialização em partes, mas sim de uma perspectiva de como isso é vivido nas diferentes
dimensões. 
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Projetos financiados pelo BID em São José
dos Campos

Cosme Vitor - Brasil
Associação de Favelas de São José dos Campos 

A Via Cambuí, ligação entre as regiões Leste e Sudeste de São José Campos, no Vale do Paraíba
(São Paulo) foi o primeiro financiamento do BID na cidade, de 1997 a 2005, responsável por tirar
todas as famílias que residiram na área para realização da obra. A política do banco para
remoção é forçar a retirada da população pobre das áreas centrais.

O projeto tem um único objetivo, que é remover bairros inteiros das áreas centrais, antes
desvalorizadas, terras que ninguém queria antigamente e que se tornaram áreas
supervalorizadas, de interesse para as construções de hipermercados, revendedoras de carro,
de grandes avenidas, que não poderiam ser construídas com os bairros de baixa renda em seu
entorno. 

Isso é resolvido de duas maneiras: com o financiamento do BID e a prefeitura escolhendo o local
onde vai construir o outro bairro, longe da cidade legal, ou seja, um projeto de higienização
humana, de gentrificação. As três comunidades afetadas - Caparaó, Nova Detroit e Vila Nova
Tatetuba -, antes locais dotados de toda estrutura como escolas, creches, eram Zona Especial
de Interesse Social (ZEIS). A Vila Nova Tatetuba tinha um projeto de reurbanização, Nova Detrid
era uma área mista que ficava dentro do pátio da General Motors e onde não poderia ter uma
comunidade, e a comunidade Caparaó, que era particular e pública.

Os casos mostram as contradições do BID. Primeiro, uma ação do BID, a OP 710, um documento
falacioso do banco, que impede a remoção para mais de 2km do local de residência das famílias,
exige a implementação de um projeto de emprego e renda. Mas o banco não faz casas, apenas
melhora ou financia as casas que já existem. 

No dia da mudança não há tempo às pessoas. A luz é cortada, um trator passa quebrando tudo,
outros quebrando com marreta, e com a presença de policial civil armado, para construção de
um supermercado Carrefour no local. 

Todas as etapas tinham que passar por acompanhamento comunitário, enquanto o BID e a Caixa
Econômica Federal fiscalizariam a obra, mas nada disso foi cumprido em São José dos Campos.
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O caso da Represa Hidroituango

Juan Pablo Villamizar - Colômbia
Comunidades SETAA - Sembradoras de Territorios, Aguas y Autonomías afetadas por Hidroituango e
vinculadas ao Movimento Rios Vivos 

As Comunidades Semeadoras de Territórios, Águas e Autonomias está presente em seis
departamentos da Colômbia, articulados pelas lutas das afetadas e afetados por represas, e a
Via Campesina Internacional. O movimento surgiu nesse cenário no qual chega um projeto,
destrói projetos de vida, então as Comunidades começaram a gerar propostas, a encontrar
quem financia para poder incidir. 

Uma pesquisa de 2010/2011, sobre a estratégia de energia do Banco Mundial e do setor de
energia e mudança climática do BID, mostrava como essas políticas e documentos de estratégia
do banco se tornavam elementos fundamentais do Plano Nacional de Desenvolvimento do então
presidente Juan Manuel Santos. 

Ou seja, os governos da América Latina estão agenciando essas políticas do BID e do Banco
Mundial. É preciso olhar para essas políticas que afetam todos os países e, neste caso, todo o
Estado colombiano, com as políticas do governo. 

Todas essas ações do BID geram uma preocupação porque muitas delas estão manchadas de
sangue. Muitos projetos e megaprojetos na América Latina têm relação com massacres,
assassinatos eletivos e hecatombes ambientais, além de grandes riscos gerados no presente e
também para daqui a muitos anos. 

O questionamento inicial é: Banco Interamericano de Desenvolvimento? O desenvolvimento que
está colocado nessas políticas não tem nenhuma relação com os planos de vida locais que
buscam alternativas locais ao desenvolvimento, porque isso que vem do nível global é contrário à
vida e ao nosso trabalho. 

Diferentemente dos empréstimos de meados do século passado, com os financiamentos dos
projetos que existem hoje há uma grande diferença. Os projetos já não precisam de um
financiamento total do banco para iniciar, eles são gerados por pequenas partes. 

