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  RESUMO 

 

O Banco Mundial surge como uma das principais instituições financeiras 

internacionais cujas operações financeiras e condicionantes foram usadas no Brasil como  

instrumento para a disseminação de uma agenda desenvolvimentista baseada na ideologia 

neoliberal. Foi este conjunto de diretrizes que ganhou a alcunha de Consenso de 

Washington. É possível observar que a presença e a influência do Banco Mundial no Brasil 

guardam relação com o quadro econômico nacional marcado por desafios como o aumento 

do grau de vulnerabilidade externa, a dependência da economia nacional ao capital 

internacional e a grande dívida externa brasileira que marcou as décadas de 1980 e 1990. 

Realidade econômica que se agravou com a incapacidade das instituições nacionais de 

formular e coordenar um projeto autônomo de desenvolvimento econômico e social.   

A partir de uma perspectiva teórica que agrega o Neo-institucionalismo e a Teoria 

dos Regimes, o presente trabalho tem como escopo realizar uma análise da mudança 

institucional que o Banco Mundial sofreu no Brasil durante os anos 90 até os primeiros 

anos da década atual. Este período engloba desde os anos em que a organização figurou 

como um dos principais defensores do Consenso de Washington como agenda 

desenvolvimentista para a América Latina, até um período em que os frutos destas políticas 

se mostraram mais concretos. Os resultados não esperados do Consenso de Washington 

podem ter promovido uma mudança não só na agenda desenvolvimentista formulada pelo 

Banco Mundial para o Brasil, mas no próprio entendimento de desenvolvimento 

considerado pela organização, que determinam as diretrizes da oferta de crédito ao país.  

 

Palavras-chave: Desenvolvimento, polílicas, organizações internacionais, Banco 

Mundial, muança institucional. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The World Bank became one of the biggest financial international institutions which 

financial operations and conditionality were applied in Brazil like instrument for the 

dissemination of a development agenda based on the neoliberalism. It set of directives was 

called Consensus of Washington. It is possible to notice that the presence of the World 

Bank in Brazil hardly influence the national market and economy and how the country 

faces challenges as the increase of extern vulnerability, the dependence of the national 

economy to the international capital and the problem of Brazilian foreign debt during the 

decades of 1980 and 1990. That economic reality was aggravated by the lack and 

boundaries of the national institutions to coordinate and plan an autonomous project of 

economical and social development. 

 The theoretical bases of this work will be Neo-institutionalism and the Theory of the 

Regimes and its objectives is to analyze the institutional change in the World Bank during 

the 90s until the first years of the current decade. This period includes the years in which 

the organization appeared like one of the principal defenders of the Consensus of 

Washington as a development agenda for the Latin America, and after the results of this 

politics appeared more concrete. The unexpected results of the Consensus of Washington 

can have promoted a change not just in the World Bank development agenda for Brazil, but 

in the organization’s understanding of development, which there determine the directives of 

the loans to the country. 

 

 Keywords: Development, politics, international organizations, World Bank, 

institutional change. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

1.1 PROBLEMAS E HIPOTESE DA PESQUISA 

 

A pesquisa cujo resultado é o presente texto teve como escopo central tentar 

explicar em que aspecto a mudança institucional ocorreu no Banco Mundial desde a defesa 

do Consenso de Washington até os resultados de sua aplicação no Brasil. Assim, propõe-se 

como problemática primeira o questionamento sobre a ocorrência de uma reformulação 

quanto à maneira como o desenvolvimento é buscado pela organização ou mesmo se a 

própria percepção do que é desenvolvimento foi alterada após o Consenso de Washington. 

Para tanto, faz-se necessário passar por outras questões secundarias, mas não menos 

valiosas.  Como hipóteses secundarias, então, elencamos: 

 

1- O Grupo Banco Mundial, sobretudo o Banco Internacional para 

Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) vem exercendo um papel 

estratégico na formulação e na aplicação de políticas 

desenvolvimentistas no Brasil. 

2- Uma vez considerando a difusão internacional do Consenso de 

Washington durante os anos de 1990, seu conjunto de proposições foi 

efetivamente implantado no Brasil.  

3- Patente as criticas de acadêmicos, políticos e técnicos aos resultados 

obtidos pelo Consenso de Washington, parte-se da proposição de que a 

agenda, em seu conjunto, acarretou efeitos nocivos ou abaixo do 

esperado. Para isto se objetiva compreender que fatores se mostraram 

alvos de críticas na agenda do Consenso de Washington então proposta 

pelo Banco Mundial. 

4- Portanto, busca-se elucidar que mudanças a aplicação da agenda 

motivou, a partir da hipótese de que os resultados do Consenso de 

Washington determinaram mudanças institucionais inclusive dentro do 

Banco Mundial.  
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Destacamos que esta pesquisa terá como base não apenas estudos e analises teóricas 

sobre a questão como também um levantamento do posicionamento do próprio Banco 

Mundial através de seus documentos e do perfil de financiamento destinado ao Brasil desde 

o inicio da década passada. Visa-se, assim, atrelar ao conhecimento teórico uma base de 

dados eminentemente concreta, para que se mantenha a importante relação entre a ciência e 

a realidade concreta. 

 

 

1.2  METODOLOGIA E REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Helen Milner inicia um de seus celebres artigos afirmando que uma das mais 

significantes mudanças desde 1980 na economia mundial foi o movimento para o livre 

comércio entre os países. A autora segue questionando como as teorias existentes sobre 

política comercial explicam este fenômeno (Milner, 1999). É neste contexto que a análise 

institucional ganha espaço na explicação destas mudanças políticas. 

A Rodada do Uruguai em 1994, com a negociação multilateral do Acordo Geral 

sobre Tarifas e Comercio (GATT), favoreceu a liberalização comercial entre diversos 

países desenvolvidos e entre estes e países em vias de desenvolvimento. Em consequência, 

a tarifa média para países desenvolvidos foi reduzida de 6,3% para 3,8% (World Trade 

Organization, 1996). Este rush to free trade, ou seja, esta corrida pelo livre comércio, como 

se referiu Rodrik (1994), constitui uma anomalia política. Rodrik continua descrevendo que 

desde o início da década de oitenta os países em desenvolvimento têm se congregado para 

o mercado livre como se isto fosse o cálice sagrado para o desenvolvimento econômico. 

Neste período muitos países em desenvolvimento começaram a adotar políticas de 

liberalização comercial e de orientação para exportações (International Monetary Fund, 

1992). As mudanças históricas e a abertura das economias do leste europeu representaram, 

conjuntamente, um exemplo de revolução na concepção de políticas.  

Sabe-se que políticas econômicas não são afetadas apenas por forças domésticas, 

afinal um grande número de fatores no sistema internacional interfere nas decisões 

nacionais. Embora nem toda transformação resulte em reformas comerciais, mudanças 

abruptas em políticas econômicas são tipicamente conseqüentes destas alterações (Rodrik, 
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op. cit.). Durante a década de oitenta diversos cientistas políticos, a exemplo de Gilpin 

(1987), advogavam que a hegemonia norte-americana de seu ápice depois da Segunda 

Guerra Mundial levaria a uma ascensão do protecionismo e talvez a fragmentação da 

economia internacional em blocos rivais. Este protecionismo não conseguiu explicar, 

contudo, a corrida pela liberalização dos mercados testemunhada desde meados dos anos 

1980. Uma possível réplica é o crescimento, e não o declínio, da hegemonia dos Estados 

Unidos desde 1980, conforme defendem Russet (1985) e Strange (1987).  

Haggard (1995) argumenta que mudanças na policia comercial dos Estados Unidos 

(EUA) durante os anos oitenta ajuda a esclarecer o processo de liberalização comercial. A 

retomada da preeminência norte americana no regime internacional elucida o desvio do 

protecionismo. Tal argumentação se ajusta à crença geral sobre a dominação do ideário dos 

EUA sobre livre mercado e o impacto destas idéias sobre as direções políticas de outros 

países no campo econômico. O país passou a exercer forte pressão sobre nações em vias de 

desenvolvimento para que estes abrissem seus mercados sob a ameaça de fechamento do 

mercado norte-americanos a suas exportações (Milner, 1999). Toda esta conjuntura 

alimentou decisivamente a corrida pelo liberalismo, principalmente entre os países em 

desenvolvimento. O conjunto das reformas orientadas para o mercado, incluindo a abertura 

comercial proposto para os países Latino-americanos, foi chamado de Consenso de 

Washington.  

Portanto, para o adequado tratamento teórico das informações e testes das hipóteses, 

esta pesquisa adotará como base teórico-metodológica a perspectiva proposta pelo Neo-

institucionalismo, que levanta a ligação entre a mudança institucional e a performance 

econômica, e pela Teoria dos Regimes, cujo foco são as relações internacionais, em 

particular pelas formas de cooperação internacional e quem as promovem.  

