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çào, e ao maior apoio ao setor privado. Atualmente, ce¡ca de 60% das operações
clo Banco Mundial estão voltaclas para os prograrrras de ajuste, e¡n cìet¡imento
dos projetos cìe desenvolvinlento.

"'S"gr.rn,lu o Conr,ênio Constitutivo. é o núme¡o de quotas subscritas cìo capital
do Banco Munclial que cletermina o pocler de voto que cada país n-remlrro teln no
Consellro Diretor. Os 10 países com rnaiol número de quotas e, portanto, mait-rr
perceniàBenr cle voto, são, na ordem decrescente: EUA, Japão, Alemanha, França,
Reino Urrido, Canadá, itália, Holanda, Bélgica e Suíça. Uma distinção básica en-
tre os países acionistas, resultante da propriedade diferenciacla cle quotas de ca-
pital é dada pela ídentificação de "PaÍses do Crupo I", e "Países do Grupo II",
que corresponde praticamente à diferenciação entre "países desenvolvidos" e

"países em desenvolvimento". O Diretor Executivo b¡asileiro seria uma lideran-
ça entre os "Países clo Grupo II". Conforme sugerido acima, trata-se cle se distin-
guir diferentes graus de hegemonia no Conselho Diretor Executivo, que compre-
endem inclusive a instrumentalização clo poder de barganha inerente à condição
de país mutuário que, desse modo, susienta os fluxos cle pagamento dos emprés-
timos, clos quais depencle o Banco Mundial para a continuiclade de suas opera-
ções.

O Painel de Inspeção
do Banco Mundial:

Iições dos primeiros cinco anos

lonathan Fox
T¡aduzido do inglês por Gustavo Lins Ribeiro

,74
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1 - Introdução

Cinco anos atrás, a Diretoria clo Banco Mundial responclia a

críticas cle ambientaìistas e ativistas ligaclos à defesa dos direitos

humanos, criando o Painel de Inspeção, um mecanismo de transpa-

rência e responsabilidacle face a terceiros que estabelece preceden-

tes. Redes de ativismo da sociedade civil local-global encontraram

aliados enr governos credores e sua mensagem ressoou junto a Pre-
ocupações internas do Banco Mundial sobre a necessidade de aper-

feiçoar a eficácia dos seus investimentos 
t. 

Através do Painel, cida-

dãos de países em desenvolvimento podem aSora fazer reclamações

a respeito dos custos sociais e ambientais de projetos do Banco Mun-

dial. O Banco Mundial é a única grande organização internacional

que permite este tipo de acesso direto a cidadãos. O Painel é uma

entidade transnacional incrustada em uma instituição multilateral.

Tem demonstrado ser um órgão extraordinariamente equilibrado e

autônomo, formado por reconhecidos especiaiistas em desenvolvi-

mento, permitindo a pessoas negativamente afetadas por projetos

do Banco a oportunidade de ter algum grau de visibilidade diplo-
mática, potenciais aliados de interesses públicos transnacionais, aces-

so à imprensa e até mesmo a possibilidade de algumas concessões

tangíveis. Apesar dos seus limites, o Painel de Inspeção do Banco

Mundial é uma das mudanças políticas de âmbito institucional mais

tangíveis em resposta a quase duas clécadas de críticas de

ambientalistas e de defensores dos clireitos humanos. Como colo-

cou o presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, o Painel de

Inspeção é um "experimento corajoso em transparência e em res-

ponsabilidade para com terceiros que tem beneficiado a todos os

interessados" '

Entretanto, várias questões surgiram desde então. Em

primeiro lugar, por que o Painel recebeu apenas onze reclama-

,)/
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çÒes de ONGs e movimentos clc basc nos scus primeiros cinco
anos? Como se sabe, o Banco Mundial aprova centenas de novos
projetos todos os anos e somente alguns têm siclo influenciaclos
por seu tìovo e esclarecido cliscurso sobre desenvoivimento sus-
tentávei. Acontece que é mais fácil falar clo Painel do que usá-lo
efetivamente e suas incumbências recaem diretamente apenas
sobre uma parte clos projetos problemáticos. Em segundo lugar,
a Diretoria do Banco Mundial rejeitou a maioria das recomenda-

ções do Painel, ao que se seguiu um esforço recente de alguns
governos membros de enfraquecer os poderes já limitados desse
mecanismo. Em terceiro lugar, o Painel tem uma relação ambí-
gua com o amplo leque de políticas de salvaguarda do Banco
Mundial, com os muitos encargos da política social e ambiental
da instituição desenhada para mitigar danos e para promover o
desenvolvimento sustentável. Atém das reclamações concretas de
que tratou, o Painel contribuiu para melhorar a obediência para
com as políticas de reforma em geral? Em caso positivo, como se

deu isto e como saberíamos? Apesar do Painel parecer à distân-
cia um exemplo claro de uma grande ruptura instiiucional pró-
transparência e responsabilidade ais-à-ais terceiros, seu impacto
tangível e as lições dos seus primeiros cinco anos permanecem
como matéria de um debate em curso.

O Painel de Inspeção é uma instituição extraordinária pois
qualquer cidadão atingido por projetos do Banco pode junto a ele
entrar com um recurso, diretamente, sem ter que passar por seus
governos nacionais. Neste sentido, sua existência desafia noções
fundamentais de soberania nacional, mesmo que suas incumbên-
cias sejam limitadas a examinar as falhas de políticas do Banco e

não as dos países tomadores de empréstimos. Ao mesmo tempo
em que o Painel é uma arena transnacional de administração de

3B
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conflitos, ele não desconsiclera exatalrente os EstacJos nacionais

porque estes continuam rePresentados na Diretoria do Banco que

retém a autoriclade Para determinar se o Painel pode inrrestigar

um caso ou não. Tanto os países credores quanto os tomadores de

empréstimos são represetrtados na l)iretoria do llanco e a experi-

ência do Painel mostra que a diretoria está longe de ser um instru-

mento que se dobra a um punhado de governos de países credores

como se supõe amplamente. Como este trabalho demonstrará, o

poder da Diretoria sobre o Painel provê uma grande entrada para

os maiores países tomadores de empréstimos, que nela estão re-

presentados diretamente, desafiarem não apenas as averiguações

cìo Painel mas também a sua jurisdição.

Debates acirrados sobre as açÕes do Painel levantaram ques-

tões mais amplas sobre o conflito inerente ao fato de que muitas das

regulamentações ambientais e sociais do Banco Mundial são mais

avançadas, no papel, do que aquelas da maioria dos países tomadores

de empréstimos. Esta é uma fonte permanente de fricções. Se o Ban-

co não promove um aperfeiçoamento das práticas sociais e

ambientais nos projetos que financia, surge, em decorrência, um gran-

de vácuo entre sua política e sua ação. Muitos grupos de interesse

que monitoram o trabalho do Banco estão prontos a documentar e

expor este vácuo para aqueles, dentre os Diretores Executivos, que

quiserem escutá-los. Inversamente, quando os gerentes do Banco e

seus funcionários escolhem tornar a conformidade com políticas de

reforma uma prioridade em sua agenda de barganhas com gover-
nos tomaclores de empréstimos, eles necessitam alocar um capital
político limitado e que poderia ser usado para outros propósitos.

AIém disso, o conflito resultante provavelmente desacelerará o pro-
cesso de elaboração de projetos ao mesmo tempo em que, por outro
lado, as pressões para realizar os empréstimos continuarão inten-

39
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sas, especialmentc no caso de tomadores que teniram "flr,rxos líqui-
clos negativos" há mLlito tempo com o Banco.

Dadas estas pressões contraditórias, o cenário rnais promis-
sor para sr: pronovcr unì nìaior cumprimento das reformas
ambientais e sociais é aquele no qual os funcionários reformistas do
Banco formam parcerias com atores pró-desenvolrrimento sustentá-
vel, nos países tomaclores cle empréstimos e com as socieclades ci-
vis, para compensar a resistência proveniente de outros pontos dos

governos tomadores de empréstimos. Em suma, para entencler a di-
nâmica através da qual as práticas sociais e ambientais do Banco

podem ser melhoradas, a suposição convencional de que o Banco e

os seus Estados membros são atores monolíticos deve ser colocada

de lado. Ao contrário, os analistas necessitam "destrinchar" o Ban-

co, seus Estados membros e as sociedades civis, tanto dos países

credores quanto dos tomadores de empréstimos. Cada uma dessas

três arenas está subdividida internamente em termos de atores que

apóiam ou se opõem às reformas de políticas de desenvolvimento
sustentável. Assim, uma análise institucional com maior nuance e

desagregada é necessária para entender as circunstâncias na quais
os compromissos de políticas de reformas são realmente cumpri-
dos. Este é o contexto n-rais amplo onde se desenrola o debate sobre
o Painel de Inspeção.

A princípio, as atribuições do Painel são limitadas a in-
vestigar o descumprimento do Banco de suas próprias políticas.
Porém, isto, em geral, envolve a falta de atenção clos funcionários
do Banco e de seus gerentes para com o descumprimento, por
parte cle Estados nacionais, cle acordos que forcem o respeito a

políticas do Banco. Desta forma, existe inerente ao processo do
Painel uma contradição: o Banco pode e deveria condicionar seus

40
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enrpréstimos à Ëstados-naçoes a investitnelrtos social e

anrbientalmente respotlsáveis. Esta é uma suPosição clue muitos

governos e críticos do Banco reje itam, Coalizões transnaciouais

cle ativistas que apóiam e fazem uso do Painel opinam,
contrastivamente, que o Banco e os Estaclos-nações sã<-l co-res-

ponsáveis por custos sociais e atlbientais'

Este capítulo não tem intenção de cobrir toda a amplitude

da experiência do Painel de Inspeção até o momento. Suas origens

políticas já foram bem clocumentadas 
t. 

Gr..rpo, de interesse público

produziram manuais sobre como ascender ao Painel'. Até mesmo o

discurso oficiai do Banco reconhece que o Painel foi criado como

uma resposta direta às campanhas internacionais ambientais e de

direitos humanos 
o. 

Mttitas das reclamações e suas questoes foram

detalhadamente analisadas 
t. 

O Painel também foi ar-ralisado no

contexto da lei internacional '. Estão publicamente disponíveis

através do Banco Mundial (www.woridbank.org) e do Center

f or International Environmental Law - CIEL (http: / /
www.econet.apc.org/ciel/) explanações sobre as atribuições e os

procedimentos do Painel, muito clo material original dos casos e as

respostas do Painel, além de detalhes concernentes aos debates re-

centes de como modificar as suas atribuições. Neste trabalho, uso

esta extensa literatura, combinada com entrevistas recentes realiza-

das tanto com funcionários que elaboram as políticas quanto com

ativistas, para sugerir lições analíticas dos primeiros cinco anos do

Painel de Inspeção.

Esta reflexão sobre "lições aprendidas" inicia-se com um

sumário de como o Painel de Inspeção funciona. A segunda seção

irá avaliar o impacto real clas reciatnaçóes feitas até o presente. A

terceira seção avaliará o Painel no contexto das tendências lnais
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anplas ao cunprimento das reformas políticas ambientais e soci-
ais do Banco Mundial. A seção final cliscutirá as implicações do
Painel p¿lr¿l ¿.ìs ìnteraçoes e ntre o llanccl Munclial, Estados-nações e

sociedacles civis em tennos mais gerais. Em suma, o Painel tem
ticlo um impacto contraditório nas relações Banco-Estado-socieda-
cle. Aparentemente, o Painei pareceria subverter a soberania do
Estado-nação favorecenclo noções mais amplas de direitos, mas na
prática o Painel em geral tem fortalecido os Estados-nações e al-
guns deles sentem-se à vontade para bloquear parcerias diretas
entre o Banco e a sociedacle civil.

