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RESUMO 

 

O artigo aborda o conceito de accountability no âmbito do Painel de Inspeção, 
mecanismo criado para melhorar a relação entre a instituição e indivíduos ou 
organizações envolvidos nos projetos financiados pelo Banco Mundial. São 
analisados trinta e cinco requerimentos de inspeção no período 1994-2004, os dez 
primeiros anos de trabalho do Painel, com objetivo de identificar temas mais 
presentes nos requerimentos. 
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ABSTRACT 

 

The article addresses the concept of accountability within the Inspection Panel, a 
mechanism designed to improve the relationship between the institution and 
individuals or organizations involved in projects funded by the World Bank. Thirty-five 
inspection requirements were analyzed in the period 1994-2004, the first ten years of 
the Panel's work, in order to identify the most present subjects in the requirements. 
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INTRODUÇÃO 

 

 O Painel de Inspeção foi criado como um mecanismo independente de 

controle do Banco Mundial com a tarefa de investigar irregularidades e melhorar a 

qualidade de implementação dos procedimentos operacionais em obras e projetos 

financiados pela instituição. O Painel foi criado em 1993 para atender a crescente 

                                           
1Graduando de Ciências Sociais, UFPR, Curitiba, Brasil 
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necessidade do Banco em dar voz a indivíduos, empresas e organizações não 

governamentais (ONG's) nos processos de tomada de decisão em projetos que 

envolvam suas comunidades. 

 Este artigo analisa os requerimentos de inspeção feitos ao Banco Mundial por 

moradores e/ou organizações não governamentais próximas a obras e projetos 

financiados com recursos do Banco Mundial no período 1994-2004, em um volume 

total de 35 requerimentos de inspeção disponibilizados em banco de dados do 

Banco Mundial2, com objetivo de identificar quais problemas são citados com maior 

frequência nos projetos do Banco Mundial, a resposta do Painel de Inspeção a estes 

problemas e também se questões de caráter ambiental e social constam nos 

requerimentos investigados. 

 O período escolhido se deve ao marco de dez anos do estabelecimento e 

atuação do Painel de Inspeção do Banco Mundial, que foi uma inovação em 

mecanismos de accountability em instituições internacionais. Segundo Buntaine 

(2015) tais mecanismos permitem que os grupos da sociedade civil apresentem 

demandas e queixas sobre o desempenho de organizações internacionais. 

Normalmente se constituem em ouvidorias, painéis de responsabilidade e 

procedimentos de queixa (Buntaine, 2015, p.99). 

 A escolha do Painel de Inspeção como objeto de trabalho está relacionada a 

relevância do Banco Mundial a nível internacional e a seu comprometimento aos 

temas de combate à pobreza e desenvolvimento sustentável. Para compreender a 

aproximação da instituição a estes temas faço uma breve introdução à história do 

Banco Mundial e dedico maior atenção a criação do Painel de Inspeção no início dos 

anos 1990, os problemas apontados nos requerimentos, a resposta a estes 

requerimentos, a presença dos temas de combate à pobreza e desenvolvimento 

sustentável e também a participação de ONG's e sociedade civil. 

 A questão principal do artigo é identificar quais temas prevalecem nos 

requerimentos investigados pelo Painel de Inspeção. A hipótese é que os 

requerimentos enviados ao Painel de Inspeção identificam problemas e demandam 

ações relacionadas a questões sociais e ambientais nos projetos do Banco Mundial. 

Estas demandas estão presentes nos requerimentos investigados pelo Painel de 

                                           
2 Disponível em http://ewebapps.worldbank.org/apps/ip/Pages/AllPanelCases.aspx. Acesso em 

18/Ago2017 
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Inspeção, portanto políticas operacionais relacionadas a questões ambientais e 

sociais serão as mais citadas em requerimentos investigados. 

 A metodologia empregada no texto envolve tanto a análise bibliográfica, 

relacionada ao conceito de accountability e histórico da instituição, como também 

análise documental, a qual é utilizada para o exame de trinta e cinco requerimentos 

de inspeção do período. Esta análise considera, também, os responsáveis por 

elaborar esses requerimentos, os problemas apresentados e as políticas 

operacionais identificadas em cada requerimento. Nesta análise, serão identificados 

os principais problemas encontrados nos projetos, a frequência com que eles 

ocorrem e, se houver, a relação entre as questões identificadas nos projetos e a 

resposta da instituição. 