A Nova Economia Institucional ou Neo-institucionalismo Econômico é como ficou 

conhecida esta corrente teórica de analise institucional emergente no seio da própria teoria 

econômica neoclássica (Estevão, 2004). O neo-institucionalismo surge em meados dos anos 

setenta, retomando o papel das instituições no debate da teoria econômica como reação às 

perspectivas behavioristas, mais influentes na década de 60 e 70. A então nova corrente 

teórica nasce do trabalho seminal de Robert Coase (The Nature of the Firm, 1937 e The 

Problem of Social Cost, 1960), que estabeleceu a ligação fundamental entre instituições, 
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custos de transação e teoria neoclássica, e foi desenvolvida por autores como Olivier 

Williamson e Douglass North.  

Williamson, expoente da nova economia institucional, põe novamente em evidência 

o conceito de custos de transação na celebre obra The economic institutions of capitalim 

publicada em 1987. Os trabalhos de Douglass North, por sua vez, são fundamentais, 

nomeadamente o importante trabalho de síntese que constitui o seu Institutions, 

Institutional Change and Economic Performance, de 1992. Este ilustre teórico afirma que: 

 A nova economia institucional é uma tentativa para incorporar a teoria 

das instituições na economia. (...) [Ela] baseia-se, modifica e expande a 

teoria neoclássica para permitir que esta possa agarrar e ocupar-se de 

todo um conjunto de temas anteriormente fora do seu alcance (North, 

1995).  

North propõe uma explicação sobre os arranjos institucionais que irá contribuir para 

uma análise da mudança do desenho institucional. Segundo Weingast (2002), o autor se 

enquadraria numa perspectiva da escolha racional no estudo das instituições políticas, e esta 

seria uma via que proporciona um importante conjunto de vantagens no estudo 

institucional. 

Por considerar que o institucionalismo e o neo-institucionalismo são muito 

próximos, Immergut (1998) evita confeccionar comparações. Dessa maneira, a autora 

procura esclarecer as contribuições da referida teoria na ciência política, enfatizando, 

inclusive, que para se entender o cerne teórico do neo-institucionalismo, precisa-se também 

compreender o movimento político behaviorista. No entanto, no que se assemelha ao 

institucionalismo, o behaviorismo foi bastante criticado, já que não estava claro qual o 

método, teoria e tópicos de pesquisa que abrangiam esse movimento. Entretanto, Immergut 

(op cit) advoga que o novo institucionalismo consegue superar a caixa preta sobre a 

definição das reais preferências dos atores criada pela tradição institucionalista 

rousseauniana, através da idéia de que as instituições forneceriam uma conjuntura para a 

ação, sem, no entanto determinar o comportamento dos agentes.Tanto a forma como as 

organizações surgem quanto como se expandem são influenciadas pela estrutura 

institucional.  
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Ocorre, entretanto, uma diversidade de entendimento sobre o termo neo-

institucionalismo. Imprecisões e confusões que Hall e Taylor (1996) se propuseram a 

responder, mesmo que provisoriamente. Segundo os autores, o novo institucionalismo não 

constitui um corpo uno, em outras palavras, trata-se de um conjunto de métodos de análise. 

Hall e Taylor elencam três delas: institucionalismo histórico, institucionalismo da escolha 

racional e o institucionalismo sociológico. Posteriormente, Immergut (1998) também se 

dedicou à questão e entende que, embora os neo-institucionalistas não compartilhem de 

uma definição em comum de instituições, nem de um programa único de pesquisa, eles 

adotam uma metodologia em comum, ou seja, uma base teórica comum que conquistou 

uma posição de destaque na Ciência Política.  

Weingast (2002), sublinha a peculiaridade de que nenhuma abordagem 

institucionalista seja a sociológica, a histórica, da escolha racional ou econômica, ganhou 

um maior destaque, evitando, assim, uma única abordagem dominante. Com isso, o autor 

trabalha sobre a perspectiva da escolha racional, partindo para uma análise sobre os efeitos 

das instituições e a razão pela qual elas seriam necessárias. A escola institucionalista da 

escolha racional está ancorada na teoria econômica de Coase, Milgrom e Robert, e Oliver 

Williamson, e na história econômica, conforme foi bem destacado por North. 

O neo-institucionalismo tem por vocação explicar como as instituições são criadas e 

como as mesmas evoluem através da construção de relações entre instituições formais e 

informais além do comportamento dos agentes. Embora, conforme já citado, esta corrente 

teórica não ofereça uma definição exata para o termo instituição, este será considerado 

como padrões comportamentais em uma sociedade, seja ela nacional ou internacional. As 

instituições tem o destacado papel de determinar as formas de interação entre os agentes, 

estruturando, assim, incentivos de natureza econômica, social e política (North, 2005).  A 

proposta analítica da Nova Economia Institucional constitui um significativo ponto de 

partida, onde o desenvolvimento surge como defende John Toye, redefinido como 

crescimento econômico mais mudança institucional adequada (Toye, 1995).  

O novo institucionalismo na perspectiva sua econômica compreende as transações 

como a principal unidade de análise e são, ademais, responsáveis pela definição dos 

mercados, das hierarquias e das formas híbridas das organizações. Nesta linha de 

pensamento, expressamente na obra de Douglass North, as instituições ocupam lugar 
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central na análise do processo de desenvolvimento econômico, uma vez que determinam o 

ambiente em que funciona a economia e são capazes de facilitar a interação entre os 

agentes.  A argumentação evolui para a crença de que a mudança institucional define o 

modo como a sociedade se desenvolve no tempo.  

Visto que a mudança institucional ocorre através de um processo de ajustamentos 

marginais no complexo de regras, normas e imposições que formam a estrutura 

institucional (North, 1990), ela deve ser entendida como um processo incremental. 

Entretanto, na analise da mudança institucional é preciso levar em conta a estabilidade 

institucional como ponto de principio, o processo de transformação e a dependência desta 

com a trajetória histórica (path dependece). A tênue estabilidade se alcança pelo intricado 

conjunto de constrangimentos, ou seja, por regras formais e informais e por seus 

mecanismos de imposição que determinam o ambiente institucional de uma sociedade. Path 

dependence denota que a história importa, afinal, não se pode compreender as escolhas 

atuais sem observar a evolução institucional.  

As instituições formais seriam aquelas ligadas às regras projetadas pelos indivíduos 

e que compõem uma pequena soma das coações que formam as escolhas, dando ao rigor 

nas penalidades um papel proeminente para o funcionamento das instituições (North, 

1990). Neste sentido a vida e a economia são pensadas a partir de regras formais e direitos 

de propriedade. As instituições informais, as quais são marcantes para estruturas em que se 

inserem as interações diárias, abrangem, por sua vez, as convenções e códigos de 

comportamento dos indivíduos. Portanto, a estrutura institucional representa condição 

necessária para a interação humana complexa. A eficiência das instituições, contudo, não é 

garantida pelo ambiente institucional, não configurando, assim, a estabilidade como 

condição suficiente para a eficácia. Questão que ocasiona a constante possibilidade de 

mudança institucional enquanto processo predominantemente incremental.   

Segundo o novo institucionalismo, o crescimento econômico pode ocorrer dentro de 

um dado quadro institucional, ou seja, da estabilidade institucional. Enquanto o 

desenvolvimento exige modificações no ambiente institucional, em regra, de natureza 

incremental. Guerras, revoluções ou desastres naturais podem resultar em mudanças 

institucionais que ocorrem de forma descontínua, mas elas não impedem que a modificação 

aconteça predominantemente através de ajustamentos marginais. 
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Douglass North (2005) examina a natureza das instituições, assim como suas 

conseqüências para o desempenho da economia. Ele trata da relação entre aquelas e as 

organizações. Estas últimas se caracterizam por se dedicarem a atividades intencionais e 

neste papel são agentes promotores de mudanças institucionais. Um exemplo de destaque 

na sociedade internacional contemporânea é o Banco Mundial, que juntamente com o 

Fundo Monetário Internacional (FMI), advogou ideários liberais que durante os anos de 

1980 e 1990 tomaram contorno que ficaram conhecidos como Consenso de Washington. O 

Banco Mundial figurou, na época, como um dos principais catalisadores das mudanças 

institucionais implementadas no Brasil durante a década de noventa.  

A teoria da mudança institucional visa a explicar não apenas a estrutura da historia 

economia, como também tenta esclarecer como uma maior mudança institucional afeta a 

escolha e a natureza do path dependence. Segundo a linha teórica em questão as 

instituições podem estruturar incentivos econômico, social e político (North, 2005). A 

performance econômica é determinada pelo aparato institucional composto pela complexa 

interação entre normas e sanções informais, e não por pequenos eventos ou erros. 

Indivíduos, mudanças específicas nas limitações formais e informais certamente podem 

mudar a historia.  