2 - Como funciona o Painel de Inspeção

O mandato do Painel de Inspeção é investigar acusações de
que políticas oficiais clo Banco não são seguidas na elaboração e

implementação dos projetos. Para serem qualificados, os reclamantes
devem ser pessoas diretamente atingidas ou um representante local
que atue explicitamente em seus nones. Permite-se que os reclaman-
tes permaneçam anônimos. O Painel está composto por três notáveis,
especialistas em desenvolvimento, que não podem ser empregados
do Banco e que devem rejeitar qualquer possível emprego no Banco
no futuro. Os reclamantes devem obedecer ao menos a três condi-

ções. Primeiro, a reclan'Lação deve nìostrar que eles foram ou prova-
velmente serão negativamente afetados por um projeto financiado
pelo Banco. Segundo, as reclamações devem mostrar que esta ameaça
ou dano relaciona-se conì uma falha do Banco em cumprir suas pró-
prias políticas. Não é suficicnte demonstrar que governos nacionais,
que implementam projetos financiados pelo Banco, causaram o pre-
juízo. Terceiro, os reclamantes devem clemonstrar que o problema foi,
em momento anterior, trazido à atenção de autoridades clo Banco e

que elas não responcleram de forma adequada.

0 PaineI de Inspeção do Il¡nco tr,lundial:
iiç,,cr UuS pt'r¡¡rril¡rS Cinto J¡toS

Qr.rando o I'ainel recebe uma reclamação, rnanda uma cópia

aos gerentes do Banco, solicitanclo que respondam em 21 dias, e

notifica à Diretoria. Quanclo os gerentes res¡-ronden, o Painel pesa

as evidências de ambos os lados para determinar se recomenda urn¿r

invcsiigaçâo das alcgadas violaçocs cìc políticas. C Paincl pocic f.r-

zer uma visita ao local como parte de sua revisão preliminar. Ern

seguida, o Painel faz sua recomenclação à Diretoria que decide se

permitirá a investigação da reclamação. Após a clecisão da Direto-

ria, a resposta dos gerentes e as reconìendações do Painel são torna-
das públicas. Se uma investigação for realizada, então o Painel en-

via seu relatório final e o averiguado, tanto para os gerentes quanto
para a Diretoria. Os gerentes têm seis semanas para preparar reco-

mendações sobre o curso de ação a ser tomado em resposta às averi-
guações do Painel. A Diretoria toma sua decisão finai sobre se deve
ou não agir e, então, tanto os relatórios do Painel, quanto as reco-
mendações dos gerentes, tornam-se públicos.

As atribuições do Painel no que diz respeito à responsabili-
dade e transparênciaais-à-ais terceiros entrelaçam três conceitos cen-
trais: descumprimento das políticas do Banco, dano material (ou
ameaça de) e causação (estabelecimento de elos entre
descumprimento e dano) 

t. 
O Painel parte do princípio de que o

Banco já estabeleceu um leque grande de poiíticas de reformas
ambientais e sociais que tentam não apenas "primeiro, não causar
dano algum" mas também promover ativamente a diminuição da
pobreza e o desenvolvimento sustentável. Desde a criação do Pai-
nel, contudo, algumas políticas foram "reformatadas", um processo
discutido mais adiante. Em resumo, essas políticas de reformas são
os princípios norteadores olre nermitc_m ao, cle outra forma \/ago,
conceito de "responsabilidade e transparên cía ais-à-uis terceiros,, ser
operacionalizado na prática. A "Tabela 1" sumariza^esses princípios
norteadores e os seLls r'ários estágios cle revisão '". Além clisso, o
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Banco Mr-lndial tarnbérl elalrorou muitas outras políticas importan-
tes de desenrrolvimento sustentár¡el desde meados dos anos oitenta,
enr.olr,errdo gênero, reclução de pobreza, colaboração com ONCs,
participação comunitária, eficiência no uso cie (ou conservação cle)

energia e recursos hídricos. Muitas dessas políticas são notavelmen-
te detalhadas e esclarecidas mas não foram escritas como princípios
norteadores mínimos e obrigatórios (ao contrário, por exemplo, do
requerimento cle realizar avaliações cie impacto ambiental, ou pla-
nos de ação para Iidar com grandes "reassentamentos
involuntários"). O Painel de Inspeção não foi desenhado para enco-

rajar maiores níveis de conformidade com recomendações de "boa

prática" e, assim, estas políticas não se incluem no âmbito do seu

impacto imediato.

3 - Padrões gerais de reclamações ao Painel

Até agora as reclamações ao Painel tenderam a estar
centradas em grandes projetos de infraestrutura. A maioria das acu-

sações de violações de políticas focaliza os "reassentamentos
involuntários", avaliação ambiental e a política para povos indíge-
nas. Três das quatorze reclamações registradas até o momento vie-
ram de interesses de setores privados domésticos. Suas preocupa-

ções foram consideradas fora clas incun'rbências do Painel e não se-

rão consideradas aqui. Nove das onze reclamações da sociedade ci-
vil registradas até o presente, envolveranì projetos de infraestrutura,
incluinclo cinco represas hidrelétricas (Arun, Bíobío, Yacyretá,
Itapacarica, Montanhas cle Lesoto), uma grande ponte (Jamuna), uma

usina de energia elétrica (Singrauli), um projeto abertamente pró-
desenr¡olr.¡imento sustentá.¿el na Ar¡.azônia que incluía infraestrr-ttura-
(PLANAFORO), saneamento urbano (Lagos). Iìeassetrtamento ain-
cla fazia parte de outra reclamação (Eco Desenvoivimento da Ínclia).

Colno a "Tabela 3" mostra, a maioria cias reclamações tem consis-
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tentemenfe envolvido reasseniamento, avaliação de impacto

ambiental e violaçoes cle políticas para povos indígenas. Apenas a

reclarnação mais recente enfoc¿t printariamente qucstoes clualiiati-

vamente diferentes relativas aos efeitos da pobreza (Projeto Piloto

de Reforma Agrária e Alír'io da Pobreza no Brasil).

Este padrão é consistente com as características dos projeios

mais controvertidos clo Banco, como a represa de Narmada, t'tu Ít-,-

dia, que, em princípio, foram os que provocaram a criação do Pai-

n"ltt. Comparatirramente ao que representam na carteira de investi-

mentos, os grandes projetos cle infraestrutura têm provocado uma

quantidade incomum de protestos contra o Banco Mundial em ge-

ral. Os reassentamentos, comparados a outras formas menos óbvias

de custos sociais, quando forçaclos, tendem a fazer conr que as pes-

soas atingidas se juntem para resistir às mesmas ameaças, tanto quan-

to se unam a aliados ambientalistas e de direitos humanos, nacio-

nais e internacionais. Antigas controvérsias locais e internacionais

sobre como lidar com o "reassentamento involuntário" levaram o

Banco a desenvolver uma das suas diretrizes norteadoras, ao mes-

mo tempo explícita e conflitiva. Estudos internos do Banco mostram
que alcançar conformidade total com esta política demonstrou ser

algo altamente difícil, apesar dos seus efeitos mitigaclore, ". Cu*-
panhas públicas para influenciar os empréstimos do Banco Mundial
cujos vínculos com custos sociais e ambientais são menos tangíveis
e imediatos tiveram impactos bem menores. Além disso, emprésti-
mos que não são destinaclos a projetos, não estão sujeitos às princi-
pais políticas de "salvaguarclas" do Banco. Isto inclui empréstimos
para aiustes e-clruf urais e setoriais cue ch.esaram- a 65% clo toial em-1...-'../..'.-"..".Ì*--..-Ò.....--.

prestado pelo Banco em 1999 
t'. 

Corrlo diz um analista social clo Banco

Mundial: "toclas as políticas de salvaguarda do Banco Mundial não
significam nada quando se trata cle ajustes'",
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Tabela 1 * Políticas cle salvaguarda do Banco Mundial

Política Principais Características Status

OP,'BP/'aiP l frl
A\,¿Ìì¿çãù
Anrbi¡,¡rlal

' ¡-. aonsùliì¡nci¿s ir,.rbicninis l\rlon( i¿is iJos projictos dL'vcri¡m *r i.lcntjjic¡ilâs
no início ciù ciclo do p¡ojeh)

* ¡vàliãcõesantbiùnt¡ìsei)l¡nosdi¡ìiijg.rçàos.ìo reqrjeriLlosparaprojÈtoscom
iniF¿.krs ¿Èbìûìi¡is ¡u re¿Ssent,ìnteiltû ìrì\.olilrtárjo siBnifi.¡tjvùs

' ¿\'¿li¡ções aùL)i!Ììtais d€veriant ìncluir à análjse de desenhos ou localiz¡çòes
¿iicrnatr\1)-i, ()u aù¡1sidÈta¡ ¡ lali¿ Llu op\äo"

' requ('r parti.ipação pública c o ic¡r¡recimento substanciâl dè inforntaçôes

lll de março de 1999

o1,1.01
I laLrit¡1s

Nô tL¡rais

proíbe fìnancjar p¡ojc,tos "cnvolveÌdo a conversão srgnifìcatìva de hÂbjtÂts
nâtürâis â Dìenos que não haja alternati\rìs tactí\,eis...',
rc'quer análisr's de cr¡sto/bcncficio ânbiùnt¿is
requcr avaliâção ambiental conr ûì€didas de nìitjgaçào

Aprovada
i5 de outubro de 1995

oP {.36
Flo¡estanrcnto

proiLre financiar operâções de madeireì¡as conìe¡ciais ou a aquisiçào de equi-
pâDento para o u-{o em florestas úntidôs t¡opicais primári¡s

Conveßão incompleta
/ requer aprovaçào
dâ direlôria

oP ,1.09

\{anejo de Pragas
(e\ OD-1 03)

' apóia nìanejo anìbientâlmente correto de pragas, incluindo manejo integrado
.Je pragas (mÂs não proíbc o uso dc peslrcidas altaDìente perigosos)

'o ûranejo de pragas é responsabilid¡de dù tonìador de eilìpreslinto no contcx-
to da avalìação ambientaì de um proieto

Conversão concluída/
Não reque¡ ap¡ovação
da direbriâ

oP 4.t2
Reassentanrcnk)
lnvoluntárìo
(c'r-OD J 30)

imple¡¡entada em projet6 que d6lGam ou ¡emovem IEIjws fuicmenÞ em rcn-
*'qiiéncia dã perda de bens pFdutjvos, mudanças no u$ dÃ tera ou da águâ
reguer participaçáo públìca no plancjamerìto do reassentanento conìo parte
cla avaliação ambiental do projeto
intenciona restaurar ou meihorar a capacidade de gerar renda tlos relæaliãdos

Conve¡são concìuí-
dai
Aprovação da
diretoria pendente

oll 4 20

Povos Jnclíecnac
o propósito é assegurar que os povos indígenas beneficjem-se de projetos de
descnvolvimento finãnciados pelo Bânco e evilar ou mitìgar efeitòs potenci-
al¡ncnte a.l\,cßos sobre eles
aplica-se a projetos que podem afetar negahvamente â povos i¡dígenas (exem-
pìos: projetos de infraestrutura conìo estradas, represas, ìndúst¡i;s extrativas,
etc.) ou quando os por'os indigenas sào definidos co¡¡o l¡eneficiários
requer parhcipaçâo dos po\.os ìndígenas na criação de planos de dsenvolvi,
mento de poros jndígenas
os problemas são freqüenteñente identìficados em EIA-RIMAS