 O artigo se divide em quatro partes. A primeira faz uma breve introdução ao 

contexto geral do Banco Mundial e sua atuação, a princípio orientada para 

reconstrução nos anos pós-guerra, e que com o tempo se altera em direção ao 

desenvolvimento em todo o mundo. São descritos também dois importantes projetos 

no final dos anos 1980 e início dos anos 1990 e a mobilização pública de diversas 

ONG's em diversos lugares do mundo que preocupadas com os impactos ambientais 

destes projetos contribuíram para a necessidade e o surgimento de um mecanismo 

de accountability como o Painel de Inspeção. A segunda parte trata da revisão 

teórica sobre o conceito de accountability, com alguns dos principais autores do 

tema, relacionando-os ao objeto do artigo. A terceira parte é dedicada a descrição do 

objeto, o Painel de Inspeção, seu funcionamento, o método de trabalho, as principais 

políticas operacionais e como os requerimentos são recebidos e analisados; Na 

quarta parte são analisados os resultados, com apresentação da informação 

coletada, comparações entre as informações e conclusões gerais do artigo. 

 

INTRODUÇÃO AO BANCO MUNDIAL 

  

 O Banco Mundial foi criado ao final da Segunda Guerra mundial como uma 

organização multilateral para reconstrução dos países europeus afetados pela 

guerra. Desde seu início o principal acionista é os Estados Unidos, que também é o 

membro mais influente e com poder de veto dentro da instituição. Para Pereira 

(2011, p. 235) a iniciativa de criação da instituição “é parte da consolidação da rede 
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de poder infraestrutural externo” construída pelos norte-americanos, que tinham a 

necessidade de garantir a segurança internacional não apenas por meios bélicos, 

mas também pela preservação da ordem política, manutenção do crescimento 

econômico, diminuição da desigualdade, etc. 

 A ideia de crescimento econômico a nível mundial fez com que já nos 

primeiros anos o foco do Banco Mundial passasse de reconstrução das nações 

afetadas pela guerra para desenvolvimento em todo o mundo. Necessário lembrar 

que nesse período havia o receio da influência soviética e, segundo Pereira (2010, 

p. 261), o “atraso” econômico de alguns países e as contradições da modernização 

capitalista em outros abriam as portas para esta influência. Nos primeiros vinte anos 

de atuação (1950-1960), os interesses do Banco Mundial eram definidos 

majoritariamente pelo Departamento de Estado e pelo Tesouro norte-americanos e 

eram voltados à reconstrução e ao desenvolvimento econômico. A partir dos anos 

1970 há uma gradual abertura do parlamento norte-americano a participação de 

ONG's e outras organizações políticas, que trazem consigo suas próprias pautas em 

especial relacionadas a questão dos direitos humanos. Nos anos 1980 e 1990, junto 

a pauta de direitos humanos, surge a preocupação com o meio ambiente e impactos 

socioambientais provocados pelos projetos financiados pela instituição. Nesse 

período, segundo Chazournes (2005, p.188): 

 

A ideia de desenvolvimento passa a ser percebida como um problema 
societal que não pode mais ser baseado em uma distribuição vertical 
(trickle-down), mas deve ser distributivo e participativo. Se o crescimento 
econômico ainda pode ser considerado a base para o desenvolvimento, é 
preciso reconhecer também as necessidades das várias populações 
interessadas e questões de redistribuição. (CHAZOURNES, 2005, p.188, 
tradução livre)3. 

 

 No mesmo período dois projetos geraram bastante atenção e repercussão em 

todo o mundo e contribuíram para uma revisão de procedimentos e abordagens por 

parte do Banco Mundial que culminou na criação do Painel de Inspeção. Segundo 

Pereira (2011, p.238-241), o primeiro projeto a atrair atenção internacional foi o 

                                           
3 No original: “Development is now conceived first and foremost as a societal problem (...) can no 

longer be based on the vertical 'trickle-down effect', but must be distributive and involve participation. If 
economic growth can still be considered the spearhead for development, one must nonetheless 
acknowledge additionally, the needs of various concerned populations and issues of redistribution.” 
(CHAZOURNES, 2005, p.188). 
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Polonoroeste, no estado de Rondônia, Brasil, no começo dos anos 1980, com 

objetivo inicial de incentivar a colonização do território e as atividades extrativistas de 

borracha e castanha. Com exceção da construção da rodovia todos os outros 

componentes do projeto atrasaram e criaram uma massa de migrantes de 500 mil 

pessoas, dentre os quais mais de dez mil indígenas afetados em meio a floresta 

amazônica. No fim dos anos 1980 os afetados já somavam mais 1,5 milhão de 

pessoas, sem lugares adequados para se instalarem, além de outros problemas 

como aumento da violência e do fluxo de garimpeiros e madeireiros devido à 

rodovia. O caso ganhou repercussão internacional, sendo, a princípio, ignorado por 

parte do Banco. A atenção e interesse serviram ainda para colocar a questão 

ambiental e o desenvolvimento sustentável em foco, tornando-os objetivos das 

organizações internacionais. 