Há um papel importante dos bancos, mas também das agências de crédito, empresas
construtoras e os que vendem insumos para os projetos. É um poder difícil de abordar porque 
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não é mais apenas o do BID, mas também esses outros atores, que alegam: “quando fizemos o
empréstimo não havia violações aos direitos humanos ou já haviam ocorrido e nós chegamos depois”. 

Com essa margem, estes atores jogam e todos os mecanismos de incidência ficam estéreis para os
movimentos sociais. Foi assinada uma carta quando o banco ia dar um novo crédito para a
hidrelétrica Hidroituango, no rio Cauca, departamento de Antioquia, na Colômbia, e não houve
resposta. O BID cria mecanismos que realmente não permitem atender a complexidade a que nos
referimos. 

O segundo desafio é que, se não há uma responsabilidade, há um acúmulo de violações sistemáticas
aos direitos humanos que afeta ações ambientais, e a pergunta é: quem vai atendê-los? Se não são os
bancos, que lavam as mãos; as agências de crédito e exportação também lavam as mãos; o governo
colombiano termina invisibilizando as afetadas e afetados e também os efeitos. 

A Colômbia tem mais financiamentos – são 68, entre os quais a Represa Anchicaya, Rio Prado, a
Represa Chivor, pequenas centrais hidrelétricas. Olhando para o percurso desde 1964 até 2012,
quando houve o financiamento do caso de Hidroituango, demonstrou-se uma ingerência do Exército e
pontos conjunturais porque, embora a luta não ocorra com a chegada do financiamento do banco, ele
é muito anterior, pois Hidroituango é da década de 1960 do século passado. Há pontos conjunturais
como deslocamento forçado e os financiamentos dessas empresas, inclusive para força pública que
está se privatizando na Colômbia. 

A represa financiou a polícia e o Exército em mais de 55 milhões de pesos colombianos. Com a grande
preocupação de que tanto a polícia, quanto o Exército negassem esse financiamento, essa
informação só se fez pública numa audiência do Senado da República, em 2015, onde aparecem esses
dados: 1.229 contratos foram assinados e há informação de que havia mais contratos, que são da
década de 1990. 

Há projetos que vão junto com a militarização e é preciso ver qual o papel da força pública e do poder
público. Essas são condições para que o BID financie esse tipo de projetos, que são empresas
investindo em desestabilização, em processos que não contribuem para a paz, pelo contrário.
Hidroituango se transformou em uma zona de influência onde houve mais de 70 massacres.  

Há uma série de elementos na história que permitem dizer que isso não pode continuar acontecendo,
e os atores que fazem os projetos se concretizarem lavam as mãos no final, porque se o conflito
armado não tivesse acontecido, e não tivessem ocorrido esses assassinatos, os projetos não
estariam avançando ou a força social estaria mostrando a impossibilidade de executar, pois se sabe
que são maiores os impactos negativos do que os benefícios. 

Na questão de risco futuro, os custos que se têm como país devido à obra de Hidroituango são muito
maiores do que os benefícios com a geração de energia. Quando se fala em transição energética
justa, poderia se encontrar formas alternativas com outro paradigma de sociedade, com respeito à
vida, não só a humana, mas a todas as formas de vida. 

Há mais desafios pela frente. Há diretrizes de desenvolvimento da Organização das Nações Unidas e
se observa que há princípios da ONU que não têm nenhum tipo de cumprimento, ou seja, as pessoas
estão sendo deslocados, expropriadas, e governos e BID pagam 20% do valor de propriedades.
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A relação entre o México e o BID

Eduardo Cervantes – México
DAUGE - Desenvolvimento Autogestionado

A relação entre o México e o Banco Interamericano de Desenvolvimento é caracterizada desde
sua origem por uma relação de privilégios, opacidade e falsas esperanças. O México e o BID são
velhos conhecidos, esse vínculo acabou de fazer 60 anos em 2020. 

O México é um país fundador do BID e é um dos membros que recebe maior quantidade de
recursos na atualidade. Depois da Argentina, o México é o segundo maior receptor de crédito
por parte do BID. Porém, o México estabelece relações multilaterais com o Fundo Monetário
Internacional (FMI) e o Banco Mundial também, às vezes por montantes até maiores. 

Em 1961, o México recebeu o primeiro crédito do BID, focado principalmente no setor
agropecuário com a intenção de dinamizar a produtividade, com a condição de que pudesse
adotar todo o sistema de pacotes e assistência técnica da “revolução verde”.