Não foi convertida.
O Banco está fazendo
consultas com povos
indígenas e ONG's
antes de mudar esta
política

oPN 11.03
(Nota de Políticà
Operacional)
Patrimônio
Culh:¡¡ì

o propósito é dar assistência na pr*ruaçâo do patrimöilio mltural, como síti6
con grande valor arquælógico, paleontológico. histórico, relìgi@ e oltual
p,)lílica Êer¿l é procur¿r d¿r ¿ssisténcra na sua preseruaçåo e evitÀr sua des-
truição
desen.orâiâ o fin¿nciaDtento de projetos que irão causâr danos ao patrimônro
culhrrâl

A ser efetìvada como
oPlBPlCP 4.11

oP/BP 1.37
Segurança de
Represas

¡plica-se a grandes represas (15 nÌetros ou nìais de âltura)
requer aconrpanlranrento por especialistås independentes enì todas as etapas
do ciclo dos projetos
requer prepâração de planos detalhados pa¡â a construçâo e operação e
inspeções periódicas peìo Banco
requer avairação anbiental

Conversão CônclDí.1â

OP /CP /BP 7 50
Itrojetos.,Dì
CuÌsos d'água
l¡ternacìonais

cobre cuMs d'água que ejâil fuonteiras entre dois ou nìais Estad6, assim conro
quaiquer baia, golfo, estreito ou .anajs f¡oilteiriços a dois ou maÈ Estados
aplica sc a p¡ojetos de rep¡esâs,.le irrigaçäo, controle de enchentes, navega-
çào, águas e esgotos, e iÌdustriais
rcquer notifìraç.ìo, acordos ent¡e Estados, ùìapas detâlhados. Þesoujsas sob¡e
os recursos hídrìcos e estudos de vlabilidade

o¡versão Concluída

oP/BP 7.60

Projetos ern Área
em i)isput¿:

âplic¡-se a projetos ondÉ e\istem disputas territoriais
perÐiie ¿o Banco continuar conì uDl projrto se os governos conco¡darenì que
"sujùrkt à re-.olùçâo da disPtrtâ, o projL'to propûsto pa¡a o país A poclc,rá côn-
tinuar sem p¡e)uizo påra as preiensocs do pãís 8,,
reqr:er intcrlìeia idclrijli.âçàù de dispuias t€rritoriõis e descriçûês enì toda
dùcuncnt¿ção pertincnir d0 Fên.¡

Apro!,ada eñ No
vembro de i994
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Geograficamente, clas quatorze reclamaçoes registradas du-

rante estes primeiros citlco anos, quase a metacle envolve o Brasil (3)

e a Índia (3, se incluirmos a represa de Arun, no Nepal, que foi dese-

nhacla para fornecer energia à Íncìia). Protestos concernentes a ques-

tões anbietìtais e de direitos irumarros contra projetos de

infraestrutura financiados peio Banco desde muito são proeminen-

tes no Brasil e na Índia, talvez cleviclo à densidade de suas socieda-

des civis. O Brasil foi o cenário cte imagens popLllares e cla mídia que

formataram campanhas internacionais de protesto nos anos 80, qiran-

do estradas financiadas pelo Banco aceleraram a queima da floresta

Amazônica. A Índia testemunhou a ampla campanha contra as re,

presas do Narmada que, por sua vez, levaram à criação do próprio
Painel de Inspeção. Ambos países são liderados por classes políticas

Tabela 2 - Reclamações registradas junto ao I'ainel de Inspeção:
1994 - 1998

País Projeto do Banco Registro no Painel
srepal I>rojeto Hid¡oelétrico Arun Ill Outubro de 1994

Etiópìa Créditos Financiados pela IDA p/ Etiópia Ab¡il de t995

Tanzânia Projeto de Enere¡a Tânzânia Vl Maio de 199-5

B¡asil Manclo de Iìccursos Nâhrrais de Rondônia ("PIaiaflo¡o") h¡nho de 1995

Chile Projeto Ilidroelétrico de Bíobío Nr:r.embro dc' 1995

Argentinâ & Paraguai Projeto Hidroelétrico de Yacyretá Selemb¡o de t996

Bangladesh Projeto da Ponte Jamuna Agosto de 199ó

Bangladesh Crédito de Ajr¡ste do Setor da Juta Agosto de ì996

Brasil Proielô de R,'dssenl¿menlo e Irrita\:ìo dr ItÀlàri.n Março de 1997

India Projeto de Gcraçào de Enereia NTI'C ("Singrauli") 1b'tl9:lT1 ,, _
Abril de 1998Índ ia Eco-D(,senvoh,inìenkl

Projeto de l)renaeenr r'Saneanrento clÌ: l-agos ,Abrìl de I!ì98

AIrica do Sul & l.csoto I'rojeto I lídrr.o das ,\re.rs ÌúontanhÒsas cle Lesoto Abril dc 1993

ß¡¿sìl |¡crjùlo PiìoÍo dc ReiûrD1,1,4Èrári:ì c r\li!io iia Polr¡c,z I)t zlmbro ,ie l99S
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nacionalistas para as quais projetos de infraestrutr-lra são poclerosos

símbolos cle clesenvolvimento nacional 't. Assim, não surpreende
qut:, enl 1999, as autoridades financeiras destas naçr5es tenharn iide-
rado uma forte reação visando a enfraquecer o mandato clo Painel.

Até o presente, os impactos tangíveis das reciamaçoes ao

Painel têm sido limitaclos e díspares. A Diretoria do Banco tem relu-
tado em permitir inspeções completas. Apenas a primeira reclama-

ção ganhou uma clara e importante vitória para os reclamantes (veja

a Tabeia 3). A planejacla represa de Arun III foi cancelada antes do
começo cie sua ccnstrução. Nos primeiros dois casos brasileiros, pro-
messas governamentais de implementar melhorias foram suficien-
tes para convencer a maioria dos diretores a rejeitar inspeções for-
mais. A represa chilena envolveu a agência do Banco voltada para o
setor privaclo, a Corporação Financeira Internacional - CFI
(Internstional Finance Corporation - IFC), que está oficialmente fora
do alcance do poder do Painel. A direção não quis estender o poder
do Painel sobre a CFI e, assim, recusou permissão para unìa inspe-

ção, Porém a reclamação fez com que o Presidente do Banco,
Wolfensohn, estabelecesse uma averiguação ad hoc e independente
'u que foi bastante crítica. Mas, a companhia de energia chilena pa-

gou, adiantadamente, a sua dívida para evitar o escrutínio do Banco

Mundial. Comunidades locais, assim como ONGs ambientalistas
nacionais e internacionais, continuam protestando 

tt. 
No caso da

reclamação contra a usina de energia Singrauli, da Índia, a Diretoria
concordou com unra "averiguação de escritório" (um relatório que
não se baseia em pesquisa de campo direta). A situação dos direitos
h-unrano-c rro local aoarentenrentp niorol e os reclamantes não obti-"r-'r"'"'^'"

verarrì ganhos tangíveistt. Contudo, outros reciamantes tiveram vi-
tórias parciais e o fato de qrre várias campanhas estão em curso tor-
na clifícil avaliar seu impacto total.

4B
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No caso PLANAFORO, Aurélio Vianna, coorc-ienador da

Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, relata que

apesar cla diretoria do IJanco Mundial não ter aprovado uma inves-

tigação formal, por causa da reclamação "houve uma profunda
mudança no projeto. A sociedade civil conseguiu criar um grande

espaço no Planafloro, um fundo cle US$ 23 milhões para projetos do

seu interesse. Por outro lado, os problemas continuam nas relações

do governo com o projeto e entre organizações da sociedade civil
local e os governos estaduais e federais" 'e.

Na reclamação da Ponte de Jamuna em Bangladesh, a ques-

tão principal foi se aqueles a serem reassentados por sua construção

seriam levados em consideração. A ponte mudaria padrões de chei-
as e de erosão afetando, assim, várias dezenas de milhares de pesso-

as, conhecidas como os "biscateiros", que vivem em instáveis ilhas
ribeirinhas. Estes habitantes foram deixaclos totalmente de fora do
planejamento do reassentamento'0. D" acordo com Dana Clark, do
CIEL, "a averiguação preliminar do Painel demonstrou que tal fato
era verdadeiro, verificou que o Banco não ouviu aquelas pessoas e

não as incluiu para receberem compensações devidas pelo
reassentamento". Esta reclamação forçou planos, sérios, para a in-
clusão dos biscateiros, o que, aparentemente, finalizou a parte
transnacional dos seus esforços cle autodefesa.

As concessões foram menores mas significativas no caso de
Yacyretá. De acordo com Elías DíazPeñ.a, da ONG paraguaia Sobre-
vivência, filiada ao Friends of the Earth - FOE, "a intervenção do
Painel contribuiu para um processo de abertura de diálogo, que pra-
ticamente inexistia anteriormente, entre a EBY (a agência binacional,
argentino-paraguaia, responsável pela represa), a população afeta-
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da e instituições governamentais dos dois países" 
t'. 

Koy Treakle do

Bank Information Center - BIC acrescenta afirmando que a oposição

popular no Paraguai aumentou significativamente e ganhou alia-

dos nacionais após a reclamação do Painel. Críticos locais juntaram-

se em torno da reclamação do Painel Porque "tinham demandas

anteriores mas nenhum lugar para fazê-las. Não se sentiram com

poder até que Alvaro Umaña, o presidente do Painel, sentou para

conversar com eles" ". Apesar do projeto de construção já estar bem

adiantado, o processo internacional de reclamações aumentou a le-

gitimidade e o poder de intervenção local dos atingidos por barra-

gens tanto na Argentina quanto no Paraguai.

A reclamação de itaparica rendeu umä promessa de maior

atenção mas ganhou poucas concessões tangíveis até o momento. O

governo brasileiro, para convencer a Diretoria do Banco a rejeitar a

reclamação, prometeu alocar quantias significativas de recursos Para
completar os trabalhos de irrigação prometidos a milhares de pe-

quenos proprietários desalojados pela barragem uma década atrás

". Sindicatos de trabalhadores rurais e seus aliados estão, no Pre-
sente, lutando para participar das decisões sobre como alocar aque-

les recursos ". Apó, a crise financeira do Brasil, contudo, os fundos

prometidos foram cortados. Desde uma persPectiva internacional, o

processo através do qual a Diretoria do Banco Mundial decidiu acei-

tar uma promessa ad hoc do governo brasileiro ao invés de prosse-

guir com o processo de reclamação, abre um importante precedente

discutido adiante.

As decisões recentes envoivendo o eco-desenvolvimento ua

Índia; a política hídrica urbana t-,a Áf.ica do Sul vinculada à represa

clas áreas montanhosas de Lesoto; e o Saneamento de Lagos, na

Nigéria, aparentemente não provocaram mudanças significativas
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concretas. No primeiro caso, é possível que os habitantes das peque-

nas cidades a serem relocalizadas de zonas designadas como Par-

ques, possam vir a ser tratados mais gentilmente. No segundo, o

caso deu ressonância às preocupações sobre questões de política

hídrica afetando comuniclades de baixa-renda 
tt. 