 Ainda segundo Pereira (2011, p.241-245), no final dos anos 1980 outro 

projeto, Narmada Project - Sardar Sarovar Dam, no estado de Gujarat, India, 

prometia a construção de 30 represas grandes, 135 médias e 3 mil pequenas, o que 

afetaria 350mil hectares de bosques, 200mil hectares de terras de trabalho e afetaria 

diretamente 240mil pessoas e indiretamente mais de 1 milhão em quatro províncias 

daquele país. Com pressão tanto nacional quanto internacional, o Banco parte para 

um “esverdeamento” de seu discurso, fazendo promessas de proteção ao meio 

ambiente e aos afetados. Logo após a ECO92, no Rio de Janeiro, um “memorando 

tóxico” escrito por Lawrence Summers foi divulgado e causou danos à imagem do 

Banco Mundial. Após pressão de centenas de ONG's e alguns países que financiam 

o Banco, em 1993 o financiamento ao projeto foi cancelado (primeiro projeto 

cancelado por motivos ambientais). O imenso desgaste provocado com esse projeto 

fez com que a instituição ficasse vulnerável ao discurso ambientalista e fez com que 

a temática ambiental ganhasse relevância. 

 As polêmicas e a atenção destinadas aos dois projetos tornaram necessárias 

ao Banco Mundial medidas para melhorar a relação com a opinião pública e 

principalmente com aqueles que vivem nas proximidades da área dos projetos. A 

urgência de mecanismos de accountability não pôde ser ignorada e, naquele mesmo 

ano foi aprovada a criação do Painel de Inspeção, que é o objeto do trabalho. 
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NECESSIDADE DE MECANISMOS DE ACCOUNTABILITY 

 

 Diante da necessidade de incluir novos atores, grupos e ONG's, foram 

adotados mecanismos de accountability para estabelecer canais de diálogo entre 

estes e o Banco Mundial. Nesse sentido, Chazournes (2005, p.189, tradução livre)4 

considera que “os conceitos de participação pública, transparência e capacitação 

têm progressivamente encontrado lugar na preparação e implementação das 

atividades financiadas por esta instituição”. Assim, tendo em vista a melhor 

compreensão do conceito de accountability, nesta seção do texto é feito um 

apanhado teórico de algumas perspectivas sobre o tema, relacionando-as ao Painel 

de Inspeção do Banco Mundial. 

 O termo accountability pode ser traduzido como “prestação de contas”, 

“transparência” ou “responsabilidade”. Buntaine (2015) o descreve como 

mecanismos para recebimento de queixas, tais como ouvidorias. Para Keohane 

(2006), accountability pode ocorrer de forma interna ou externa. Internamente ela 

ocorre por delegação, um indivíduo, grupo ou organização responsável pelo correto 

seguimento das normas e procedimentos, que necessita daqueles que o colocaram 

ali para obtenção de recursos, legitimidade, etc. Externamente, a accountability 

ocorre a partir daqueles que foram afetados pelas ações. Assim, entende-se o Painel 

como um mecanismo que atende a esse público externo. O autor cita o exemplo do 

Banco Mundial, que internamente presta contas a seus acionistas, e no cenário 

externo presta contas aos afetados por suas decisões e projetos. Keohane (2006), 

entretanto, não acredita que aqueles que financiam as atividades do Banco Mundial 

o fariam se não tivessem controle de como aquele dinheiro será gasto. Por outro 

lado, o autor reconhece que os processos de tomada de decisão dentro de 

organizações internacionais como o Banco Mundial se tornaram bastante 

transparentes, muito semelhantes a governos democráticos. 