Atualmente, ao longo dessa história de relação, o México teve o financiamento de quase mil
projetos com organismos multilaterais. Porém, nos últimos três governos, em particular dos ex-
presidentes Vicente Fox, Felipe Calderón e Enrique Peña Nieto, foi onde se intensificou pelo corte
neoliberal as suas políticas, e também pela grande abertura para o investimento privado. 

O México hoje conta com uma linha de crédito flexível para poder enfrentar as diferentes
contingências e compromissos, com a condição de que existam reformas estruturais e acordos
que eliminem as barreiras para participação do setor privado. Para que seja viável, e com
garantia jurídica ao capital de investimento privado, assuntos que são estratégicos para a
segurança nacional, na verdade isso não costuma ser dito de forma aberta. 

Na narrativa predominante, quando se questiona a população sobre o BID, não há clareza sobre
como o banco opera. O que aparece no discurso é que são recursos para apoiar a luta contra a
pobreza, contra fome, para atender a vulnerabilidade da população principalmente no setor
rural, porque no México, assim como no resto dos países da América Latina, há déficits quanto à
capacidade dos países para poder gerar a própria riqueza. 

Isso é devido ao fato de que há uma força de trabalho insuficientemente capacitada, porque a
economia informal é crescente, porque há um nível de investimento em inovação baixos, e pelas
dificuldades com relação à logística e infraestrutura, principalmente redes de comunicação e
transporte.
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No leque de áreas nas quais o BID facilitou créditos para o México está assistência social, pois o
banco, por meio desse recurso e transferências de fundos, condicionados particularmente em
programas para combater a pobreza. Mas que em troca de manter as crianças na escola, ou
acessar os serviços de saúde, se permite ter a população sob um esquema de clientela usado
pelos interesses políticos. Isso permitiu com que alguns desses programas-piloto fossem
reproduzidos em outros países. 

Também aparece a questão de reforçar os temas de educação, os temas “verdes” ou “energia
verde” para gestão da água, financiamento de moradia e alguns outros aspectos relacionados,
por exemplo, com a mudança climática. Assim, os mexicanos pagam, de alguma forma, recursos
de créditos externos para desenvolver tecnologias de contenção e controle local onde há os
grandes investidores privados no sistema de megaprojetos.

Foram instalados parques eólicos com o discurso da energia renovável, com corporações
espanholas, americanas, associadas a, por exemplo, cimentos mexicanos, ao Walmart tentando
gerar a sua própria “economia circular”. Algumas dessas empresas, curiosamente, foram
destacadas como não contribuidoras de forma apropriada pelos postos. 

Uma indicação bastante forte por parte de comunidades em que há uma proximidade com esses
parques eólicos, por exemplo, na região do estado de Oaxaca, uma das quais os ventos são mais
intensos ao longo do ano, se instalaram grandes hélices. Com o tempo, começa acontecer
vazamentos de óleo que contaminam a água, o solo, e a população começa a protestar, e vê-se
que as empresas que contaminam, que poluem o ambiente não assumem a responsabilidade, mas
há resquícios legais para poder compensar de uma forma porque continuam operando. 

Esses parques eólicos precisam ancorar suas grandes torres numa profundidade considerável e
alteram a dinâmica do fluxo da água, aumentando o risco de enchentes nas comunidades
próximas. É um efeito que não foi quantificado dentro dos estudos de impacto ambiental, mas
que agora se podem ver. Os habitantes, que já estavam há muitos anos vivendo aí, conheciam
bem a dinâmica da chuva, e se deram conta de que houve alterações nessas dinâmicas. 

O grande capital é investido também no serviço para tratamento da água, a depuração de água
residual, de dessalinização etc., o que permite constatar que, quando o setor estratégico da
água, do saneamento, é aberto para iniciativa privada, geralmente há problemas pelo mal
desempenho, ineficiente operação porque isso no final das contas afeta os usuários. 

No estado de Vera Cruz, há 79 concessões para que mineradoras canadenses possam explorar
ouro e prata em quase dois mil hectares, tudo a céu aberto, com muito risco de contaminação.
Estão formalizados ainda projetos energéticos, mercados financeiros, modernização dos
municípios e estados, e isso implica em fazer modificações na construção para que se possa
tratar diretamente com as autoridades estatais e municipais. 
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