No terceiro caso,

umas poucas pessoas atingidas foram alegadamente compensadas

apesar de questões básicas ainda serem objeto de disputas. A recla-

mação brasileira contra um projeto de reforma agrária comandada

pelo mercado foi rejeitada pois as alegações de que os participantes

ficariam em pior situação foram consideradas hipotéticas.

Em geral, os resultados diretos mais importantes dos pro-

cessos de reclamação foram, até o momento, intangíveis. Os pro-

cessos estabeleceram o Precedente de garaniir a Pessoas aiingidas

o acesso direto a uma alçada internacional imparcial. Os reclaman-

tes relatam que estes processos aumentaram sua politização e po-

der, mesmo que não tenham conseguido concessões diretas con-

cretas. Como escreveu o presidente do Banco Mundial, James

Wolfensohn , " ao dar a cidadãos - e especialmente aos pobres - um

novo meio de acesso ao Banco, deu-se poder e voz àqueles a quem

mais precisamos ouvir. Ao mesmo tempo, isso serviu ao próprio
Banco assegurando que nós realmente estamos cumprindo os nos-

sos deveres de melhorar as condições das Pessoas mais pobres do

mundo"'u. D" futo, os Diretores Executivos do Banco Mundial até

sentiram-se obrigados a conceder uma audiência aos reclamantes

antes de tomar a decisão recente de modificar o mandato do Painel
27-'. Ao mesmo tempo, é precisamente essa garantia de visibilidade
internacional que parece ter irritado profunclamente as autorida-

des financeiras de vários governos tomadores de empréstimos,

como discutirei abaixo.
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Mesmo antes da recente revisão clo mandato do Painel, várt-

os fatores internos e externos à instituição dificultavam o seu Poten-
cial impacto. Primeiro, como notei acinla, a Diretoria frequentemente

rejeitou as recomendações clo Painei. O Painel é relativamente autô-

llolno mas continua sendo uma instituição que serve à Diretoria.
Segundo, a maioria dos atores das sociedades civis afetadas Por Pro-
jetos do Banco continua sem saber do Painel e do seu potencial pró-
responsabilização e transparência. Isto se deve não apenas à falta de

informação sobre o Painel, mas também ao fato de que a maioria
dos investimentos financiados pelo Banco aparece para os atingidos

como projetos exclusivamente nacionais. Mesmo que soubessenì que

o Banco provê recursos, ainda teriam que estar informados dos no-

vos compromissos de reformas do Banco para saber que o "cumpri-

mento das políticas" é uma questão importante. Terceiro, possíveis

problemas com muitos dos projetos do Banco não estão claramente

sujeitos ao poder do Painel. Quarto, mesnìo em casos onde as pesso-

as atingidas estão informadas sobre o Painel e as políticas do Banco

e seus pleitos ajustam-se às incumbências do Painel, os custos e ris-

cos de registrar uma reclamação podem ser substanciais. Os custos

envolvem recursos humanos limitados necessários para o processo,

altamente técnico, de preparar uma reclamação, registrá-Ia e fazer

tobby por ela. A percepção de riscos também depende de que poten-

ciais reclamantes estejam sujeitos a ameaças de retaliações. Final-
mente, a motivação para usar um canal institucional como o Painel

de Inspeção não pode ser suposta como sempre presente. Os proce-

dimentos do Painel e a linguagem política extremamente técnica do

Banco requerem uma proficiência do inglês tanto quanto um alto

nível cle familiaridade e tolerância com a cultura legal ocidental, sem

mencionar uma aceitação implícita da legitimidade clo Banco en-
?g

quanto institr-rição --.

Tabela 3 - Respostas ofieiais às reelamações ao Painel

Reclamações
ao Painel

Resposta da
Gerência
do llanco

Painel
Recomenda
Investigação

Dirr: toria
tlo llalrcr'r

Aprova
Inr.estigaçào

Concessões
Parciais aos
Atingidos

ConcessÕes
IÌrìportan tcs

llidrcl¿trrca
Arurì III

\cBâ
clescunrprimenkr

Sinr qiùr

EtióPia IDA Desqualiiicadir

ElelrícidactL'
Tanzånia

I]esqualili.ada

PLANAFLORO Accitação pâraral Si¡r Sim

Hidrelétrica
Bíobío

Desc¡ualificada Lstudo
I¡dependente

llldrelétrica
Yacyretá

NeB,a

descump.imento
Sim Nâo

(revisào liùitadâ)
Si¡n

Ponte Jãmuna Nega
descunìprinento

Não Sinì

Setor da Juta N_e8a

descumprimento
Não

Itaparìc¿ Nega
descumprinÌento

Sinr Ávão (votação.,/
lÌsta de presença)

I,ro¡'¡5i¡5

NIPC'Sìngrauli Acl'ilaçio p¡rciil Sim Sim (aptnas
revisäo de

Propostas

Eco
Desençoh'inìento

,/Índia

Nega
deÉumprinìento

Sim N',ão Propostås

Montanhas de
Lesoto

Nega
descuDìprimento

DrenageDì
de Lagos

Nega
descumprinìcnto

Céclula da Te¡ra Nega
descumpriûìento

e quaìific.

N-ão

rq
a)¿
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4 - O Painel de fnspeção e o cumprirnento das políticas
de salvaguarda:

Dilemas analíticos

Avaliar o impacto mais amplo do Painel é ainda mais desafi-
ador do que analisar as complexas e diversas experiências de recla-
mações. Poder-se-ia pensar hipoteticamente, por exemplo, que a exis-
tência do Painel como uma "corte de última instância", de fato po-
deria tornar os funcionários e gerentes do Banco mais atentos à con-
formidade com políticas de salvaguarda. Contudo, traçar qualquer
vínculo causal entre a presença do Painel e o aumento do cumpri-
mento das políticas de salvaguarda implica que se possa documen-
tar, independentemente, padrões de mudança na conformidade com
aquelas políticas.

Avaliando a conformidade

Não é fácil avaliar o grau de conformidade com as políticas
de salvaguarda de centenas de projetos do Banco em execução. Exis-
tem poucas avaliações mais completas baseadas em dados de cam-
po sobre a obediência do Banco e dos governos tomadores de em-
préstimos às políticas de reformas. Muitas das avaliações baseadas
em dados de campo mais confiáveis foram realizadas pelo próprio
Departamento de Avaliação de Operações do Banco (Operational
Evaluation Department - OED), uma entidade altamente autônoma
mas cujas avaliações são, na maioria das vezes, "inspeções de escri-
tório". Estes estudos são de utilidade limitada pois se baseiam em
documentos oficiais dos projeios que são elaborados, por definição,
por partes interessadas. Já a maioria das avaliações baseadas em
daclos cle campo das implementações concretas de projetos, cobre
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projetos específicos ao invés de setores inteiros da carteira de inves-

timentos de um País'

A maior parte clas críticas ao Banco Mundial refere-se a um

arrrpio leque de projetos e políticas mas Pollcas clestacam aqueles

projetos aprovados após as políticas de reformas terem sido pro-

mulgadas. Isto se deve, em parte, ao longo tempo envolvido nos

ciclos dos projetos. A maioria dos projetos in'rplementados em

meados dos anos 90 foi desenhada antes de várias das políticas de

reformas ou nos primeiros anos de sua institucionalização. A mai-

or parte clos projetos elaborados a partir clas reformas de política

ambiental e social do princípio dos anos 90 está aPenas começan-

do a ser implementada. Tendo em vista que as políticas sociais e

ambientais não se aplicam retrospectivamente, o fato de desastro-

sos projetos "pré-reforma" estarem ainda sendo executados não é

um "teste" adequado do grau de obediência às reformas mais no-

,ru, 
tt. 

Avaliações independentes das dinâmicas da reforma sofrem

o desafio constante do fato da instituição ser um alvo semPre em

movimento e de os resultados reais de projetos dependerem de

complexas dinâmicas Estado/sociedade que, freqüentemente, ocor-

rem fora do alcance do próprio Banco '0. Ao mesmo tempo, as es-

truturas decisórias internas ao Banco estão mudando' A
descentralização em curso pode, temem alguns, enfraquecer os

mecanismos existentes de encorajar o cumprimento das políticas

de reformas. Para um destacado analista ambiental do Banco Mun-

dial "com a passagem de responsabilidade do Banco (para seis vice-
: \ --,-r--l^ ^ -^-^^^:)^)^ -J^ ^^^^presloenclas oPeraclolìals/ velrt/ LUlll'L-ltlu/ d llcLcÞslL-tduc Llc dr5tr-

gurar a conformidade consistente com as políticas de salvaguarda
3l

nas seis regiÕes"

5,r)
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A despeito dos muitos desafios empíricos envolvidos na ava-
liação externa da conformidade com os compromissos das reformas,
dois pac-lrões gerais aparecem claramente. Por um iaclo, o Banco pare-
ce, certamente, estar financiando nìenos novos desastrosos grandes
projetos de infraestrutura. Desastres potenciais como a Represa de
I'Jarmada recebem escrutínio mais intenso e é mais provável que se-

rão desconsiderados no começo clo ciclo de projetos ". po. outro lado,
a eviclência disponível sugere que muitos projetos continuam a não
aplicar totalmente as próprias políticas de salvaguarda do Banco. Gru-
pos de interesse público acusam que a prática de categorizar erronea-
mente aos projetos continua comum, permitindo evitar as avaliações
de impactos sócio-ambientais, a consicleração cle abordagens alterna-
tivas e medidas de mitigação ". De fato, muitos funcionários do Ban-
co dedicados à questão ambiental e social confidenciam que conhe-
cem dúzias de projetos que não aplicam totalmente as políticas de
reforma e que, portanto, cleveriam ser submetidos a reclamações jun,
to ao Painel. Mesmo se fizéssemos a razoável suposição de que o
cumprimento das políticas de salvaguarda pode ser melhorado subs-
tancialmente em projetos recentes, continua o problema sempre pre-
sente quando se elabora um cenário contrário: teriam os passos na
direção do cumprimento avançado tanto na ausência do painel?

Os efeitos indiretos do Painel de Inspeção

Dado o relativamente pequeno número de reclamações e

os seus resultados diferentes em termos concretos, é provável que
o maior impacto do Painel tenha sido indireto. Nos seus primeiros
anos, os membros do Painel gastavam boa pa-rte clo seu tempo en-
viando questÕes sobre os grupos afetados por projetos aos funcio-
nários clo Banco especificamente envolvidos ". As conversas sub-
seqüentes pocìem ter evitado reclamações concretas. Em termos

56

0 Painel de Inspeçáo do llanco ir{undial:
liçúes d,r,: ¡rin:,ir.,. -:i,,rr ;ì;.,.

rnais gerais, o Painel parece ter aumeutado os custos de relaçocs

públicas para o Banco pelo descumprimento de políticas cle salva-

guarcla, ao menos daquelas mais ciaras como as cle reassentanrelrto

ã de avaliação ambientul ". Alg.rrls funcionários apelidaram a res-

posia dos seus colegas, rrisír'el no processo de elaboração de pr'rrje-

tos , de "à prova de paiuel", já que r,ão checar.rdo iiern por iten'r do

seu trabalho para ter certeza que têm as provas documentais que

demonstram a conformidacle com as poiíticas, prevendo, assirn,

alguma eventual interpelação. "À p.oua de painel" parece ser unr

processo contraclitório: em alguns casos leva a graus importantes

de maior conformidade, ent outros promove o preenchimento pró-
forma dos requerimentos administrativos mais do que enfatiza
mudanças concretas.