 Para O'Donnell (1998) o termo accountability pode ser diferenciado entre 

vertical e horizontal. A accountability vertical é exercida por meio do voto entre dois 

atores (aquele que elege e aquele que é eleito) com diferentes níveis de poder. Pode 

                                           
4 No original: “the concepts of public participation, transparency and empowerment have progressively 

found their right to exist within the context of the preparation and implementation of the activities 
financed by the World Bank.”(CHAZOURNES, 2005, p.189). 
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ser caracterizada como a relação entre cidadão e representante eleito, seja no 

ambiente público ou em instituições privadas e organizações de classe. Pressupõe 

liberdade de escolha e expressão, tanto individual quanto de mídia, para que 

aqueles que votam possam “premiar ou punir” aqueles que ocupam posições de 

destaque, de acordo com suas decisões e ideias. A solidez do sistema político, dos 

partidos e qualidade do debate político tem influência no nível de accountability que 

pode se alcançar. Quando algum desses itens não está em pleno funcionamento, 

ocorrem problemas como o distanciamento do público em geral dos processos de 

tomada de decisão, a mídia atuando como tribunal, etc. 

 A accountability horizontal por sua vez se dá entre atores ou agências com 

semelhante grau de poder, geralmente dentro de instituições ou governos, onde 

mecanismos de pesos e contrapesos garantem relativa igualdade na relação entre 

os atores. Nessa perspectiva, a accountability horizontal não é aplicada unicamente 

por uma agência ou ator isolado, mas por uma rede de agências comprometidas 

com essa accountability (O'Donnell, 1998, p.43). Nesse sentido é possível fazer um 

paralelo ao objeto do trabalho, o Painel de Inspeção, que tornou os procedimentos 

do Banco Mundial transparentes, conforme Keohane afirma em seu texto. O Painel 

atua, também, em condição de relativa igualdade com os responsáveis por tomar 

decisões relativas aos projetos da instituição. Com o poder da opinião pública nos 

casos citados anteriormente e especialmente após as revisões procedimentais de 

1999, os quais serão abordados mais adiante, a direção do Banco Mundial não pode 

ignorar o Painel de Inspeção e precisa considerar suas conclusões na execução dos 

projetos. 

 Outro autor importante para a questão é Schedler (1999) que identifica a 

accountability política, indicando dois pontos principais: A capacidade de resposta 

(answerability) de autoridades em informar ou explicar suas ações e a aplicação 

(enforcement) de benefícios ou sanções a aqueles que cumprem ou deixam de 

cumprir com seus deveres públicos. Para prevenir o abuso de poder, o autor 

identifica três dimensões da accountability: Informação (com fatos confiáveis), 

justificação (com razões válidas) e punição, sendo os dois primeiros associados à 

capacidade de resposta e o terceiro a aplicação. 

 Segundo Schedler (1999), a informação e a justificação não condizem com 

governos ou organizações monológicos, obscuros e que tentam impor controles 
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sobre a divulgação da informação, pois a accountability cria relações de diálogo 

entre os indivíduos e organizações responsáveis por fazerem as perguntas e as 

lideranças que são responsáveis por respondem a estas perguntas. Os atos de 

punição, assim como atos de benefício que também podem fazer parte da ação da 

autoridade, por sua vez, precisam de alguns cuidados, como garantir que sejam 

aplicadas quando necessário e que sejam adequadas, não muito brandas e nem 

excessivas. Ainda com relação às punições, elas podem se dar tanto pelo dano a 

imagem pública quanto punições legais, mas é uma questão que não depende 

apenas da accountability e dos indivíduos ou organizações que a exercem (muitas 

vezes apenas com caráter informativo). Depende, também, de outras esferas, do 

público em geral, da atenção da mídia, de instâncias judiciais, etc. 

 Schedler afirma, também, que não é necessário ter as três dimensões 

(informação, justificação e punição) juntas para se ter accountability. Como exemplos 

o autor cita as instituições bancárias, que se limitam apenas a informar sobre 

decisões, e também grupos de investigação de crimes contra a humanidade, que se 

limitam a identificar os culpados. O próprio Painel de Inspeção serve como exemplo: 

possui caráter informativo e consultivo, que analisa as questões de acordo com 

critérios racionais, mas não conta com a dimensão punitiva. Como resultado de seu 

trabalho o Banco Mundial pode rever seus posicionamentos e fazer alterações no 

desenvolvimento dos projetos, o que se aproxima bastante da ideia de O'Donnell de 

uma rede de agências (no caso atores dentro da mesma instituição) responsáveis 

por uma accountability horizontal e comprometidos com uma causa em comum: a 

identificação e resolução dos problemas encontrados pelo Painel de Inspeção. 