Sob a ótica da teoria do Novo Institucionalismo Econômico, em um mercado 

incompleto, respostas fragmentadas e um custo de transação significante, o modelo 

subjetivo dos atores será modificado tanto por respostas imperfeitas como por ideologias 

que direcionarão o curso. Se nem os caminhos divergentes nem uma baixa performance 

prevalecem, as percepções historicamente formadas pelo atores determinarão as escolhas 

que eles fazem. Em uma realidade dinâmica caracterizada pelos retornos crescentes das 

instituições, o esforço imperfeito dos atores reflete as dificuldades de decifrar um ambiente 

complexo com idéias, teorias e ideologias a disposição. As mudanças institucionais só são 

inteligíveis em termos desta relação histórica. Se as instituições não estivessem sujeitas a 

retornos crescentes, a percepções subjetivas e estivessem sempre corretas como modelos 

verdadeiros, os atores teriam imediata e presumidamente recorrido a uma solução muito 

mais eficiente. Entretanto, na realidade, a história mostra que a experiência dos agentes e as 

ideologias dos atores não se combinam na direção de resultados eficientes (North, 2005).  
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Como esta corrente teórica adota a premissa de que os indivíduos agem com o 

objetivo de maximizar seus benefícios, organizações são tidas como entes intencionais 

criados no escopo de maximizar riqueza, resultados, vantagens ou outros objetivos 

definidos pelas oportunidades proporcionadas pelas estruturas institucionais da sociedade. 

Em outros termo, os agentes têm comportamentos estratégicos.  A maximização de 

interesses dos atores internacionais depende de um contexto interativo, em que o 

estabelecimento de alianças e blocos é ensejado na mais perfeita racionalidade estratégica. 

A mudança institucional surge, portanto, como resultado desta busca pela maximização de 

interesses pelos agentes e no mercado imperfeito, cuja característica é o custo de transação 

resultante da assimetria de informação entre os atores políticos. As instituições, finalmente, 

surgem visando a reduzir o custo de transação através da diminuição do grau de incerteza 

envolvido nas relações, e superando, assim, meios pelos quais se sobrepuja as falhas de 

mercado. Entretanto, estes objetivos não são necessariamente produzidos socialmente, visto 

que a estrutura institucional freqüentemente tem incentivos perversos. 

A forma como o jogo é jogado é, então, definido pela regras formais e informais, 

bem como pelas coações. Mas questões centrais na observação dos agentes são suas 

habilidades e seu conhecimento sobre o jogo. Salienta Milner (1999) que uma vez um país 

se desenvolva, sua capacidade institucional também será incrementada reduzindo sua 

dependência em taxas de importação para seu orçamento.  Visto que o Banco Mundial se 

deparou com uma mudança de perspectiva do inicio da década de noventa aos dias atuais, a 

análise da mudança institucional se mostra pertinente. 

Haggard e Kaufmann (1995) escreveram que crises e formas de autocracia podem 

interferir na habilidade do país em adotar reformas econômicas, como abertura comercial e 

econômica. A discussão sobre o impacto do tipo de regime sobre as políticas econômicas e 

comercias é ampla e apenas se iniciou, mas não faz parte do objeto deste estudo. Lieberman 

(2002) lembra que as evoluções no âmbito político trazem a idéia a um nível central, a 

exemplo da mudança ideológica conseqüente do novo paradigma neoliberal que 

influenciou instituições econômicas e políticas, do término da Guerra Fria e do colapso do 

comunismo. Dado o conjunto de hipóteses sobre crenças, conhecimentos, percepções e 

preferências dos atores, Lieberman (op. cit.) entende que as teorias institucionais podem 

efetivamente elaborar previsões sobre que resultado dentro de um universo contemplado é 
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desejado.   

Acadêmicos têm freqüentemente defendido que, mais que preferências, as 

instituições são essenciais na explicação de políticas econômicas e comerciais. A 

perspectiva de North visa elucidar questões sobre a relação entre Estado, instituições e 

mercado através do relacionamento entre a mudança institucional e o desenvolvimento 

econômico. Embora as preferências tenham seu papel nesta argumentação, elas são, 

segundo Milner (op cit), agregadas pelas instituições.  No âmbito nacional, diferentes 

instituições dão poder a diversos atores.  As propostas neo-institucionalista são importantes, 

não apenas porque ajudam a repor o problema da mudança no centro da análise, mas 

também porque contribuem para uma melhor compreensão do papel das instituições no 

processo de desenvolvimento.  

A corrente teórica, porém, evidencia limitações à medida que a análise da mudança 

estrutural fica, na sua dimensão essencial, praticamente reduzida à análise da mudança 

institucional. Uma outra restrição importante da teoria do desenvolvimento econômico do 

novo institucionalismo se refere a natureza das fontes da mudança institucional. Douglass 

North afirma que a mudança institucional esta intimamente ligada a mudança tecnológica, 

uma vez que elas são os elementos fundamentais da evolução econômica e social e que 

ambas evidenciam as características do path dependece . No entanto, também afirma que as 

percepções dos atores têm um papel mais proeminente na mudança institucional do que na 

tecnológica, pois as crenças ideológicas influenciam a construção subjetiva dos modelos 

que determinam as escolhas (North, 1990).  

A mudança institucional, todavia, tanto pode ter fontes internas como externas e ela 

pode ser muito mais rápida se for determinada por pressões exógenas, o que acarreta uma 

freqüente interferência exterior motivando a mudança institucional . Conforme a linha de 

pensamento neo-institucionalista a mudança institucional é caracteristicamente lenta, 

incremental e path dependece. Mas, segundo a formidável ressalva de John Toye (op cit), a 

mudança institucional só é lenta se for induzida por fontes internas, tal como acontece na 

hipótese levantada por North, em que ela é determinada internamente pelo mercado através 

de variações nos preços relativos.  

O principal expoente do novo institucionalismo econômico, Douglass North, 

privilegia o funcionamento interno da economia como fonte de mudança, o que não ajuda 
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na percepção da importância das fontes externas, nomeadamente de uma fonte tão 

importante como as organizações internacionais. Um exemplo concreto remarcável do 

papel destas é a imposição da agenda do Consenso de Washington aos países Latino-

Americanos. No escopo de dirimir tais falhas na analise institucionalista o presente trabalho 

busca a complementaridade da Teoria dos Regimes. 

A Teoria dos Regimes tornou-se o paradigma dominante no debate sobre a 

cooperação internacional desde a segunda metade dos anos 70, em larga medida, por 

permitir aos Estados gerir coletivamente a sua interdependência regional e global para além 

da anarquia e sem governos supranacionais (Hanf, 2000) e por propor uma solução de 

cooperação entre os Estados num contexto de ausência de uma autoridade política central 

(Young,1999). Salutar observar que, em verdade, os padrões emergentes de governação1 

não suplantam o sistema estatal, emergem a seu lado. Constituem, portanto, uma 

combinação de regimes interestatais e de normas, regras e procedimentos menos 

formalizados. Em outras palavras, ele representa um sistema híbrido de práticas estatais e 

não-estatais diversas (Patterson, 1999), criando uma concepção de autoridade distribuída 

em múltiplas direções. 

 Para elucidar questões relativas a fluxos de capital e o financiamento internacional 

para o desenvolvimento é preciso realizar analises face ao entendimento dos regimes 

internacionais correlatos. A priori faz-se fundamental a este trabalho o entendimento do 

conceito de regime. Embora tenham sido tecidas diferentes definições de regimes, Krasner 

(1983), que elaborou uma acepção tida como consensual em 1982, chamou de regimes os 

conjuntos de princípios, normas, regras e processos de decisão, implícitos ou explícitos, em 

torno dos quais as expectativas dos atores convergem numa dada área das relações 

internacionais.   

Segundo o acadêmico, as normas abrangeriam padrões de comportamento definidos 

em termos de direitos e obrigações. As regras, por sua vez, são prescrições específicas para 

ações, determinantes nomeadamente para linhas de reconciliação e resolução de conflitos 

entre os princípios e as normas. Enquanto os procedimentos de tomada de decisões 

constituem práticas prevalecentes na implementação de uma escolha coletiva. Estes 

                                                 
1 A transição do conceito de governo (government) para o de governação (governance), ou seja, de um modelo de 
regulação social e econômica assente no papel central do Estado para um outro assente em parcerias e outras formas de 
associação reflete a desestatização dos regimes políticos. 
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especificam a metodologia utilizada relativamente, por exemplo, ao sistema de voto, que se 

vai alterando à medida que o regime se consolida e alarga (Krasner, op cit).  Os princípios 

afirmam a visão teórica do mundo em que as normas identificam o comportamento geral, 

os deveres e obrigações dos Estado.  