O Painel teve claramente algum impacto na pronìoção da

agenda do desenvolvimento sllstentável no Banco, mas o grau cleste

impacto está sujeito a especulação. Robert Picciotto, Diretor do De-

partamento de Avaliações de Operações, reconhece que o Painel
de Inspeção "teve um papel muito importante ao colocar as políti-
cas de salvaguarda no mapa" dentro do Banco. Ao mesmo tempo,
porém, ele enfatiza que as políticas de salvaguarda são limitadas
em sua abrangência: "São muito importantes, são tudo para alguns
grupos, mas não são tudo para o desenvolvimento. Não temos po-
líticas de salvaguarcla sobre gênero, por exemplo" 

3u. 
Darrid Hunter,

do CIEL faz uma afirmação semelhante mas de uma forma dife-
rente: "O Painel não pode chegar aos projetos mais lascados, as

reclamações têm que estar relacionadas com políticas muito estrei-
tas" ". De fato, as políticas cle salvaguarda para o meio ambiente
foram originalmente aprovadas na condição de que fossem aplica-
das somente a empréstimos para projetos específicos, excluindo,
assim/ o ajuste estrutural 

38.
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Para avaiiar o impacto inclireto do Painel, deve-se também

considerar as pressoes que os gerentes e os funcionários herdaram

no senticlo de fazerem emprrcístimos aos go\/crnos o mais rapicia-

mente possível com a rnenor quanticlacle cle fricção'0. O presidente

Wolfensohn apontou o conflito entre a pressão para fazer ernprésti-

mos e a necessidade de resultados quaiitativos. Em resposta, os ge-

rerìtes do Banco realizaram várias grandes mudanças institucionais
mas ainda é cedo para avaliar a eficácia delas. O que está claro é a

magnitude do desafio. De acordo com um importante estudo inter-
no sobre "performances insatisfatórias de projetos", por exemplo,

os funcionários continuam a clesenhar projetos com atenção inade-

quada a inputs dos beneficiários. O estudo concluiu que os funcio-
nários sofrem de "amnésia institucional, corolário de um otimismo
institucional e que, apesar das lições de experiências passadas, os

funcionários eram super otimistas e tendiam a propor operações

ambiciosas demais que estão além da capacidade de implementação

local" 
no. 

De acordo com um funcionário, a Diretoria e a alta admi-
nistração ainda enfatizam a relação "funcionários/dólares empres-

tados", o que encoraja o açodamento 
tl.

Mesmo se a maíorin dos gerentes e funcionários do Banco

fizesse o máximo para obedecer aos compromissos das reformas,

não seria preciso um grande nírmero de "desobedienies" para dei-
xar muitos projetos de alto impacto na ativa. Em conseqüência, al-

guns dos que participaram, interna ou externamente, do processo

de reformas enfatizam a importância de pronlover a responsabili-

dad,e indiuidu.al, vtna questão muito além do âmbito do Painel.
Exemplificando com o argumento de um anaiista social: Tem havi-
do "um excesso de interesse sobre estruturas mais do que sobre in-
centivos e indivíduos. Eu acharia três ou quatro casos terríveis, de-

mitiria todo mundo e, em seguida, recrutaria quem acreditasse nas
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políticas" 
tt. 

O Diretor cie Avaliações Operacionais sugeriu que a

ameaça de sanções funcionais não é suficiente e que é necessário

olhar mais alto: "É necessário pensar em incentivos enr um senticlo

mais amplo. Jim Wolfensohn gostaria de ligar incentirros funcionais

a resultados desenvolvimentistas. A questão é como fazê-lo sem eiei-

tos secundários. A assistência ao desenvolvimento é um esforço de

equipe - o comportamento de um funcionário reflete o contexto da

operação, suas habilidades e a qualidade dos sistemas de apoio. In-

centivos e penalidades deveriam começar com os gerentes. É aqui
43

onde a granapara"

Mudando princípios norteadores: A conversão das políti-
cas de reformas

Da mesma forma que o Banco, enquanto instituição, é um
alvo em constante movimento, também o são suas políticas de re-

formas. O Painel de Inspeção baseou-se na premissa de que as re-

formas dos anos 80 e 90 definiram o patamar de acordo com o qual

o Banco, agora, pode ser responsabilizado. A administração supe-
rior respondeu argumentando que estas políticas eram muito de-

talhadas e imanejáveis, fazendo com que os funcionários desco-

nhecessem, em grandes doses, muitas das suas medidas mais cen-

trais. Os administradores argumentaram que as políticas necessi-

tavam ser "reformatadas", isto é, divididas em duas seções muito
breves e obrigatórias (duas páginas) e a seção de boas práticas "re-
comendadas" que seria, então, muito mais extensa. Como reconhe-
ceu um alto gerente: ... "tem sido difícil para os funcionários e os

gerentes definirem o que é política, o que tem caráter de recomen-
dação ou de boa prática. Noss¿zs experiências cottt o Pninel de Inspeçno

estão nos ensinando que temos que ser cada aez mois cuidndosos na defi-

nição de políticas que sejørnos capazes de implementar na ltrática"(meLr
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grifo) . Tanto grllpos de monitoramento extertlos qllanto refor-
mistas internos ao Banco concordam que algumas clas mais impor-
tantcs políticas ambientais e sociais estão senclo ciiluídas, ¿ì mecli-
da que questões furrdamentais são transferidas de status obrigató-
rio para recomendações (de Políticas Operacionais a Boas Práticas).
Um funcionário do Banco, preocupado conr a responsabilidade e

transparência ztis-à-uis terceiros, expressou tanlbém a sua preocu-
pação de que a nova linguagem freqüentemente refira-s e a " ao juízo
de...", o que empana a clefinição do que é obrigatório. Poderia-se
argumentar, assim, que a existência de um mecanismo de respon-
sabilidade e transparência pode estar tendo um et'eito peraerso,le-
vanclo a um enfraquecimento dos próprios patarnares cle políticas
inicialmente estabelecidos pelo próprio Banco.

Reação dos governos tomadores de empréstimos

Os esforços do Painel de Inspeção de seguir os seus procedi-
mentos obrigatórios provocaram uma reação constante dos gover-
nos tomadores de empréstimos. O conflito resultante, e ora em cur-
so, entre os Diretores Executivos do Banco Mundial sugere uma fo-
tografia das relações Norte-Sul muito mais nuançacla do que a ima-
gem convencional cla "imposição norte-americana". O voto da Dire-
toria, em setembro de 7997, sobre a reclamação de ltaparica, foi um
ponto de inflexão fundamental. O governo brasileiro efetivamente
deu a volta no que era percebido como uma ameaça do Norte à sua
soberania, con fracas promessas de soluções ad hoc. O Diretor Exe-
cutivo dos Estados Unidos solicitou uma leitura da lista de presen-
tes, algo raro, para se determinar se autoriza\¡a ou nãc uma inspe-

ção. Este foi um fato bastante inusitado, pois a vasta nÌaioria das

decisões de Diretoria é tomacla por consenso. Um observador fami-
liarizado com este cenário, David Hunter, do CIEL, coloca que para
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i¡fluenciar estas decisões da l)ireioria "ajuda trazer un che c1r-re gran-

de, rnas os clientes têm peso também. O Banco Mundial precisa qua-

se tão intensaurente de clielites quatrlo de países creclores". De for-

ma rnais geral, ele agrega que "a credibiliclade da instituição depen-

de da ausência de um grande racÌra entre credores e tomadores de
J¡

enrpréstimos"-.

Os governos do Brasil e da Ínciia lideraram uma contra-

ofensiva para limitar a abrangência e autonomia da atuação do

Painel. Por exemplo, suas propostas retiravam do Painel a possibi-
lidade de examinar problemas sócio-ambientais que fossem cau-

sados conjuntamente por governos e pelo Banco, os quais são res-

ponsáveis por uma grande fração cle violações das políticas cle re-

formas.

A estrutura econômica das relações Banco - Estados pode

ser relevante para este debate. Na maior parte desta década, tanto a

Ír'rdia quanto o Brasil têm pagado muito mais dinheiro ao Banco do

que o Banco tem emprestado para eles. Este processo é conhecido
como "transferências líquidas negativas" (veja Tabela 4). Tal fato
sugere duas implicações. Primeiro, que o Banco precisa realmente
que esses dois governos continuem a tomar empréstimos, para sua-

vizar o problema da transferência lÍquida negativa. Se o Banco aper-
tar muito no que diz respeito a requisitos sociais e ambientais de

alto custo econômico e político, estes governos tenderão a tomar
menos empréstimos do Banco Mundiaì. Segundo, contra o pano de

fundo ciestes "fluxos líquidos negativos", a "intrusão política" cio

Painel - reconhecendo diretamente a legitimidade de demandas de

grupos que ainda não foram ouvidos pelo Estaclo - será provavel-
mente vista pelos responsáveis pela política econômica como unl
insulto que se agrega a uma agressâo.
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Tabela 4 * Transferências líquidas do Banco Mundial para û Bra-
sileaÍndia,Lgg2-lgg7

Este é o contexto no qual foi feita a votação da Diretoria so-

bre ltaparica, mais ou menos na mesma época em que a reclamação

sobre Singrauli (Índia) estava sendo debatida. A votação concreta

da Direioria é bastante reveladora das clivagens embutidas e exis-
tentes entre os Diretores Executivos. Relembremos que apesar da

Diretoria ser a mais alta autoridade na administração do Banco

Mundial, observadores externos ao Banco freqüentemente supõem
que os Diretores Executivos não têm poder. Por exemplo, eles nun-
ca rejeitaram um empréstimo proposto pelos gerentes. Estes obser-

vadores divergem se é a alta administração do Banco (os gerentes)

ou o governo dos Estados Unidos que "realmente" têm a última
palavra, mas a votação de Itaparica sugere que a questão da confor-
midade com as políticas sociais e ambientais transformou a Direto-
ria em uma arena de maiores contestações.

A votação de Itaparica encontra-se detalhada na Tabela 5.

Os votos são confidenciais; a rigor nenr mesmo registrados nas atas.

Em primeiro lugar, deve-se notar a estrutura de votação comum na

Diretoria. É amplamente conhecido o peso dos maiores países cre-

clores dado o sistema um-c1ólar-um-voto, mas poucos sabem que
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muitas das "jurisdições" que tôm votos na Diretoria incluelm courbi-

naçóes raras de países. A heterogeneidade desses gruPos complica

os esforços das organizações das sociedades civis para responsabili-

zar as autoridades financeiras dos seus países pelos votos dos seus

representantes na Diretoria. É de se destacar os muitos votos que

são de representantes de blocos de países que contbinanl Norte e Sul,

ou Norte e Leste (o antigo bloco soviético). No caso de Itaparica,

todos os blocos dos países tomadores de empréstimos votaranì con-

tra a inspeção, enquanto que quase todos os votos puramente de

países do Norte apoiaram a recomendação do Painel de Inspeção e

os muitos votos que combinavam países do Norte com os do Leste

ou do Sul foram altamente divididos, segundo alinhamentos de di-

fícil previsibilidade 
ou. 