 

CRIAÇÃO DO PAINEL DE INSPEÇÃO 

 

 O Painel de Inspeção foi criado, segundo Guimarães (2012, p.87) com o 

objetivo de investigar as reclamações das comunidades afetadas negativamente por 

projetos financiados pelo banco, principalmente quando o impacto negativo tenha 

sido resultado da falta de organização em obedecer a suas próprias regras e 

procedimentos. Foi criado também como uma resposta as críticas de que a 

instituição deveria ser mais próxima e estar mais envolvida com atores não estatais. 

Com sua criação foi possível a indivíduos terem alguma influência nos processos de 
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tomada de decisão da organização em projetos que afetem a aqueles indivíduos, 

contribuindo para o desenvolvimento das ideias de accountability e transparência no 

trabalho da instituição. Criado como um grupo independente: 

 
Formado por três membros escolhidos de acordo com suas habilidades e 
independentes da direção do Banco Mundial. São escolhidos pelo quadro 
de diretores executivos (executive board) para cargos com duração de cinco 
anos, independentes e livres de qualquer hierarquia na instituição 
(CHAZOURNES, 2005, p.190, tradução livre).5 

 

 O principal objetivo do Painel de Inspeção é permitir que pessoas afetadas 

por um projeto financiado pelo Banco Mundial possam realizar um requerimento de 

inspeção caso acreditem que seus direitos ou interesses estão ou serão afetados 

por ação ou omissão do Banco Mundial em relação ao projeto. Segundo Fox (2001, 

p.42), os reclamantes devem ser pessoas diretamente atingidas ou impactadas pelo 

projeto ou um representante local que atue explicitamente em seus nomes. 

 Além de indivíduos, organizações não governamentais que atuem no país em 

que o projeto está sendo implementado também podem apresentar requerimentos 

de inspeção, especialmente quando indivíduos acreditam que correm algum tipo de 

perigo ao se identificarem como responsáveis pela elaboração do requerimento. Em 

casos excepcionais organizações não governamentais de atuação internacional 

também podem apresentar requerimentos, porém estes precisam ser aceitos pelo 

quadro de diretores executivos do Banco Mundial. Importante ressaltar que o auxílio 

de organizações não governamentais na elaboração dos requerimentos de inspeção 

não significa que o Banco Mundial exerça qualquer tipo de interferência em questões 

de âmbito nacional nos países que recebem projetos. Segundo Chazournes (2005) 

“O Painel de Inspeção tem jurisdição apenas em questões relacionadas as 

atividades do Banco Mundial, e não sobre o comportamento do país que recebe o 

projeto e suas decisões.” (CHAZOURNES, 2005, p.193, tradução livre)6 

 Durante as etapas de execução dos projetos, o Banco Mundial recebe 

requerimentos de inspeção com questões diversas, que são classificadas nas 

                                           
5No original: “ it consists of three members, chosen mostly for their professional abilities, integrity and 

independence from Bank Management. They are appointed for five-year mandates by the Board, on 
the President's nomination. (…) Panel members are independent of any hierarchy in their work despite 
being Bank civil servants” (CHAZOURNES, 2005, p.190). 
6 No original: “The Inspection Panel jurisdiction only extends to Bank activities. Thus, the borrower 

states behaviour does not fall within ils jurisdiction.” (CHAZOURNES, 2005, p.193). 
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chamadas políticas operacionais. Estas políticas determinam quais procedimentos 

adotar para identificar, abordar e minimizar determinados problemas que podem 

ocorrer durante o desenho, a avaliação e a execução de um projeto, tanto por parte 

do Banco Mundial quanto de seus parceiros. As políticas operacionais citadas nos 

requerimentos de inspeção foram agrupadas de acordo com as variáveis “cultural”, 

“social” e “ambiental”  estabelecidas para melhor compreensão no texto. Além destas 

variáveis, existem ainda as políticas operacionais de caráter técnico, que foram 

consideradas distintas das demais e não foram objeto deste artigo, que optou pela 

análise da ocorrência das três primeiras variáveis. A seguir uma breve descrição das 

políticas operacionais citadas nos requerimentos analisados, segundo o Banco 

Mundial7, agrupadas de acordo com as variáveis utilizadas: 

 