Atualmente, é muito difícil identificar normas ou regras partilhadas entre atores no 

âmbito internacional que não nasça de um acordo explícito e escrito entre Estados (Grasa, 

2000). A maior parte dos regimes estão fundamentados em acordos ou instrumentos legais 

vinculativos (convenções, tratados ou protocolos) e podem mesmo estar associados à 

emergência de organizações internacionais como o Banco Mundial.  Entretanto, regime não 

pode ser confundido com acordo, pois estes, cujo procedimento é habitualmente de curto 

prazo para um domínio especifico, costumam resultar da alteração de poder ou dos 

interesses dos atores envolvidos. Por outro lado, os regimes não possuem um tempo 

determinado de existência e só deixam de existir com o fim de um comportamento 

específico. Eles costumam desenvolver padrões comportamentais mais estáveis e de uma 

maior duração os quais vão possibilitando a criação de um conjunto de atores que 

interagem entre si em certo domínio temático de uma determinada maneira 

(hipoteticamente cooperativa).  

A Teoria dos Regimes se refere, sobretudo, a padrões de cooperação vinculados a 

áreas temáticas (Herz, 1997). Todavia, as sanções a que se refere a citada autora se limitam 

a normas formais e jurídicas, pois na prática o que se observa é a existência de um amplo 

conjunto de sanções políticas que podem passar despercebidas aos olhos de um observador 

mais ingênuo ou desatento, mas que exercem um poder as vezes até superior de persuasão 

sob as ações estatais. Trata-se, portanto, de padrões comportamentais praticados no âmbito 

global que podem ser fruto não de uma cooperação eqüitativa, mas de uma dita cooperação 

submissa ao poderio de alguns países. Isto ocorre fortemente no meio político-econômico, 

onde uma nação hegemônica ou organizações internacionais podem impor condições à 

cooperação não negociáveis amplamente.  

A orquestração de soluções multilaterais para questões transnacionais gera um 

problema de governança global. Indaga-se, assim, como é cabível lidar com questões cuja 

resolução dificilmente se alcança unilateralmente em um mundo essencialmente anárquico. 

A resposta imediata é a cooperação entre os Estados já que, para cada área temática 
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emergem regimes internacionais que regem todos os fluxos de atuação originários de 

diferentes nações e sociedades nacionais de modo a trazer certa sinergia de esforços, 

estabilidade, previsibilidade, incentivos e da redução dos riscos relacionados à área 

temática em questão. No âmbito internacional e transnacional cuja ênfase é dada a idéia de 

governação sem governo, algumas das respostas perante o aparente abismo entre a procura 

e a oferta de governação, centra-se no estudo dos regimes. 
 

Destas redes relacionais só participam aqueles atores que compactuam os mesmos 

comportamentos, em outras palavras, que participam do regime. Uma conseqüência desta 

estrutura é a propensão à mobilidade e comunicação entre agentes diversos de uma área 

temática, que estruturam o regime e se articulam sobre questões relativas, por exemplo, a 

cooperação técnica, financiamento e investimentos. Conclui-se, então, não ser condição 

necessária que o conteúdo normativo de um regime internacional assuma uma formalização 

jurídica canônica, o que significa não haver uma identidade entre regime internacional e 

regulação jurídica internacional. Independentemente da respectiva natureza formal, o 

determinante, na verdade, é a dimensão regulatória. 

 A distinção entre regimes, organizações e direito permite afirmar que esta 

abordagem acentua a idéia de governação sem governo e pode, portanto, desempenhar esta 

função, minimizando o estabelecimento de novas burocracias ou entidades administrativas 

(Young, op cit). Enquanto os regimes representam as instituições em um aspecto mais 

abrangente, o direito se limita a normas jurídicas formalmente positivadas, enquanto as 

organizações representam entidades materiais com escritórios, orçamento, pessoal e 

personalidade jurídica.Conforme salienta Mônica Herz (1997), estas normas e instituições 

são marcadas pela ausência de uma ordem política hierárquica e de mecanismos de 

implementação de sanções. O resultado é a definição do comportamento legítimo ou 

admissível adotados pelos agentes em uma conjuntura específica.  
  

Para a criação de regimes as expectativas dos atores figuram como um fator central 

e, conseqüentemente as ações destes. A perpetuação dos regimes ao longo do tempo, que a 

principio se trata de um período indeterminado, ocorre em diferentes domínios muitas 

vezes até inter-relacionados. A característica de se tratar de um jogo com fim desconhecido 

e correlacionado a outros jogos, o risco de defecção diminui a medida que se observa uma 
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expectativa de continuidade da ação cooperativa, seja nesta ou em outra área temática 

relacionada, muito embora nem sempre isto ocorra.  

A Teoria em questão advoga que os padrões de cooperação decorrentes dos regimes 

e a expectativa de continuidade acarretam um cálculo positivo por parte do ator no tocante 

à possibilidade de ganhos advindos da cooperação. Caso os regimes não fossem jogos 

repetitivos, mas sim one shot games, haveria uma carência sobre expectativa de 

continuidade, o que ofereceria uma propensão à desistência dos agentes de realizar uma 

ação cooperativa em prol, em ultima instancia, da maximização de seus ganhos 

imediatamente. Esta expectativa de repetição seria determinante para diminuir o que Oliver 

Williamson (1985) chamou de custo de transação entre os países. Segundo a teoria de 

regimes, portanto, a percepção de continuidade estimula a cooperação. 

A consideração dos pressupostos da Teoria dos Regimes requer uma adequação a 

regras e procedimentos considerados gerais, sem análise específica de seus impactos. Na 

ausência da possibilidade concreta de cooperação plena, a relações assimétricas são 

caracterizadas pela prevalência do molde dos procedimentos tidos como universais segundo 

os interesses e mecanismos do Estado hegemônico. Este processo trata de uma 

conseqüência natural da relação de poder, a ser aquele utilizado pelo mais forte. 

A proposta de regimes internacionais representa em si uma negação da idéia de 

governo mundial, uma vez que esta linha teórica de governação sem governo rejeita a 

reprodução do modelo estatal, baseado em uma lógica centralizadora, no nível 

transnacional. Não se define, no entanto, o sentido e o alcance desta descentralização. Esta 

é considerada por parte da doutrina senão como ilhas de governação em meio anárquico, 

segundo uma lógica de busca por soluções a questões especificas. Uma outra corrente no 

cerne da Teoria dos Regimes considera a perspectiva da proposta de horizontalidade um 

terreno fértil para analises criticas do sistema internacional contemporâneo.  

Sob a ótica de Krasner (2000), como exercício de sua soberania segundo assegurado 

pelo direito internacional, os Estados têm a capacidade de criar regimes internacionais. 

Apesar de o estabelecimento de autoridades externas signifique uma perda de soberania 

vestefaliana, esta estruturação resulta no aparato que possibilita a captação de recursos 

internacionais pelos governos, cujo poder político e eleitoral, em conseqüência, é 

incrementado em paralelo com a capacidade de promoção dos interesses de segurança, 
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econômicos e ideários dos seus constituintes. Não só os interesse políticos e eleitoreiros 

nacionais, como também a interdependência incentiva a descentralização de mecanismos 

institucionais e normativos que estimulam o aprofundamento e alargamento de regimes 

internacionais (Pureza e Lopes, 1998). 

 Hirst e Thompson (1998) alertam para o fato de que as políticas nacionais e as 

opções políticas têm sido postas de lado pelas forças do mercado mundial. Os mesmos 

afirmam ainda que a proeminência e o papel dos Estados mudou visivelmente desde a era 

keynesiana. Os Estados são menos autônomos, têm menos controle exclusivo sobre os 

processos econômicos e sociais dentro de seus territórios.Se há maior exigência em 

questões de eficiência organizacional e institucional, é necessário que os atores se preparem 

para responder a estas novas exigências da maneira mais adequada. A emergência de um 

regime tende a alterar interações na sociedade internacional e termina por demandar ajustes 

por parte dos Estados à nova realidade. Perante estes mecanismos e na busca por maior 

atratividade aos agentes internacionais, os países, sobretudo os em vias de 

desenvolvimento, incrementam também sua inserção nos regimes. Assim, estes Estados são 

compelidos a promover mudanças na sua estrutura interna para poder responder à essas 

novas exigências da cooperação internacional são essenciais.  Em outros termos, forças 

hegemônicas têm, seja de forma direta ou indireta, poder para pressionar países mais 

vulneráveis no âmbito global a promover mudanças institucionais nacionais, a exemplo das 

praticas de organizações internacionais como o FMI e o Banco Mundial.  

Há certo consenso no meio cientifico no campo do sistema internacional quanto a 

presença e poder de influencia das instituições internacionais na política econômica. 