Po, exemplo, a ltália votou contra a inspeção

apesar da sua sofisticada campanha pela reforma do Banco (que tem

influência no Parlamento), talvez porque muitas das represas clo

mundo envolvem empreiteiras italianas. A Coréia também votou

contra a inspeção, apesar de que se tivesse sido a Austrália (inte-

grante do mesmo bloco de votantes) que estivesse na representação

do bloco naquele dia, todo o resultado teria sido diferente, já que se

tratou de uma votação apertada (Coréia, Austrália e uma dúzia de

pequenos países detêm 3,15ok dos votos cla Diretoria). O resultado
final foi de 52,97o contra e 47,09Vo a favor da inspeção de ltaparica.
Em suma, o Painel - supostamente um instrumento do Norte contra

o Sul - sofreu uma resistência exitosa por uma coalizão de membros
do Banco do Sul, Leste e de um Norte dividido. Sintetizando; a

hegemonia dos Estados Unidos tem sido superdimensionada, ao

menos no que diz respeito à reforma sócio-ambiental 
nt. 

Isto ficou
claro na derrota recente dos esforços do governo dos Estados Uni-
dos de bloquear um empréstimo para a China, envolvendo o Tibete,
um empréstimo controvertido em termos sociais e ambientais 

*u.

1992-1.997
Desembolsos [pagamentos e juros]
(milhões de US$)

5 133 t10.6891

i0.556 [10.805]

1992-1997
T¡ansfer.
Líquida

Fonte: The lVurld Bank Annu3l Report 1997 (lVashington, DC: l{orld Bank, 1997, p.60,78)
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Tabela 5 - Votos nû Banco Mundial - Reclamação de ltaparica,
setembro de'1,997

Fcntesi l) 9i de votos no BÌlìD - DaLlos do A¡rôndice 2 do Relatório,{nuâl do Banco l4u¡rdial. ,,DirÈtores Executivos e
SuPle¡rtes clo B¿nco lilundial e o seu Pocler de \roto", 30 cle jurrho Lle 1997, p. l49. 2) Voto ltaparica - Os votos dos Diretores
Êxeculì\'o5 s¿io conii{icrlciais, essas i¡forùàçò.,j são de cìrtrevistas conì g.upos de inieresse públiaû e fornìuiadores de
l "liti .,-, il' \\'.r.hr" r, n tì\rìl luuu
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De acorclo com pessoas que aconpanham o debate sobre o

destino do Painel, o voto sobre a reclamação de Itaparica foi um
firarco Porque revelou o apoio limitado da Diretoria ao Painel. O
voto de Itaparica encorajou o Brasil e a Índia a irem além de suas

posiçÕes defensivas ad iroc e partirem para o ataque para debilitar o
Painel. A Diretoria criou um grupo de trabalho para revisar os pro-
cedimentos do Painel, incluindo o Brasil e a Índia. Eles produziram
um conjunto de recomendações que teriam enfraquecido dramati-
camente o Painel que parecia destinado a sofrer cortes profundos 

nt.

Contudo, uma campanha internacional de reclamantes e suas ONGs
aliadas levaram a Diretoria a decidir ouvir diretamente os pontos de

vista dos reclamantes e uma grande consulta foi realízada em Wa-
shington. Em conseqüência, a Diretoria fez algumas modificações

importantes nas revisões propostas. O Painel ainda parece ter se

enfraquecido significativamente apesar do tamanho da mudança ser
incerto. A situação presente reflete um acerto instávei e provavel-
mente temporário.

6 - Implicações conceituais para a compreensão de mu-
dança institucional: Destrinchando o Banco Mundi-
al, Estados e sociedades civis so

Com êxito ou fracasso, os esforços por responsabilidade e

transparência institucionais têm por alvo os interesses e as ideologi-
as que mantêm a impunidade. Desta forma, construir responsabili-
dade e transparência tsis-à-uis terceiros envolve, necessariamente,
conflito. Compreender a dinâmica destes conflitos requer explorar
as estratégias e táticas dos múitipios atores envolvidos, tanto quan-
to expor as falhas e alianças, na maioria das vezes escondidas. Como
tantos outros exemplos de controvérsias sobre o papel do Banco
Munclial, a experiência do Painel cle Inspeção abre uma janela
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f)¡rctor Èxccutivô SuFlcnte Votando por BIRD %

do Totàl
ItÀparica

Assentos do Norle
Esiados L,nidos
Japâo
Alenan h¿
Franç¿
Reino Unido
Sr¡éci¿

Japão

Fr¡nça
Rerno Unido
Dinan¿rca

Dinanrarca, )!stónia, Èiniändia, Islárìdra, Làt!ia, Liiuánia,
Norucga, Suécia.

t7,04
6,01
1,67

4,47

Sim
Sim
Siñ
Não
Sim
Sim

Lontbinação No¡te
com Lcste Sul
Bélgica

I lolandâ

Venezuel¡

Cana d á

Itália
Suíça

(ìoréia

Turquia

Roûêni¡

El Salvador

Bârbados¡

Portugal
Polónia

Austrália

Austria, Belâms, Bélgica, Rep- Checa. Hungria,
C¿zâquistào, Luxenrburgo,
Rep. Eslovaca, Eslovêniâ, Turqùiâ.
A¡menia. Bocni¿ & Herze¡¡ovina, Bulgári¡, Croácid,
Chit'rt C('orgir, Il,rl¡nd¡. lsracl, \'l¡(ccìónia, \loldovi¿,
Romênia, Uciãnia.
Costa llica, EI Salvador, Guatemala, Hondur¿s, México,
Nicarágua, Panamá, Êspanha, Venezuela-
Antigua & Barbuda, Bahamas, Barbados, Belize, Canadá,
Dominica, C¡anada, Cuiana, Irìancìa, Janraica,
St. Kitts & Nevis, St. Lucia, St. Vincent & Granadinas.
Albånia. G¡écia, ltália, Maltâ, Po¡tugal
Azerbai¡àu. Rep. Kyrgy¿. Polónia, 5uiça,
Tajiquistão, Turquinìenistão, ubequjstão.
Austráha, Cambodja, Ki¡rbati, Coréia, Ilhas Ma¡shall,
Micronésia, Mongólia. Nova Zelândia, Papua Nova Cuiné,
llhas Salomão, \/anuatü, Sarnoa Ocidental-

'1,93

4,4

4,44

4,00
3,54

2,96

:ì.15

Não

Sim

Não

Sim
Não

Siñ

Assenlos do Sul
Moçambique

Índra
Argélia

Filipinas

China
Arábia Saudita
Iìússia
Kursait

ìndonésia

Bolívra
Co¡roros

Namibia

Bangìadesh
Paquistão

B¡asil

China
A¡ábia Saudrta
Rírssìa
Rep. Árabe
do Egito

Tailândia

Argentina
Dijibouti

Angola, Botsuâna, Burundi. Eritrea, Etiópia, GâDìbia,
Qrénia, Lesolo, I ibèn¡, VÀla\r¡, Moçanrbique, \amibia,
Nigéri¿,5e¡chelles, Serr¿ Leoa, Africa do Sul, Sudåo,
Suazr'lândia, Tanzánia. Uganda. Zánbia, Zimbabue.
Bangladesh. Butan, lndia, Sr¡ Lånkà.
,\lcSanist;io, Argélia. Gana, lrå, Iraque, M¿rro(os,
Paquìstão, Tunísiâ.
Brasil. Colômbja, Rep. Donìinicana, Equador, Haiti.
Filiprnas, SurinaÀe, Trinidad & Tobago.

Barain, Etito, Jordânia, Kus'art, Líbano, Libia, Maldives,
ODã, Quatar.
Rep. Arabe Síria, Ëmi¡ados A¡abes Unidos, lëmen.
Bnrnei, Fiji, Indonésia. Rep. Dem. Pop. Do Lao, Malásia,
Miannrar, Nepal, Sirìgapura,
Tailândia. Tongâ, Vietname.
Arßentind, BoliviÀ. Chile, Par¿guôi, Peru, Uruguai
Berin, Burlin¿ F¡so, Cam¿róec. C¿bo Verde Rep. Centro
.Af¡jcan.¡, Ch¡de. Comoros, Congo (Rep. Dem.).
Congil (Rep ), C. .lo M¿rfim, Djibouti, Cdbåo, Cuine
Equatorial, Crriné, Crrjné-Bissau, Madagaxar, Mali,
Mauritânta, Mauricìus, Niger, Rrranda, São Tomé
& Prín.iño qñôd1l r^ô^

3,55
-?,53

3,51

3,16
2,89
2,89
2,89

2,64
2,41

2.83

Não
Não

Não

Não
Não
Não
Nâo

Não
Nâo

Não

Nåo

Resullado (l)t
SIi\,I
NÃo

47,09
52,90
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reveladora das transiorillaçoes clos processos transnacionais de bar-

ganhas sobre recursos dentro de e entre três arenas qlle se cruzam: a

agêncitr mais importante cle desenvolvimento internacional, vários

Estados-nações e socieclacles civis cada vez mais enredadas

transnacionalmente. Evitemos os detaihes técnicos complexos' A
história clo Painel e os seus dilemas atuais ilustram um padrão que

pode ser clescrito em termos de um quadro de referência conceitual

mais amplo (veja Diagrama 1). Este quadro de referência destaca

atores, coalizões e conflitos que operam internamente e entre insti-

tuições nacionais e transnacionais. Este quadro abstrato sugere uma

explicação causal, implícita, dos limites e possibilidades do papel

do Banco Mundial na reforma de políticas de "desenvolvimento

sustentável".

A experiência do Painel corrobora a proposição de que o

Banco Mundial, Estados-nações e as sociedades civis (locais, naci-

onais e internacionais) estão, todos, internamente divididos sobre

como lidar com o desafio de como se promover desenvolvimento

sustentável, responsabilidade pública e transparência para com

terceiros. O corolário desta proposição é que a variação no impac-

to de empréstimos do Banco Mundial Para o desenvolvimento sus-

tentável será guiada por Processos que cruzam Estado, sociedade

e atores internacionais. O ponto até onde formuladores, internos

aos Estados, cle políticas pró-desenvolvimento sustentável pode-

ráo Ievar as reformas que aumentem a resPonsabilidade
institucional dependerá largamente do grau de apoio de aliados

externos. Em outras palavras, esses formuladores de políticas re-

formistas raramente dominam seus Estados, assim suas influênci-

as dependem de interações mutuamente reforçadoras com atores

internacionais pró-reforma e com a sua própria sociedade civil. De

maneira semelhanie, o ponto até onde reformistas da socieclade
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civil poderão reformar seus Esiados clependerá, em larga medida,

de suas capacidades de formarem alianças mais amplas, tanto in-

ternacionalmente quanto internamente aos sei.rs próprios Estados.

Internacionalmente, até que ponto funcionários clo Banco Mundi-
al pró-responsabilização e transparência poderão agir de confor-

midade com suas próprias reformas, dependerão das suas capaci-

dades de fortalecer interlocutores pró-reforma tanto nos Estados

quanto nas sociedades. Em suma, nenhum grupo de atores pode ir
muito longe sozinho 

tt.

Essa abordagem interativa informa o Diagrama 1 que mos-

tra uma versão estilizada das coalizões Norte-Sul que impulsionam

tanto a formulação quanto a implementação de políticas de desen-

volvimento sustentável, incluindo o Painel de Inspeção. Se, por um
lado, a experiência do Painel mostra precisamente quão desigual e

inconsistente o processo de reforma tem sido, este Diagrama, por
outro, tenta capturar o processo político que irá determinar o grau
em que o processo de reforma mais amplo (que é parte daquele)
pode progredir.