TABELA 01: DESCRIÇÃO DE POLÍTICAS OPERACIONAIS 

                                           
7.Disponível em: 

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/Pages/Manuals/Operational%20Manual.aspx. Acesso em 
03/Out2017 
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FONTE: O autor (2017) 
 

 Para que o requerimento de inspeção seja considerado elegível, os 

requerentes devem se certificar de que os problemas apresentados são de 

responsabilidade do Banco Mundial, que o projeto esteja em andamento (com 

menos de 95% do financiamento autorizado) e que tentativas anteriores de contato 

com membros da instituição foram feitas. Garantidos estes critérios, a direção da 

instituição tem 21 dias para emitir uma resposta às alegações dos requerentes, 

considerando as políticas operacionais. Após este período o Painel de Inspeção tem 

também 21 dias para emitir sua resposta, onde considera o conteúdo das alegações 

dos requerentes e a resposta da direção, para determinar a elegibilidade do 

requerimento à investigação (CHAZOURNES, 2005, p.197-198). Esta decisão deve 

ser aprovada pelo quadro executivo, que pode concordar ou discordar do Painel de 

Inspeção. Três dias após a decisão todos os documentos relacionados ao 

requerimento são tornados públicos. 

 Segundo descreve Schlemmer-Schulte (2001), se a investigação é 

considerada necessária “o Painel de Inspeção realiza a investigação, e elabora um 
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relatório com suas conclusões sobre possíveis falhas, violações e omissões 

referentes as políticas operacionais na implementação de determinado projeto” 

(SCHLEMMER-SCHULTE, 2001, p.408, tradução livre)8. Este relatório é 

apresentado à direção da instituição, que por sua vez tem seis semanas para emitir 

sua resposta, onde pode concordar ou questionar as afirmações do Painel de 

Inspeção, e propõe um plano de ação que aborde todos os problemas encontrados. 

Novamente as decisões precisam ser aprovadas pelo quadro executivo, que pode 

fazer recomendações à direção e ao Painel. Após a aprovação o plano de ação é 

colocado em prática e relatórios anuais ou semestrais de progresso são feitos para 

descrever a situação do projeto. 

 Para Chazournes (2005) o Painel de Inspeção pode ter duas perspectivas de 

ação, uma de caráter preventivo e outro curativo: 

 

Pode ser visto de forma preventiva durante a fase de preparação de um 
projeto, a fim de apresentar queixas relacionadas a danos (…) ou também 
durante a fase de implementação, quando as atividades contempladas e 
potencialmente prejudiciais ainda não iniciaram. Pode ser visto em um 
sentido curativo quando o dano já ocorreu, seja durante a preparação ou 
implementação do projeto” (CHAZOURNES, 2005, p.195, tradução livre).9 

 

 A partir da ação do Painel de Inspeção, que se baseará nessas perspectivas, 

é importante identificar o problema por esse respondido, identificando os temas e 

políticas operacionais mais citados nos requerimentos recebidos pelo Painel de 

Inspeção. As principais questões a serem respondidas são: Quais políticas 

operacionais são identificadas com maior frequência nos projetos? As questões 

relacionadas a problemas sociais e ambientais estão mais presentes em 

requerimentos investigados? A hipótese a ser confirmada é que questões ambientais 

e sociais são identificadas e demandadas pelos requerentes e estão presentes nos 

requerimentos investigados. 

 

                                           
8 No original: “the Panel carries out its investigation and reaches its findings on whether the Bank has 

been in serious violation of its operational policies and procedures with respect to the design, 
appraisal and/or implementation of the project involved.”(SCHLEMMER-SCHULTE, 2001, p.408). 
9 No original: ''may be seized in a 'preventive' manner during a project's preparation phase, in order to 

lodge a complaint in respect of potential damages (…). It may also be seized during the 
implementation phase of,a project, when the contemplated (and potentially damaging) activities have 
not yet begun. The Panel may be seized in a 'curative' sense as well, when the damage has already 
occurred, be it during the project's preparation or implementation phase”(CHAZOURNES, 2005, 
p.195). 
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RESULTADOS 

 

 Trinta e cinco requerimentos de inspeção foram analisados no período de 

1994 a 2004. Destes requerimentos, cinco não foram registrados pelo Banco 

Mundial, pois se considerou que não citam questões relacionadas a projetos da 

instituição, porém constam neste análise, pois também citam problemas e políticas 

operacionais relevantes. Dos 30 restantes, 17 não foram elegíveis a investigação ou 

não tiveram a investigação aprovada pelo quadro executivo e constam na análise, 

uma vez que foram recebidos e tiveram uma resposta segundo as políticas 

operacionais da instituição. Por fim, 13 requerimentos foram elegíveis a 

investigação. No Gráfico 01, segue a distribuição do recebimento desses trinta e 

cinco requerimentos no período. 