Portanto, embora um longo debate tenha sido travado sobre se as instituições internacionais 

importariam, muitos teóricos concluem que a fraqueza dos Estados para participar das 

organizações internacionais implica que elas realmente são importantes (Ruggie, 1983, 

Keohane, 1984). A exemplo do regime econômico internacional onde um grupo de 

organismos provê suporte para um sistema de mercado aberto e multilateral. Entre estas se 

destacam o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Grupo Banco Mundial o GATT e sua 

sucessora, a Organização Mundial do Comercio (OMC).  

A influência das instituições internacionais tem sido determinante. O impacto 

recíproco entre transações globais e políticas domésticas e o sistema político internacional 
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são primordiais na análise de questões atuais. Várias mudanças exógenas podem ter criado 

novos atores que favoreceram a abertura comercial, modificando a balança nacional de 

poder em favor do liberalismo (Milner, 1999). Desde o surgimento de organizações 

internacionais multilaterais na sociedade internacional a autoridade passou a ser 

descentralizada em múltiplas direções. As organizações de missão financeira (a exemplo do 

FMI, do BID e do Banco Mundial) são capazes, portanto, de criar um regime internacional 

da mesma natureza.  

 

 

1.3 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS MULTILATERAIS: NOVOS ATORES EM 

UM NOVO MUNDO. 

 

Vladimir Lênin em 1916 declarou que, em comparação com a capitalista Inglaterra, 

a Alemanha não passava de um país miserável meio século antes desta sua afirmativa.   Tal 

reflete o quanto o século XX foi marcado por radicais transformações seja no âmbito 

econômico, social e cultural, como poucas vezes pôde se ver na historia da humanidade.  A 

dimensão de tais mudanças é destacada se for considerado o crescimento industrial, urbano 

e populacional no mundo e principalmente se inclusa a evolução dos meios de comunicação 

no decorrer do século. Na época das supracitadas palavras do líder comunista, o Japão era 

um país de importância reduzida na sociedade internacional. Entretanto, após a Segunda 

Guerra Mundial, o Japão e a Alemanha passaram a compor o conjunto de potencias globais 

juntamente com os Estado Unidos, tamanha a ascensão destas duas economias.  

Mais recentemente, com a intensificação do comércio eletrônico e o aprimoramento 

da rede de pagamentos e transações bancárias, mesmo distantes e não partícipes da dita 

comunidade de Estados, as relações inter-Estados seriam facilmente intensificadas, já que 

em muito se conta com a participação de associações empresariais. Era o alerta dado em 

1974, pelo professor José Carlos Magalhães, segundo referência constante em seu artigo 

para a Revista de Direito Mercantil, Industrial, Econômico e Financeiro quando estudou o 

fenômeno das empresas multinacionais, suas características, as implicações e a influência 

na construção de uma nova ordem econômica internacional. Ademais, a diminuição das 
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distancias com a evolução dos meios de comunicação e de transporte acarretou uma 

verdadeira revolução global.  

Tido pelo ponto de vista normativo, alguns estudiosos do porte de Carreau (1980), 

procuraram abordar a temática da construção de uma nova ordem internacional, seguindo 

as características próprias de um Direito Internacional Econômico. Ele entendia que dentre 

estas características deveria constar sujeitos de direito não tradicionais. Chega-se a haver 

certa convergência entre historiadores, sociólogos, filósofos, economistas e cientistas 

político em considerar que os países de maior poderio internacional têm inaugurado uma 

verdadeira nova ordem internacional, cujas características ainda se mostram um tanto 

quanto indistintas, mas com contornos suficientemente delineados para causar 

perplexidade. Importante ressaltar, contudo, que tal não se traduz necessariamente em 

construções teóricas homogêneas. Outrossim, reconhecer o fenômeno não significa uma 

unicidade de entendimento quanto suas causas, desdobramentos e efeitos deste processo 

que, na verdade incita acalorados debates em diversos domínios2. O tema sobre a 

construção de uma nova ordem econômica é referência em estudos de Ciência Política. Há 

uma constante preocupação de analistas quanto à formação de uma sociedade de Estados3 

centrada na discussão sobre seus atores-chave e a rede de poder desenvolvida. 

Globalização, Terceira Revolução Industrial, Mundialização4, independente da 

alcunha dada, o fato é que pesquisadores reconhecidos como Milton Santos (2004) 

salientam a instauração de um mercado avassalador dito global. Apresentado como se fosse 

capaz de homogeneizar o planeta, o mercado globalizado tem, entretanto,  aprofundado as 

                                                 
2 Ver os trabalhos de Samir Amin(1991); Piore & Sabel (1984); Boyer (1987); Lipietz (1988); Attali (1991); dos 
historiadores Braudel (1985) e Paul Kennedy (1989); Habermas (1987); Wallerstein (1987), Sunkel (1992)e entre nós: 
Celso Furtado (1992); Mª da Conceição Tavares (1992); Ianni (1994); Milton Santos (1994) entre outros. 
3 Pode se considerar a extrema heterogeneidade dos Estados no mundo, o que torna impróprio falar de uma “comunidade 
internacional” segundo uma idéia de comunidade universal. O posicionamento supra citado se baseia essencialmente na 
distinção entre comunidade e sociedade segundo uma teoria sociológica alemã. Conforme esta, o vínculo comunitário 
basear-se-ia no sentimento, enquanto a sociedade resultaria tão-somente da necessidade de troca, em outras palavras, de 
interesses. O termo comunidade internacional expressa a tônica na solidariedade internacional. Já a vida social se 
caracterizaria por um estado de tensão.  
 
4 A extraordinária amplitude e profundidade destas interações transnacionais levaram a que alguns autores as vissem como 
ruptura em relação às anteriores formas de interações transfronteiriças. Este novo fenômeno foi designado em diversas 
obras por diferentes formas, como:  "globalização" ( Featherstone, 1990; Giddens, 1990; Albrow e King, 1990), 
"formação global" (Chase−Dunn, 1991), "cultura global" (Appadurai, 1990, 1997; Robertson, 1992), "sistema global" 
(Sklair, 1991), "modernidades globais'' (Featherstone et al., 1995), "processo global" (Friedman, 1994), "culturas da 
globalização" (Jameson e Miyoshi, 1998) ou "cidades globais" (Sassen, 1991, 1994; Fortuna, 1997). 
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diferenças locais.  Embora o tempo exista potencialmente para todos, as pessoas não são 

igualmente atores deste tempo real, que, em verdade, passa a ser excludente socialmente e 

assegura privilégios de uso.  A velocidade da transformação econômica global não é 

uniforme, o que torna ainda mais complexo o processo. O ritmo da inovação tecnológica e 

do crescimento surge de forma irregular, gerando especificidades, particularidades e 

descontinuidades, tanto entre países como entre domínios industriais.  

O cenário mundial tem sido marcado pela dificuldade de regulação dos Estados 

Nacionais conseqüente da entrada maciça de capital forâneo e da instauração do sistema 

financeiro internacional privado. O que levou ao esgotamento do modelo Keynesiano de 

Pleno Emprego e do Bem Estar Social. A economia mundial não tem mais fronteiras, o 

movimento de transnacionalização5 de grandes conglomerados multinacionais e a 

mundialização financeira são marcantes na conjuntura atual. Trata-se de um momento na 

historia econômica e política que surge um fenômeno conhecido como jobless growth, ou 

seja, crescimento econômico com desemprego. Sua origem esta intimamente ligada à 

intensificação da competitividade global, exigindo uma maior eficiência das empresas que 

buscam empregar o mínimo de mão-de-obra necessária. Em 1930 Keynes já alertava :  

“Estamos sendo atingidos por uma nova doença, a respeito da qual 

alguns leitores ainda podem não ter ouvido falar, mas sobre o qual 

ouvirão muito falar nos próximos anos - ou seja, o desemprego 

tecnológico”. 

  

Parafraseando Milton Santos (2004), deixamos o mundo da competição para 

ingressar no mundo da competitividade. Entretanto, o ciclo não se fecha ai, pois esta 

concorrência generalizada, no segundo momento, sobrecarrega programas sociais dos 

governos, sobretudo as políticas de países em via de desenvolvimento, visto que aumentam 

o problema de distribuição de renda, reduzem os rendimentos sociais dos impostos, trazem 

                                                 

5 Salutar se faz citar o conceito, segundo Charles Zorgbibe, de empresas transnacionais  como “organizações 
econômicas privadas, cujas atividades atravessam fronteiras nacionais e sistemas jurídicos estatais”. 
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barreiras ainda maiores ao ingresso de jovens e mulheres no mercado de trabalho e, por 

vezes, chegam a acirrar o fechamento social aos imigrantes.6

O crescimento da sociedade internacional7, baseada em uma globalização de 

contornos perversos, inspira profundas analises sobre suas conseqüências. Nesta 

conjuntura, surgem novos atores na analise da Política Internacional e das Relações 

Internacionais, cuja origem esta na diversidade da sociedade internacional.  Não se pode 

defender a inovação de atores internacionais pela inexistência de entidades semelhantes 

anteriormente (empresas, sindicatos, partidos, etc), tampouco por eles não terem atuado no 

âmbito internacional no passado.  Na verdade eles visam agir para além de suas fronteiras 

através dos Estados-nacionais. Vale salientar, que as articulações epidêmicas conexas com 

os Estados ainda existem, entretanto, elas não mais dependem destes.  