Para os propósitos deste quadro de referência, atores "pró-
desenvolvimento sustentáveI" são definidos de forma muito limita-
da, incluindo aqueles que operam internamente a qualquer arena
de forma comprometida com a implementação total das prometidas
reformas sociais e ambientais do Banco. Historicamente, o processo
começa nos dois retângulos mais baixos, quando coalizões de base

do Norte e do Sul começam a colocar na agenda política os custos
sociais e ambientais dos projetos do Banco Mundial. Nos anos 80,
em particular, a maioria dos movimentos iocais em países tomadores
de empréstimos tinha pouca influência sobre seus governos, mas
sua mobilização, "autenticidade" e informação alternativa crível es-
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timulou seus parceiros clas ONGs do Norte a realizar um esforço

para encorajar os países credores a pressionar por reformas no Ban-

co Munciial. l\iotem que as áreas sombreadas não estão representa-
das na escala, mas sugerem, simplesmente, que essas coalizões de

ativismo transnacional representam subgrupos, não sociedades in-
teiras e que suas relações freqüentemente têm raízes no imbricamento
de alas transnacionais de movimentos majoritariamente locais ou
nacionais.

Uma vez que as coalizões Norte-Sul conseguem colocar as

reformas de desenvolvimento sustentável nas agendas dos gover-
nos credores, na melhor das hipóteses conseguem ganhar de fac-

ções minoritárias internas aos poderes legislativos e executivos de

seus governos nacionais - por isto o triângulo sombreado do lado
esquerdo do Diagrama, Sua influência sobre o Banco Mundial, por
sua vez, dá-se através das suas representações governamentais na

Diretoria - aqui tida como pano de fundo para o próprio Banco

Mundial - uma ponte entre as representações dos países devedo-
res e credores e, ao mesmo tempo, distinta tanto dos governos in-
dividuais quanto do próprio aparato do Banco Mundial. Na Dire-
toria, apoiadores das reformas pró-desenvolvimento sustentável
raramente dominam as votações, assim são apresentados como uma
minoria perto da área sombreada no lado esquerdo da barra hori-
zontal. Tendo em vista que formuladores de políticas pró-desen-
volvimento sustentável em países em desenvolvimento raramente
conseguem ter controle sobre os seus representantes na Diretoria,
este canal é amplamente limitado aos governos do Norte (assim a

ausência de flecha de "apoio" pró-reforma vinda de governos de

países tomadores de empréstimos no lado direito do Diagrama). A
influência dos reformistas sobre o aparato do Banco Mundial, quan-
do ocorre, deve-se, em grande medida, ao apoio do poder de cor-
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rentes existentes internamente ao Banco que são pró-pcllíticas cie

reformas - tanto através de mais recursos para projetos potencial-

nrente "bons" , quanto reforçando a autoriclade cielas junto aos fun-

cionários da área de operações (isto é, através do fortalecitnento

das políticas de reformas obrigatórias). Reformistas internos são

representados peio triângulo estreito dentro do próprio Banco. Eles

também freqüentemente engajam-se em relações de apoio mútuo,

aberta ou implicitamente, com coalizões de ativistas transnacionais

(sugeridas pelas flechas de mão-dupla no centro do Diagrama).

6 - A dinâmica política das reformas de "desenvolvi-
mento sustentável" do Banco Mundial

|.1!- l no,"" t-o*";s å aiûda slem à ¡e{omâ påÊo deseeôlvnenlosusledäv€l

Diretores Executivos do Banco Mundial
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Se (e quando) os reformistas do Banco conseguem controlar
decisões sobre empréstimos e desenhos de projetos, eles encontram-
se em uma boa posição para transferir tanto legitimidade cluanto
recursos para suas contrapartes reformistas (se houver) internamente
aos governos tomadores de empréstimos. Formadores de políticas
nacionais pró-reformas, representados por um pequeno triângulo
sombreado no lado direito, por seu lado, freqüentemente engajam-
se em relações de apoio mútuo com movimentos sociais de base e

ONGs em seus países, como sugerem as setas de mão-dupla do lado
direito do Diagrama. Cada seta significando "apoio político" está
implicitamente acompanhada por relações conflitivas - internas às

sociedades civis, entre sociedades civis e Estados, entre os Estados e

o Banco Mundial e internamente ao próprio Banco Mundial. O po-
der maior desta fotografia estilizada está em sublinhar a importân-
cia da resultante destas forças tanto dentro quanto entre estas diver-
sas arenas institucionais.

7 - Conclusões

Este trabalho abordou os padrões gerais das reclamações ao
Painel de Inspeção e discutiu a interação entre o Painel e o desafio
mais amplo de melhorar a conformidade da atuação do Banco com
seus próprios patamares de política ambiental e social. O Painel é

um experimento institucional que reflete os processos mais amplos
de conflitos e de construção de coalizões locais, nacionais e

transnacionais que irão determinar o impacto do Banco Mundial no
desenvolvimento sustentável. É um dentre muitos indicadores des-
te processo de pressão da sociedade civil e de resposta internacio-
nal, mas "ambos os lados" destacaram-no como um campo de bata-
lha crítico. Em resumo, os impactos principais do Painel até agora
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são bem intangíveis. Em termos da maioria das reclamações concre-
tas, a maior contribuição do Painel foi simplesmente ouvir aos rccla-
nantes. Até o momento, produziu poucas soluções concretas - na
verdade, soluções não eram parte clos seus encargos. Dentro clo Ban-
co, o Painel tem contribuído mais para reforçar a aparência e legiti-
midade do pacote maior de poiíticas cle salvaguarda mínimas, do
que contribuído para reformas específicas pró-responsabilidade e

transparência ais-à-uis terceiros, como o estabelecimento de sançoes
de fato a funcionários e gerentes que não atuem de conformidade
com as políticas. Também estimulou efeitos possivelmente perver-
sos como criar processos "à pro\¡a de painel,, e a ,,conversão de po_
líticas". No nível internacional, o Painel foi criado pela Diretoria em
grande medida como unra resposta a pressões cia socieclacle civil
internacional, filtradas através do governo dos Estados unidos. Mas,
na prática, tem estado sujeito a muitas agendas de Estados-naçoes
do Sul e do Norte.

o Painel melhorou a imagem pública do Banco e é um sím-
bolo do seu compromisso com suas próprias poríticas de reformas.
Ao mesmo tempo, provocaram uma reação de governos naciona-
listas de grandes países tomadores. Dados os constrangimentos
sobre suas incumbências e sua prática, o painel pode, ao menos,
ser uma fonte de transparência, contribuindo somente indiretamen-
te com a responsabilização frente a terceiros, o futuro cio painel
está em muitas mãos, mas ele ainda serve a uma Diretoria cada vez
nrais multilateral. Ironicamente, é este órgão de cliversos represen-
tantes de Estados-nações que irá determina¡ se este experimento
em transparência transnacional para as sociedades civis irá pros-
perar ou definhar.
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6 para o ponto de vista clo ex-diretor do Departamento Legal do Banco Mundial,
veja Ibrahirn F.l. Shiirata , The World Bank Inspection Panel (Oxford: Worlcl Bank/
Oxford University Press, 1994). Para avaliações de especialistas em leis ambientais

iniernacionais, veja Daniel Bradlon', "'lhe Case for a World Bank OmLruclsmarì,,.

clepoirnento apresentaclo ao Subcomitê de Finanças cle Dese¡rvolvimento Inte¡naci-
onal, Comércio e Política Monetária do Comitê do Sistema Bancário, Fi.anças e

euestões Urbanas, Câmara cle Deputados clos Estados Uniclos, Maio cte 1993;
,,International Organizations and Private Complaints: the Case of the World Bank
Inspection Panel", Virginia Journal of International Lan', 34,1994; "4 Test Case for
the lVo¡ld Bank", American University Jor"rrnal of Inte¡national Law and Policy,
247 0996; Daniel Bradlow e Sabine Schlemme¡-Schulte, "The World Bank,s New
Inspection Panel: A Constructive Step in the T¡ansformation of the International
LegalOrder",54 Zeitsch¡ift für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht
392 0994); Davicl Hunter, "The World Bank Inspection Panel: A Forum for
Accountabiiity within a Resistant Institution", apresentado no congresso cla Latin
American Studies Association, Chicago, Setembro de 1998.

e Veja Bradlow , 1999, op cít.

r0 Essa tabela foi preparada pela oNG Bank Info¡mation Center, baseada em polÍti-
cas oficiais do Banco (textos completos estão em www.rvorldbank.org). Para outro
resumo oficiai, veja Envi¡onment Matters, Outono, 7998, p.67.

ItVeja UdalÌ, 1998, op cit. e William Fisher, org., Toward Sustainable Development?
Struggling Over India's Na¡mada River (Armonk: M. E. Sharpe, 1995).

12 Há uma ampla literatura sob¡e o Banco Mundial e reassentamento involuntário,
incluindo a avaliação até hoje mais sistemática dos padroes de obediência para
com as políticas de reformas (Departamento de Meio Ambiente, Resettlement and
Development, Washington: World Bank, 7994).Parauma análise deste processo de
¡evisão interna e para mais referências bibliográficas, veja Jonathan Fox, ,,When

Does Reform Policy Influence Practice: Lessons from the Bankwide Resettlement
Re'iew", in Fox and Brown, op cit. Veja também Departamento de Avaliação de
Operações, "Recent Experience with Involuntary Resettlement" (Washington, D.C_:
World Bank, Relatório no. 17538, 2 de junho de 1998) e Eva Thorne,,,The politics
of Policy complia¡ce: The world Bank and the social Dinrensions of Development",
Dissertação de Doutorado, Departamento de Ciência Poiítica, Massa chusetts lnstitute
of Technology,1,99B.

t3 citaclo in Robert Goodland, "The Role of social and Envi¡onmental Assessmeni
in Avoiding Inadvertent Decapitalization and in Promoting sustainability " , apre-
sentado na Associação Intenracional de Avaliação de Impactos, Glasgow, Juirho
de 1999, p. 4.
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Lessons from the second world Bank Inspection paner Claim,,, 7997 (no
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aprescnt¡do no "Fóntm '97; Novos r'ítrctt]os cntre conservaçào e clesenr.t¡lvimen-

Lå", to ¡ II clu \t'r't'llllrlr, rlc 1997, Tct¡llllrrrl, Tttrt¡r.tia.

21 Veja "Staternent by Aurelio Vianua (Recle Brasil) to the World Bank Brtarcl of
Executive Di¡ectors", !Vashington, D.C.,3 cle fevereiro de 1998 (no

s,'w.\\'.igc.apc. ot 8 / ctel / ) -

,i Veia Da\¡icl Letsie e Patrick Bond , "Social, Ecological and Economic Cha¡acteristics

of Bulk Water Infrasfruchrre:

Debating the Financial and Service Delivery Implications of the Lesotho Highlands
Water Project", (Africa do Sul, manuscrito i¡édito,1999). Sobre questões da política
hídrica clo Banco em termos mais gerais, veja Deborah Moore e Leona¡d Skla¡,

'Reforming the World Bank's Lending for Water..." in Fox e Brown, op cit.

26 "Foreword", Alva¡o Umaña, op cit, p. vii. Observadores do Painel concordam

que sem o forte apoio de Wolfensohn, o Painel nunca teria sobrevivido.

?7 Pa¡a detalhes sobre essa consulta, veja "World Bank Approves Controversial
Proposal to Change Inspection Panel" (Washington DC, Bank Information Center

e Center fo¡ lnternational Envi¡onmental Law, 21 de abril de 1999, www.igc.apc.orgl
ciel,/bic.html).