 
GRÁFICO 01: NÚMERO DE REQUERIMENTOS POR ANO 

FONTE: O autor (2017) 
 

 No gráfico seguinte (Gráfico 02) na cor azul é identificado o número de 

requerimentos em que a investigação foi aprovada e, na cor vermelha, o número de 

requerimentos não aprovados no período analisado. 
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GRÁFICO 02: INVESTIGAÇÕES APROVADAS E NÃO APROVADAS POR ANO 

 

FONTE: O autor (2017) 
 

 Importante notar neste gráfico a diferença no número de investigações no 

período anterior e posterior ao ano de 1999. Anteriores ao ano de 1999 apenas duas 

investigações de projetos no Nepal e na Índia foram aprovadas (outras quatro 

investigações foram recomendadas pelo Painel porém foram negadas pela direção 

da instituição). A partir de 1999 outras onze investigações foram aprovadas (e 

nenhuma foi negada pela direção). Essa diferença entre os dois períodos se deve a 

duas importantes revisões procedimentais feitas pelo Banco Mundial, a primeira em 

1996 e a segunda, mais importante, em 1999. 

 A primeira em 1996 garante a flexibilização do tempo para declarar a 

elegibilidade inicial em requerimentos que necessitem uma avaliação preliminar, 

além da especificação dos termos “partes afetadas” e “projeto”, que estavam um 

tanto abstratos até o momento. A segunda revisão em 1999: conta com a 

reafirmação da importância e independência do Painel; a definição exata do que o 

relatório inicial da direção deve evidenciar; a liberdade do Painel em aceitar ou não 

as evidências apresentadas pelo relatório da direção; a autonomia garantida do 

Painel para avaliar a elegibilidade dos requerimentos à investigação, que quando 

autorizada, será baseada em critérios técnicos, sem julgamento de mérito dos 

requerentes. Tais revisões procedimentais permitem uma melhor compreensão 
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técnica do desenvolvimento do trabalho do Painel de Inspeção e também explicam 

as diferenças nas abordagens aos requerimentos e elegibilidade a investigação ao 

longo do período analisado. 

 Continuando com a análise dos dados no período, o Gráfico 03 identifica os 

requerentes responsáveis pela elaboração dos requerimentos. As quatro categorias 

identificadas são: “Indivíduos”, “Empresas”, “ONG's” e “outras organizações”, que 

compreendem sindicatos, organizações civis, grupos de moradores, entre outros. 

Importante ressaltar que um mesmo requerimento pode ter mais de um requerente. 

Por isso, o número total é superior ao número de requerimentos. 

 

GRÁFICO 03: REQUERENTES 

FONTE: O autor (2017) 
 

 Na Tabela 02, por sua vez, são identificadas as políticas operacionais citadas 

nos requerimentos de inspeção durante o período analisado (somando-se 35 

políticas operacionais no total). Também identificam-se a quantidade de vezes em 

que foram citadas e a classificação destas políticas operacionais em variáveis, as 

diferenciando entre culturais, sociais e ambientais, conforme descritas 

anteriormente. Nesta tabela são identificadas também as políticas operacionais de 

caráter técnico, que constam em muitos requerimentos porém não foram foco de 

análise desse artigo. Estas políticas operacionais não estão relacionadas às 
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questões de combate à pobreza e ao desenvolvimento sustentável, mas sim a 

questões técnicas do trabalho do Banco Mundial. Importante ressaltar que em cada 

requerimento são citadas diversas políticas operacionais, por esse motivo, o número 

total de ocorrências é superior ao número de requerimentos. 

 

TABELA 02: POLÍTICAS OPERACIONAIS 
 

 
FONTE: O autor (2017) 

 

 Compilando os dados da tabela anterior, elaborou-se o Gráfico 04, no qual é 

possível observar o número total de políticas operacionais classificadas segundo as 

variáveis cultural, social e ambiental, foco dessa análise. Assim, duas políticas 

operacionais são classificadas segundo a variável cultural, cinco políticas 

operacionais são classificadas segundo a variável social e sete políticas 
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operacionais segundo a variável ambiental, totalizando quatorze políticas 

operacionais classificadas nestas três variáveis. O restante (21 políticas 

operacionais), como dito acima, se enquadra na variável técnica e não foi 

considerada. 