A globalização representa uma nova fase do capitalismo com características 

peculiares que a diferencia de outras fases históricas. Nesta conjuntura, a doutrina política 

segundo a qual as decisões devem ser tomadas por consenso entre todas as partes ganhou a 

designação de multilateralismo. As novas desigualdades sociais produzidas por esta 

estrutura de classe têm sido amplamente reconhecidas mesmo pelas agências multilaterais 

que lideram este modelo de globalização, como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional. (Santos, 2002). A Terceira Cimeira dos Chefes de Estado e de Governo da 

União Européia, da América Latina e das Caraíbas, realizada em 2004 em Guadalajara 

                                                 
6 Este fenômeno vem sendo muito mais acentuado nos países europeus, onde as grandes corporações têm demitido em 
massa.  A FIAT, maior empregadora da Itália, despediu 22.000 trabalhadores de 1989 até 1994. Na Alemanha, a indústria 
metal-mecânica está  cortando 600.000 postos de trabalho e vem procurando reduzir a jornada semanal de trabalho (Time, 
feb, 7, 1994). O problema tem se espalhado como uma mancha de óleo sobre o oceano, atingindo da península Ibérica aos  
fiordes noruegueses. A causa, de acordo com a maioria dos economistas neoliberais, está nos altos impostos e no gasto 
social, que desestimulam o  investimento, detêm a contratação e  já não poupam sequer os trabalhadores qualificados 
(Howes, 1997). 

 
7 Pode se considerar a extrema heterogeneidade dos Estados no mundo, o que torna impróprio falar de uma “comunidade 
internacional” segundo uma idéia de comunidade universal. O posicionamento supra citado se baseia essencialmente na 
distinção entre comunidade e sociedade segundo uma teoria sociológica alemã. Conforme esta, o vínculo comunitário 
basear-se-ia no sentimento, enquanto a sociedade resultaria tão-somente da necessidade de troca, em outras palavras, de 
interesses. O termo comunidade internacional expressa a tônica na solidariedade internacional. Já a vida social se 
caracterizaria por um estado de tensão. Mais rescentemente a Organização Internacional do Trabalho registrou em 2006 
um recorde mudial do desemprego. Outra questão de relevo são as intensas manifestações contra os estrangeiros que 
ressurgiram na Europa na década de 1990, postura que tem sido ratificada pela autoridades a exemplo da lei aprovada no 
ultimo mês de junho que prevê a expulsão de imigrantes ilegais da União Européia e estabelece uma detenção dos 
imigrantes ilegais por um período máximo de 18 meses antes da expulsão, além da proibir o seu retorno à Europa por 
cinco anos. 
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(México), e a XI UNCTAD, ocorrida em São Paulo (Brasil) reafirmaram a importância de 

um sistema internacional multilateral co mo forma de promover o desenvolvimento 

econômico, social e ambiental sustentável. 

 Busca-se uma uniformidade a serviço de atores hegemônicos, mas a real 

comunidade internacional se mostra mais distante. O comando desta máquina global esta 

nas mãos dos grandes atores, cujo papel não se restringe ao de senhores da velocidade, mas 

de autores de discursos ideológicos. Hirst e Thompson (1998) sabiamente observam que 

uma conseqüência final e inevitável das transformações das duas últimas décadas foi o 

crescimento da multipolaridade, fundamental no sistema político internacional. O poder 

hegemônico nacional de até então, não poderia mais impor seus próprios objetivos de 

regulação dentro de suas fronteiras nacionais ou em qualquer outra parte do mundo.  

Em principio, há interações entre as demandas populacionais e as políticas 

implementadas pelo Estado e pelos governos, afinal, conforme ensina a teoria do Estado 

Moderno, haveria uma relação hipotética de correspondência entre população, governo, 

Estado e nação (Bonavides, 1999). Em outras palavras, haveria uma comunidade que se 

auto governa e determina seu próprio futuro, cuja denominação dada por socialistas no 

inicio do século era comunidade de destino (Bauer, 1987), enquanto os realistas a 

chamaram de interesse nacional (W. David Clinton, 1991). Em contrapartida, Held (1991) 

questiona a idéia fundamentalmente pela natureza do padrão de interconexões globais e 

pelas questões a serem enfrentadas pelo Estado moderno. 

Uma vez que atualmente não mais se considera o Estado como único ator relevante 

na sociedade internacional com poder para influir nos processos de tomada de decisão no 

globo, leva-se em questão a manutenção de uma visão estatocêntrica. Mesmo sem 

aprofundamento específico é possível afirmar que a crise do Estado, ainda que dentro de 

padrões fortemente diferenciados e, sobretudo o processo de globalização, estabeleceram 

um novo papel para a ação dos atores não-governamentais. Cabe assinalar a 

heterogeneidade do Estado que, conforme pensamento liberal intergovernamentalista 

(Moravcsik, 1994) herdeiro neste caso da tradição liberal na filosofia política, é composto 

por diferentes interesses, originários nas classes sociais, nos grupos econômicos, nas 

estruturas corporativas, regionais etc. Portanto, os atores não-governamentais interferem 
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significativamente no desenvolvimento de políticas nacionais, no condicionamento 

diferenciado dos países e ganham proeminência na formulação de uma agenda 

internacional a ponto de produzir uma incoerência entre a pauta da sociedade civil e as 

decisões políticas8.   

Raymond Aron (1987) enfatiza o significado da incorporação de novos atores para a 

formação do que chama sociedade internacional ou mundial. Esta, por sua vez, 

compreenderia os sistemas interestatal e econômico, os movimentos transnacionais, as 

trocas e as sociedades e organizações supranacionais. Ademais a conjuntura atual é 

abalizada pelo papel de destaque conquistado pelas organizações multilaterais a exemplo da 

Organização das Nações Unidas (ONU), do Fundo Monetário Internacional, da 

Organização Mundial de Comercio e do Grupo Banco Mundial.  O presente trabalho 

coaduna com estas questões partindo do papel que as organizações multilaterais 

internacionais adquiriram na sociedade internacional de forma profunda a ponto de dirigir 

agendas políticas e interferir fortemente em economias nacionais. 

Em verdade ainda cabe aos Estados a representação da vontade popular e, em 

grande parte, o estabelecimento das instituições que vigoram internamente, determinando 

normas, políticas e regulamentos a serem seguidos no seu território. Um debate 

amplamente desenvolvido conseqüente desta constatação é a legitimação em principio do 

Estado determinar diretrizes no que se refere a segurança internacional. Autores realistas, 

por sua vez, que tomam como referência básica o Estado, consideram que os novos atores 

da sociedade internacional, em alguns casos, têm uma natureza dupla. Ou seja, a de 

pressionar dentro do Estado em contrapartida à manutenção de sua dimensão internacional.  

Rosenau (1990) levanta questões referentes à vida econômica e social, voltando-se à 

reflexão quanto à independência e eficiência dos Estados em suas ações. O autor alerta, 

portanto, para a necessidade de se relevar que as forças profundas consolidariam o aumento 

de importância de agentes não tradicionais nas relações internacionais. Os atores 

internacionais de natureza não-estatal ou multilaterais teriam conquistado seu papel nas 

                                                 
8 Esta influencia pode ser exercida através da opinião pública, pois a pressão publica chega a determinar mudanças em 

políticas do Estado como ocorreu na França. Esta foi levada a suspender seu programa de experiências nucleares a partir 

de 1996.  
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agendas políticas nacionais. Desta forma tornam-se agentes ativos em assuntos antes 

limitados às relações entre Estados, com destaque para questões sobre imigração, meio-

ambiente, de comércio internacional, defesa dos direitos humanos, passando até pela 

problemática do tráfico de drogas.  

A experiência das operações de paz desenvolvidas sob a égide de organizações 

como as Nações Unidas, nos anos 90, a exemplo das intervenções na Somália, Angola, 

região da antiga Iugoslávia e Haiti, demonstram o papel cada vez mais importante destes 

novos atores: as organizações internacionais. Percebe-se que, uma vez que estas 

organizações têm o Estado como principal referencia de atuação, este tem perdido o 

monopólio, antes considerado absoluto, da direção das relações internacionais. Tal 

fenômeno se expressa fortemente no que tange à formulação de agendas 

desenvolvimentistas, afinal, as organizações internacionais são ao mesmo tempo produtores 

de ideologias e financiadores internacionais.Importante fazer a ressalva de que, embora 

tenha havido seguramente um avanço no papel das organizações internacionais na 

determinação de diversos dos assuntos internos, a soberania nacional não é formalmente 

abalada neste processo. 

