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O diálogo com as IFIs é um bom 
negócio? 

• As Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs) tem um papel decisivo no 
financiamento das políticas dos países periféricos. 

 
– Elas contam com taxas de juros mais baixas que as de captação no mercado financeiro; 

– Garantem “expertise” na preparação e no acompanhamento do projeto;  

– Possibilitam experiência na cooperação técnica e intercâmbio internacional; 

– Geram alívio de caixa em momentos de pressão fiscal; 

– Negociam juntos aos países a “estratégia ideal” da carteira de projetos. 

 

 

• Ou seja, do ponto de vista do Estado, no seu aspecto mais burocrático, a 
relação com as IFIs são bastante sedutoras e, em alguns países mais 
periféricos, elemento fundamental para garantir fluxo adicional de 
recursos. 
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Todo copo meio cheio é ....  
também meio vazio 

• As IFMs atuam como “Think Tank” da construção das políticas públicas: 

 
– Definem metodologia das principais obras; 

 

– Definem as regras de licitação; de licenciamento;  de despejos; de direitos humanos. 

 

– Tem gestão financeira dos recursos vinculada às best practices do mercado financeiro; 

 

– Promovem e coordenam a maioria dos encontros de formulação, tendo acesso direto 
aos gestores e formuladores de política; 

 

– Partem do pressuposto da focalização do gasto, no requisito social e da mercantilização 
dos bens e serviços públicos na gestão dos investimentos e políticas de infraestrutura; 
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Ligadas no ritmo do Mercado 
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Parceria Público Privadas?? 
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Parceria Público Privadas?? 



Participação do Brasil  
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BMD

Não Mutuário Mutuário Não Mutuário Mutuário

BIRD* 52,63% 47,37%

EUA (15,07%), Japão (8,88%), 

Alemanha (4,44%), França (4,20%), 

Reino Unido (4,20%)

China (3,23%), Índia (3,06%), Rússia 

(2,42%), Brasil (1,85%), Irã (1,67%)

BID 49,99% 50,01%
EUA (30,06%), Japão (5,01%) e 

Canadá (4,00%)

Brasil (10,9% ), Argentina (10,9%) e 

México (7,01%)

CAF** - 100% -

Peru (19,3%), Venezuela e 

Colombia (19,1%,  cada), Argentina 

(8,8%) e Brasil (8,1%)

FONPLATA - 100,00% -

Argentina (20%), Bolívia (20%), 

Brasil (20%), Paraguai (20%) e 

Uruguai (20%)

BDC *** 35,96% 64,04%

Canadá (10,43%), Reino Unido 

(10,43%), Alemanha (6,28%), China 

(6,28%),  

Jamaica (19,34%), Trinidade e 

Tobago  (19,34%), Bahamas (5,75%), 

Guiana (4,21%), Colombia (3,17%)

Banco Centro Americano 36,00% 64,00%

Taiwan, México, Argentina, 

Colômbia, Espanha, República 

Dominicana, Panamá

Guatemala, El Salvador, Honduras, 

Nicaragua, Costa Rica

New Development Bank - 100,00% -

Brasil (20%), Rússia (20%), Índia 

(20%), China (20%), África do Sul 

(20%)

Asian Development BAnk 34,89% 65,11%
Estados Unidos (12,752%), Canadá 

(4,502%), Alemanha (3,775%)

Japão (12,840%), China (5,447%), 

Índia (5,386%)

AfDB**** 39,99% 60,01%
EUA (6,6%), Japão (5,5%) e 

Alemanha (4,1%),  Brasil ( 0,417% )

Nigéria(9,3%), Egito (5,39%) e Líbia 

(3,69%)

Poder de voto Principais Acionistas

Fonte: Sagast e prada (2006) 

O Brasil já deve US$ 334 milhões de aporte nestes organisos e, até 
2021, tem o compromisso de aportar US$ 447 milhões. 



Carteira de Projetos por Fase 
 
 

Fase Número de Operações 
Financiamento                                     

(US$ Bilhões) 

Em Análise COFIEX 34 5,01 

Em Preparação 66 4,70 

Em Negociação 12 0,96 

Aguardando Assinatura 34 2,50 

Em Execução 193 35,46 

Total 339 48,63 

34 

66 

12 

34 

193 

Em Análise COFIEX Em Preparação Em Negociação 

Aguardando Assinatura Em Execução 



Carteira de Projetos por Esfera 
 

67 

181 

91 

Federal Estadual Municipal 

Esfera Número de Operações 
Financiamento                                     (US$ 

Bilhões) 

Federal 67 18,04 

Estadual 181 24,83 

Municipal 91 5,76 

Total 339 48,63 



Carteira de Projetos por Instituição 
 
 

Fonte Externa Número de Operações 
Financiamento                                     (US$ 

Bilhões) 

BID 150 16,11 

BIRD 61 9,25 

CAF 40 3,71 

FONPLATA 5 0,16 

Outras 83 19,40 

Total 339 48,63 
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As IFIs e a dívida 

• Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei complementar 101/2000 
 

• Art. 18. Para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como despesa total com 
pessoal: o somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 
pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, civis, 
militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies remuneratórias, tais como 
vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, subsídios, proventos da aposentadoria, 
reformas e pensões, inclusive adicionais, gratificações, horas extras e vantagens 
pessoais de qualquer natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas 
pelo ente às entidades de previdência. 

•         § 1o Os valores dos contratos de terceirização de mão-de-obra que se referem à 
substituição de servidores e empregados públicos serão contabilizados como "Outras 
Despesas de Pessoal". 

•         § 2o A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em 
referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de 
competência. 

•         Art. 19. Para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição, a despesa 
total com pessoal, em cada período de apuração e em cada ente da Federação, não 
poderá exceder os percentuais da receita corrente líquida, a seguir discriminados: 

•         I - União: 50% (cinqüenta por cento); 
•         II - Estados: 60% (sessenta por cento); 
•         III - Municípios: 60% (sessenta por cento). 
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm


Conclusão 

• Num Estado burocrático, pouco permeado à participação popular e com pouca 
estrutura para as políticas públicas, as IFIs tem uma enorme capacidade de 
cooptação de sua burocracia e corpo dirigente.  

 

• Acrescenta-se a esta capacidade das IFIs, outras agências internacionais, 
destacando-se, dentre estas, pelo menos no plano federal, a OCDE.  

 

• Fazer um plano estruturado de enfrentamento às IFIs implica, 
necessariamente em pensar articulação na América Latina, dada a 
dependência ainda maior dos outros países. Esta articulação não pode ser 
somente política, deve envolver um novo projeto econômico de ruptura e 
muita disposição de colaboração. As instâncias hoje constituídas, Unasul e, 
principalmente, Mercosul, não estão voltadas  isto. 

 

• Enfrentar as IFIs implica também repensar o pacto federativo, fortalecendo a 
capacidade técnica e financeira de implementação de política, com decisiva 
participação popular. 
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