 
 
 
 
 

GRÁFICO 04: POLÍTICAS OPERACIONAIS SEGUNDO VARIÁVEIS: 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

FONTE: O autor (2017) 
 

 Aprofundando a análise dos dados, nas Tabelas 03 (A e B) identifico as 

políticas operacionais citadas nos requerimentos em que a investigação foi aprovada 

(03A) e não foi aprovada (03B), junto com a quantidade de vezes em que foram 

citadas, buscando identificar algum tipo de padrão nas políticas operacionais que 

foram ou não investigadas. 

 

TABELA 03A: POLÍTICAS OPERACIONAIS EM REQUERIMENTOS INVESTIGADOS: 

 
 

FONTE: O autor (2017) 
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TABELA 03B: POLÍTICAS OPERACIONAIS EM REQUERIMENTOS NÃO INVESTIGADOS: 

 
FONTE: O autor (2017) 

 

 Na Tabela 03A em que os requerimentos foram investigados, é possível 

perceber a predominância da variável ambiental, presente em sete políticas 

operacionais. Isto significa, segundo o Gráfico 04 logo acima, que todas as políticas 

operacionais classificadas na variável ambiental foram citadas em requerimentos 

com investigação aprovada pelo Banco Mundial. Merece destaque a política 

operacional de avaliação ambiental, citada em 14 requerimentos10. As variáveis 

social e cultural aparecem duas vezes cada. 

 Na Tabela 03B em que os requerimentos não foram investigados, há domínio 

da variável social, presente em cinco políticas operacionais. Novamente segundo o 

Gráfico 04 logo acima, todas as políticas operacionais classificadas segundo a 

variável social são citadas em requerimentos que não foram elegíveis a 

investigação. Destaque a variável ambiental, que também está presente com cinco 

requerimentos. 

 No geral há pouca diferença entre as ocorrências de políticas operacionais 

dos requerimentos investigados e não investigados. No primeiro há predominância 

da variável ambiental, no segundo predomina a variável social. As duas políticas 

operacionais relacionadas a variável cultural estão presentes tanto nos 

requerimentos investigados como também nos não investigados. 

 

                                           
10 Anteriormente foi citado que apenas treze requerimentos foram investigados no período analisado. 

Os quatorze requerimentos citados aqui considera requerimentos com investigação recomendada 
pelo Painel e requerimentos com investigação aprovada pela direção. Ver Gráfico 02 e revisões 
procedimentais de 1999. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 As informações encontradas confirmam em parte a hipótese inicial do artigo, 

que buscava identificar a ocorrência de questões ambientais e sociais nos 

requerimentos investigados pelo Painel de Inspeção. Os dados mostram a presença 

de questões ambientais nos requerimentos de inspeção, pois todas as políticas 

operacionais de caráter ambiental são citadas em requerimentos investigados. 

Entretanto o mesmo não acontece com as questões sociais, pois apenas duas 

políticas operacionais de caráter social estão presentes em requerimentos 

investigados. 

 Ainda que as informações encontradas confirmem grande presença de 

questões ambientais nos requerimentos investigados, não é possível afirmar que as 

questões sociais sejam de menor importância, pois elas também estão presentes 

nos requerimentos, e para compreendê-las de forma apropriada seria necessário 

uma outra abordagem ao conteúdo dos requerimentos e projetos, que não era 

objetivo deste artigo. 

 Por fim é possível afirmar que, por conta dos procedimentos de accountability 

adotados pelo Banco Mundial em seus diversos projetos, questões ambientais (e 

sociais) são demandadas pelas populações que recebem tais projetos, estão 

presentes nos requerimentos de inspeção, são recebidas e respondidas de forma 

efetiva pelo Painel de Inspeção, o que segundo Chazournes (2009) “demonstra a 

importância crescente do indivíduo como portador de direitos em áreas de interesse 

internacional, como meio ambiente e desenvolvimento” (CHAZOURNES, 2009, 

p.519, tradução livre)11 

 

 

 

 

 

 

  

                                           
11 No original: "it demonstrates the growing importance of the individual as an emerging rights holder in 
areas of international concern, such as environment and development" (CHAZOURNES, 2009, p.519) 
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