  O espaço conquistado por estes novos atores internacionais é fruto da nova 

compreensão sobre as relações internacionais que vai se criando entre todos os agentes. 

Raymond Aron (1987), entretanto, sublinha que o comportamento dos Estados na 

sociedade internacional não é ordenado exclusivamente pelas relações de forças. Por outro 

lado, os construtivistas defendem o papel crucial das idéias e dos sentimentos, social e 

historicamente construídos, na tomada de decisão pelos atores internacionais, o que, 

portanto, leva a considerar um papel relevante da concepção de mundo e das ideologias 

defendidas pelos grupos epistêmicos (Adler, 1997).  

Aos atores internacionais não-estatais é atribuída a capacidade de criar novos 

constrangimentos, mesmo que os Estados ainda respondam seletivamente à intervenção 

destes organismos. Ao Estado, dentro de seu limite e segundo seu poderio, resta utilizá-los 

na reprodução das assimetrias ou na busca de alteração do status quo. Embora não constitua 

parte do objeto de estudo do presente trabalho, importa salientar a grande capacidade de 

intervenção das empresas, sejam elas financeiras, industriais, comerciais ou mesmo 

agroindustriais, ademais elas constituem agentes não-governamentais na socieade 
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internacional. Rosenau (op. cit.) identifica pontos que julga relevantes no entendimento das 

relações internacionais atuais, dentre os quais:  

1. Pós-industrialização, que força o desenvolvimento de tecnologias eletrônicas no 

escopo de reduzir as distâncias globais, estabelecendo uma ampla circulação de pessoas, 

produtos e idéias em nível global;  

2. Emergência de problemas planetários que não se resumem ao poder de resolução 

dos Estados;  

3. Declínio da habilidade estatal em dirimir questões em bases nacionais; 

4. Incidência de novas e mais poderosas subcoletividades dentro das sociedades 

nacionais. 

 Com a globalização, tomou-se claro que a promoção do desenvolvimento, a redução 

da pobreza, a proteção do meio ambiente e observância dos direitos humanos estão além do 

alcance da ação individual da maioria dos Estados. Cabe, portanto, à cooperação 

multilateral a busca de soluções para essas questões.  A atuação econômica e social de 

organizações internacionais  adquiriram um poder de influência inestimável. Assim, 

organismos internacionais, como as Nações Unidas e as instituições econômicas de Bretton 

Woods, constituem agentes cujo papel inclui a sugestão de metas e políticas para se atingir 

o desenvolvimento. A função desempenhada por entidades internacionais é apenas uma das 

possíveis formas de cooperação.   

O debate sobre atores não-estatais, sobretudo os multilaterais se mostra 

extremamente presente e pertinente. Salutar incluir aqui a concepção de organizações 

internacionais de Seitenfus (2000) consideradas como associações voluntárias de estados, 

constituídas através de tratado e dotadas de estrutura permanente e personalidade jurídica 

distinta dos Estados que as compõem no escopo de defender interesses comuns através de 

uma permanente cooperação entre seus membros. 

Uma vez que organismos como o Banco Mundial, o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e o Fundo Monetário Internacional são freqüentemente reunidas pela 

literatura científica sob o nome de Instituições Financeiras Multilaterais (IFMs), cabe de 

inicio ressaltar que estas serão conhecidas no presente trabalho como organizações 

internacionais no escopo de evitar imprecisões e dúvidas em com relação à terminologia 
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utilizada pelo institucionalismo que ora adotamos como base metodológica para realizar a 

análise a que nos propomos.   

Estas organizações financeiras internacionais detêm um papel de destaque na atual 

ordem mundial, pois são responsáveis pela oferta de créditos tanto para governos nacionais 

e locais, como para iniciativas privadas. Assim, estas organizações terminam por possuir 

uma influencia determinante na disseminação de ideologias e agendas desenvolvimentistas 

no globo. Boaventura de Sousa Santos (2002) alerta que o lado mais perverso dos 

programas de ajuda internacional é o fato de eles ocultarem outros mecanismos de 

transferências financeiras em que os fluxos são predominantemente dos países mais pobres 

para os países mais ricos. É o que se passa, por exemplo, com a dívida externa. O valor 

total da dívida externa dos países da África subsahariana (em milhões de dólares) aumentou 

entre 1980 e 1995 de 84.119 para 226.483; no mesmo período, e em percentagem do PIB, 

aumentou de 30,6% para 81,3% e, em percentagem de exportações, de 91,7% para 241,7% 

(World Bank, 1997). No final do séc. XX, a África pagava 1,31 dólar de dívida externa por 

cada dólar de ajuda internacional que recebia (World Bank, 2000). 

 No final da década de 80, as principais organizações que disseminaram um 

receituário de natureza neoliberal, formulado para promover o desenvolvimento na 

América Latina, foram o FMI, o Banco Mundial e o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento-BID. Este ultimo foi fundado em 1959 como uma instituição financeira 

regional cujo foco seria o de contribuir para o desenvolvimento social e econômico da 

região que compreende a América Latina e o Caribe.   O FMI, por sua vez, foi constituído 

com o objetivo de prover auxilio financeiro de curto prazo para sobrepujar crises e 

desequilíbrios decorrentes de problemas financeiros temporários nos seus países-membros. 

Esta organização declara ter ainda como metas: 1- promover a cooperação monetária 

internacional e a expansão equilibrada do comercio internacional; 2- contrabalançar as 

relações cambiais entre os Estados-membros e 3- corrigir os desequilíbrios nos balanços de 

pagamentos dos seus participantes.  

Um dos períodos históricos em que o FMI foi mais influente na economia mundial 

ocorreu entre os anos 50 e 70, quando intensificou o seu auxílio perante crises 

inflacionarias e de balanço de pagamentos de países em desenvolvimento (Lichtensztejn e 

Baer, 1987). Predomínio este que foi sendo perdido com a crise no sistema financeiro 
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internacional resultante de fatores como a ruptura do padrão dólar-ouro por Richard Nixon 

em 1971, o aumento demasiado no preço do petróleo em outubro de 1973, o endividamento 

externo latino-americano e a recessão econômica que países europeus e os Estados Unidos 

viveram. Este conjunto de ocorridos demonstrou a incapacidade da organização em cumprir 

seus propósitos de regular e equilibrar o sistema monetário internacional. As orientações 

mais ortodoxas do FMI foram se mostrando cada vez mais inadequadas à realidade e 

necessidades dos países em desenvolvimento, particularmente das economias endividadas. 

Soma-se a essa herança, a perda de certas vantagens comparativas, quer ao nível do 

trabalho de baixo custo, pela intensividade do capital, quer pela substituição de matérias-

primas sintéticas e um conjunto de novos materiais que diminuem o uso industrial do aço, 

do cobre, entre outros, ter-se-á a caracterização de um impasse histórico.  No Brasil o 

problema não foi diferente. 

Assim, no final dos anos oitenta, o Brasil estava envolvido em meio à pressão 

internacional para o alinhamento do governo com o Consenso de Washington e com as 

políticas neoliberais. Naquela década, os países latino-americanos começaram a mergulhar 

nos preceitos do neoliberalismo, cuja base estava em programas monetaristas de 

estabilização da economia que previa políticas como a liberalização dos mercados, a 

restrição a gastos públicos sociais, uma regulamentação mínima do fluxo de capital 

privado, a desregulamentação do mercado de trabalho e privatização de empresas públicas 

com a forte redução do papel do Estado na economia. 

O pano de fundo deste trabalho é o processo de ajuste neoliberal que impôs a 

agenda do Consenso de Washington, cuja implementação é percebida, mesmo que com 

contornos diversos, em quase toda a América Latina a partir da década de 1980.  O 

conjunto de medidas proposto visava à promoção da estabilização econômica através de 

ajuste fiscal, assim como a adoção de políticas ortodoxas, baseadas no mercado e na 

redução do âmbito de atuação do Estado.  

Foi, então, a grande influência na área financeira exercida pelo Grupo Banco 

Mundial e seu poder de sedução na área político-administrativa e até mesmo acadêmica 

que, conjuntamente com o papel proeminente da agenda desenvolvimentista proposta pela 

organização durante os anos 1990 para a América Latina,  motivou a realização do presente 

estudo. Para melhor atingir os objetivos, parte-se da premissa de que é necessário discorrer 
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sobre as instituições e organização do Banco Mundial seguida da descrição e analise do 

processo de formulação de políticas do Banco. Passa-se, então, ao estudo do Consenso de 

Washington, sua aplicação política no Brasil e seus reflexos, cujo fruto teórico foi a 

formulação de uma nova proposta de agenda desenvolvimentista. Em um terceiro 

momento, cabe sumariar um quadro evolutivo do pensamento e políticas 

desenvolvimentista no Brasil e no cerne do Banco Mundial, tendo em vista que a periferia 

do sistema (os países do continente latino-americano) está submetida, mesmo que não 

mecanicamente, à lógica da expansão capitalista. Em suma, o trabalho sugere uma reflexão 

sobre a concepção de modelos desenvolvimentistas e pela forma como ocorreu a evolução 

institucional no cerne do Banco Mundial durante os últimos anos do século passado. 