28 Para uma elaboração detalhada destes pontos, veja Jonathan Fox, "Thinking
Locally, Acting Globally: Bringing the Grassroots into Transnational Advocacy",
apresentado no "Regional Worlds-Latin Ame¡ica: Culturai Environments and
Development Debates", Centro para Estudos Latino Americanos e o Projeto sobre
GÌobalização,

Universiclade de Chicago, 21-23 de maio de 1998.

2e O grande inte¡valo entre a mudança nos processos decisórios de alto nível e os

¡esultaclos concretos c¡ia o "efeito hrbulação". Os formuladores de políticas argu-
mentam que houve mudança em um lado da iubulação - os desenhos dos novos
projetos são melhores - enquanto grupos de cidadãos continuam a sofrer os resul-
tados de decisões passadas. Este "efeito tubulação" cria um problema, semPre pre-
sente, de dissonância política entre o Banco e os seus críticos. dado que promessas
de reforrnas nunca podem ser "clefinitivamente" avaliadas a não se¡ em algum
úlomento que está sefl1pre distanciando-se no futuro. Para mais discussões sobre
essas questões e unìa avaliação da literatura clisponível sobre cumprimento das
políticas de reformas, veja Jonathan A. Fox e L, David Brown, "Assessing the Impact
of NGO Aclvocacy Carnpaigns o¡r World Bank Policies and Projects", in Fox and
Brown, op cit.
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30 Sobre o monito¡amento exercicìo pela sociec'lacle civil sobre o Ilanco Mundial, veja
Jonathan Fox, "Transparency for Accountability: Civil Societl, Monitoring of Mul_
tilateral Development Bank Anti-poverty projects", Development in praJtice, z(2)
\{aio, 1997

3r Colin Rees, "safeguards upclate", Enr¡ironment Matte¡s, Annual Revierv, outo-
no,7998, p. 60. Iim consequência, Llma nova unidade cle obediência às políiicas cle
salr'agua¡da foi criada, encarregada de "auclitar" o cumpri'rento das políticas; con-
tudo sua estratégia e poder não estão claros ainda. Nas suas afirmaçõås, Rees me.,-
ciona que a força tarefa_vai "desenvolver um quadro para facilitar maior transpa-
rência e responsabilidacle para com terceiros, incluindà a possibilidade de sançoes
aos funcioná¡ios e gerentes responsáveis pelo descump¡imento.-.,, se isto aconte-
cer, seria sem precedentes. Como um especialista em ãesenvoivimento social clo
Banco disse: "A grande questão é como funcionam as sanções? Ninguém nunca
perdeu seu emprego por infringir as políticas de salvaguarda,,.

32 Na medida em que os patamares do Banco em questões ambientais e sociais fo-
ram subindo, os governos nacionais dirigiram-se cada vez mais a outras fontes,
como as agências bilaterais de ajuda, para financiar projetos de infraestrufura al-
tamente controvertidos (exemplo a represa de Três Gargantas, na china).
33 comunicação pessoal da Kay Treakle, do Bank Information Center, em junho de
1999.

g Entrevista com Eduardo Abbott, secretaria do painel de Inspeção do Banco Mun-
dial, abril de 1999.

3s outras políticas de salvaguarda são mais fáceis de serem infringidas, como a
política para povos indígenas. Por exemplo, a gigantesca cartei¡a de investimentos
contra a pobreza no México, por clefinição, afeta muitos milhões de indígenas. A
política, de há muito em vigor, requer a "participação info¡mada,, deles ãm qual-
quer projeto que lhes afete. Isto inclui projetos que ostensivamente lhes auxiliam e
não apenas o "controle de danos" causados por projetos de infraestrutu¡a. Gran-
cles quantidades de fr¡nclos do Banco chegam uos þooos indígenas no México, mas
sobretudo at¡avés de clientelismo político ao i¡véi da particþação informada, in-
cluindo aparentemente o financiamento do lado "leve,, do ,,conflito 

de baixa inten-
sidade de Chiapas". Este é um exempro importante de um ¡isco de projeto que nâo
casa bem com os procedimentos existentes do painel, em parte por cãusa da äificut-
clade de agregar padroes de "efeitos mate¡iais adversos" inviiíveis e não-ditos ao
nível da aldeia. Para cletalhes sobre esforços de monitoramento da sociedade civil
ru¡al no México, veja o trabalho do Trasparencia n. www.laneta.apc.org/
trasparencia. Para uma discussão conceitual, veja Jonathan Fox, ,,The woricl ¡ank
and social Capital: contesting the concept in practice,', Journal of International
Developnrent,9(7), Novembro/Dezembro, 1997. o risco cle manipulação eleitoreira
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e autoritária de funclos sociais tolnou-se un'r problema nas relações do Banco corn a

Indonésia, levanclo ao adiamento de um importante emprésiimo social, mas ainda

não entrou no del¡ate nacional no México (Jay Solomon, "Fearìng Misuse, World
Bank Delays Funcls foI'Irrclonesia", -Wall Street Journal, 13 cle ab¡il cte 1999).

r Entrevista em 13 de abril de 1999-O Banco tem, de fato, uma política de gênero,

nas faz recomendações mais do que estabeiece patamares mínimos. Yeja Wonren's

Eyes ort tltc World Bank Contpnigrr, "Cender Ec¡"rìty and the Wo¡ld Bank Gror"rp: A
Post-Beijing Assessment", (Washington, D.C: Women's Eyes on the World Banklí}
Years is Enough, Outubro de 7997).

37 Entrevisia em 5 de ab¡il de 1999.

¡8 Goodland, op cit.

3e Sobre o víncuio entre prioriclades institucionais internas e o conflito sócio-
ambiental, dois estudos clássicos são o de Bruce Rich, Mortgaging the Earth (Boston:

Beacon Press, 1994) e "The Smile on a Child's Face: From the Culture of Loan
Approval to the Cultu¡e of Development Effectiveness? The World Bank Under
James Wolfensohn", apresentado na Northwestern Uniaersity, 74-16 de Maio de
1999; e Robert Wade, "Greening the Bank: The Struggle Over the Environment,
1975-7990", in Devesh Kapur, John P. Lewis e Iìichard Webb, orgs., The World
Bank: Its Fi¡st Half-Century (Washington: Brookings Instihition, 7997,Yo12).

a0 A Resenha Anual cla Eficiência do Desenvolvimento, de 7997, encontrou melho-
ras notáveis mas, ao mesmo tempo, problen'ras persistentes em algumas áreas do
Banco inciuindo "a pressão para fazer empréstimos; o temor de ofender o cliente ...

o temor de que um projeto mais realista e, portanto, mais modesto, viesse a ser
desconside¡ado como muito pequeno ou inadequado. . . " Citado in Pa tti Waldmeie¡
e Mark Suzman, "World Bank'Fails io Leam from Past Mistakes", Financial Times,
14 de dezembro de 7997 . De aco¡do com Robert Picciotto, Diretor do Departamento
de Avaliação de Operaçoes (DAO) do Banco, a Resenha Anual da Eficiência do
Desenvolvimento, de 1998, mostrou melhora contínua e fo¡am as preocupações do
seu Departamento que levaram o Presidente Woifensohn a criar o Grupo para As-
segurar a Qualidade (comunicação pessoal, 13 de abril de 1999).

{rRobert Picciotto do DAO argumenta que a pressão para fazer emprésiimos dimi-
nuiu significativamente dentlo do Banco em anos recentes, mas a fala deste funci-
onário sugere que esta percepção ainda pocie esta¡ viva.

{'? Até hoje, nenhum funcioná¡io ou gerente foi despediclo por infringir as políticas
de salvaguarda, a despeito do prejuízo para a imagem pública do Banco.

{3 Entrevista, op cit. O foco do Painel de Inspeção sobre gerentes de operação coin-
cidiu com a reação contra eIe. No caso das averiguações sol¡re o caso Sìngrauli, o
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Painel achou que "as violações foram aincla piores cro que se perìso' inicialmente efclranr primariamente atribuíveis à intensa i."rrao dos mais artos gerentes regio-nais do Banco para u:,".l,nrlr.o--prgcesso cle aprovaçao do emprésti.ro,,, de acordocorn Mark suznran, "\\rorrcr Bank accuses iiseli of ,serious violations., F-inanciarTimes, 7 de jarreír.o de 1998.

J1 l'{e'ro¡ancìo irrter'o cro [Ja'co Mundiar (Myrna Alexancrer, opRDR, on"Conversion of Remaining Ocìs,,, l5 .1" rlorço de 1996).
asEntrevista em 5 clc ab¡il de 1999.

ra segundo corìsta, o gove¡no francês vê o painer como uma criação dos Esfadosunidos e assinr se opõe a ele por princípio. N" F.onço também falta uma poderosacampanha da sociedade civil por uma ,"forn.,o .1" B;.;;;;.;;;;;ä; 
"ï;,::te¡ra, Alemanha, Escandinávia, Suíça e Holanda.

J7 A ex-formuradora cre poríticas Barba¡a upto. encara o papel dos EUA no BancoMundial em termos de um processo com ,,duas 
camadas,,. Sob¡e as questÕes cen_trais para o capital financeiro, o governo d., EúÀ;;r,.;;;;.Ë;ls u Wallstreet, empurrando o Banco para mais créditos de emergência. Em um níver secun-dário, a agencra porítica sóciã-am_biental para o Banco iüundiu¡ åo ó'"'i*ru*"nrodo Tesouro dos EUA, reflete a influênciaïais limitada cras organizações da socie_dade civil dos EUA (veja de upto., "Formulating us poricy Torvarcr the worldBank: Meeting the Chatienge, óf th. zrst Centu.yÌ,,;;;;;í"ä'^Z'i,iìlo*rr*r,

Uniztersity,14-16 de maio ctã 1999). Neste .ontu*io, os EUA têm uma grande influ_ência no primeiro nível e muito menos no ,"g""a..
rs como foi afirmado em eclitorial do New yo¡k rimes, ,,a aprovação deste emprés-timo,pode infringir as próprias di¡etrizes do Banco para avariar os impactos sociaise ambientais dos seus nroþtos,, ( 23 de junho ae lsgg).Veja também é"*,1ã'Surrg".,"China to Ger Wo¡ld Ëuni.. f_gui, o"r1r,å üSöqections,,, New york Times, 25 dejunho de 1999 e ,,Tibetan 

ti.derbox,,, ih" E.o.oiirt, 19 cle junho de 1999.
.e Veja Michael Ph'rips, "The worrd Bank May Curb power of Its watchdog,,, wa'Street Journal, i2 de janeiro de 1999,f-ì2.'-"' -'
s0 Esta última seção e o Diagrama 1 vêm de Jonathan A. Fox e L. David Brown, opcit, 7998, pp. 498,536-538.

51 De'e-se notar que as coarizões.necessárias para mitigar a ação ciestrutiva podemser,clife¡entes daqueras necessárias pr.u pro*ot". poríticas positivas para o meioambiente e Para o clesenvolvimento. Po¡ 
"*"rr"rplo, 

oNGs ambientalìstas internaci_onais poclem ter mais do tipo cìe poder ,.,n.esrário'pnra bloquear p.optos, io, naotêm quase ncnlrtrma .oouóidu.rn, rori"i o., poru incruzir "ira"aãiã.'iiiir.u, a"d c s c t n,ol Lt í t n n t I o s t t s I u t t ái.¿l c projel.or .o,lcretlr.
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