 

 

1.4 DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA 

 

A concepção desta pesquisa se deu basicamente em três etapas. Antes, porém, 

iniciamos o texto discorrendo sobre os novos atores na sociedade internacional 

contemporânea e do papel primordial que os atores não estatais adquiriram sobretudo após 

o fim da Segunda Guerra Mundial. Questões acerca do vertiginoso processo de 

globalização que se impôs e do papel que as organizações internacionais multilaterais e 

financeira, especialmente o Banco Mundial, passou a ter no mundo foram colocados no 

primeiro tópico da introdução. Seguiu-se o texto delimitando a metodologia e o referencial 

teórico adotado no presente trabalho, cuja base foram o novo institucionalismo econômico, 

com destaque para a reconhecida obra de Douglass North, e a Teoria dos Regimes. Ainda 

na introdução nos ocupamos de elencam as hipóteses e problemáticas levantadas as quais se 

buscou no decorrer de todo o texto responder gradativamente.  

Concluída a fase introdutória, o primeiro capítulo tratou da constituição e do papel 

do Grupo Banco Mundial globalmente. Passou-se por questões primordiais ao estudo como 

o processo de formulação de políticas, ou seja, de tomada de decisão na organização, bem 

como pelo problema central da divisão do poder. Por fim, o capítulo abordou a instalação 

do Banco Mundial no Brasil e a relação que este guarda com o país. 
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O centro do segundo capítulo foi a agenda baseada no pensamento neoclássico 

adotada pelo Banco Mundial para os países da América Latina cujo nome mundialmente 

atribuído foi Consenso de Washington.Assim, o capítulo foi iniciado pela gênese do 

receituário a partir da doutrina neoliberal. Em seguida foi exposta a forma como as 

instituições prescritas pelo Consenso de Washington foram implantadas no Brasil seguindo 

uma ordem cronológica dos governos federais no Brasil desde os primeiros anos da década 

de 1990.  

O ultimo e terceiro capítulo discorreu sobre a concepção de desenvolvimento do 

Banco Mundial uma vez que o Consenso de Washington era proposto como a agenda 

desenvolvimentista para todo um continente. A abordagem do desenvolvimento não se 

limitou ,entretanto, a questões teóricas ou mesmo ao discurso adotado pela organização. A 

questão foi analisada também a partir do perfil do financiamento destinado ao Brasil pelo 

Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento desde o governo Collor. Uma vez 

tratada a agenda do Consenso de Washington, sua implementação no Brasil e o 

financiamento do desenvolvimento pelo Banco Mundial ao país, passou-se a discorrer sobre 

uma nova concepção de busca pelo desenvolvimento cujo surgimento decorreu das críticas 

aos resultados obtidos com as instituições do receituário até então dominante, a saber, o 

Pós-Consenso de Washington. Finalmente, a partir de toda a reflexão realizada até este 

ponto do trabalho, fez-se possível analisar a evolução institucional no Banco Mundial.   

A conclusão, portanto, retoma as hipoteses propostas, ressaltando a diferença 

ocorrida entre a evolução nas formas de atuação implementadas pelo Banco Mundial e suas 

instituições formais declaradas em documentos e discursos, tendo sempre como referencial 

os modelos teóricos do neo-institucionalismo e da teoria dos regimes. 
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2.  O BANCO MUNDIAL: A ORGANIZAÇÃO E SUAS INSTITUIÇÕES 

 

 Foi o final da Segunda Guerra Mundial que marcou o inicio de uma nova hegemonia 

global com os Estados Unidos passando a determinar o rítmo e o desempenho econômico 

perante o quadro que se instaurou no pós-guerra. Foi nesta conjuntura que se constitui a 

Organização das Nações Unidas, Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial. 

Estas ultimas foram fundadas com explícita liderança dos EUA na Conferência 

Internacional de Bretton Woods (Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas) 

realizada em julho de 1944.  

 Inicialmente o FMI e o Banco Mundial tinham como objetivo a reconstrução e a 

estabilização das economias dos países devastados durante a Segunda Guerra Mundial. O 

objetivo maior destes organismos era, entretanto, o de estabelecer uma nova ordem 

internacional capaz de substituir o padrão ouro, garantir a liquidez internacional e financiar 

investimentos em infra-estrutura nos seus países-membros, além de regular as relações 

internacionais de comércio (Stiglitz, 2003).  As organizações de Bretton Woods se 

destacam por conseguirem se manter até hoje no centro das questões econômicas 

internacionais, sobretudo nos momentos históricos de crise financeira e de transição dos 

países antes de regime socialista como economias de mercado. 

 O Banco Mundial é uma organização internacional multilateral e representa uma das 

principais fontes de assistência para o desenvolvimento. O Banco, que desde a Segunda 

Guerra Mundial figura como importante pilar do financiamento para o desenvolvimento 

social e econômico mundial, tem até a atualidade presença e impacto globais (World Bank, 

2007).  
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2.1 O GRUPO BANCO MUNDIAL  

 

O Banco Mundial, juntamente com o Fundo Monetário Internacional (FMI), foi 

criado formalmente em julho de 1944 numa conferência em Bretton Woods. O evento 

reuniu nesta pequena localidade em New Hampshire, Estados Unidos, um milhar de 

representantes de 44 nações diferentes e contou com a presença de Harry D White, 

responsável pela delegação norte-americana, para por em pauta o estruturado plano de 

criação destas duas organizações monetárias. Foi devido à ocasião que o FMI e o Banco 

Mundial freqüentemente recebem, em conjunto, a acunha do local de fundação, ou seja, de 

organizações de Bretton Woods9.  

 A autoria do termo “Banco Mundial” cabe à revista The Economist a qual, na sua 

edição de julho de 1944 em que relatava a Conferência de Bretton Woods, assim se referiu 

ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD). O que começou 

como uma nomenclatura informal, em 1975 passou a ser o termo oficial para o conjunto 

formado pelo BIRD e pela AID (Associação Internacional de Desenvolvimento). 

 O Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento tinha como objetivo 

expresso possibilitar aos países a aplicação de créditos em função de seus estoques de ouro 

e dólar, esta última, por sua vez, que se tornou a moeda de referencia internacional 

(Falcon,Lefrançois, Maissin, 2002). O ano de 1946 ficou registrado como ano de início das 

atividades do BIRD com o financiamento de projetos para infra-estrutura. Em março deste 

mesmo ano, a cidade de Savannah, no estado norte-americano da Geórgia, cedia o primeiro 

encontro do Conselho de diretores do BIRD e do FMI cujo nome oficial foi de World Fund 

and Bank meeting. O forte elo entre estas duas organizações não se restringe, contudo, à sua 

origem, pois se percebe uma similaridade tanto nas estruturas administrativas como na 

relação que ambas matêm com as Nações Unidas. Uma outra interseção é a questionável 

exigência de um país ser previamente membro do FMI para então poder participar do 

Banco Mundial.  

 

                                                 
9 A expressão instituicões de Bretton Woods é mais recorrente na literatura que a de organizações de Bretton Woods, 
entretanto, para manter o rigor  terminológico segundo o referencial  teórico adotado no presente trabalho, apenas esta 
segunda será adotada para nomear o Grupo Banco Mundial e o FMI . 
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TABELA I 

 

Quadro comparativos entre o FMI e o Grupo Banco Mundial 

 

Grupo Banco Mundial 

 

Fundo Monetário Internacional 

Tem como clientes apenas 

economias em transição ou países 

em desenvolvimento. 

Todos os países-membros, 

independentemente de seu poder 

econômico, podem recorrer aos seus 

serviços e recursos.  

O Banco Mundial visa problemas de 

longo-prazo, buscando viabilizar o 

crescimento da economia local. 

Foca questões econômicas de curto 

prazo realizando empréstimos, dando 

suporte geral à balança de pagamentos 

e às reservas internacionais do país 

enquanto o governo nacional realiza 

ações políticas para estas questões. 

Destaque para setores particulares da 

economia nacional. Ocupa-se de 

projetos específicos de 

desenvolvimento 

Ênfase nas políticas macroeconômicas 

e financeiras.  

Fonte: World Bank, 2003 e www.imf.org 

 

 

Ao BIRD coube inicialmente a missão de reconstruir os países do continente 

europeu assolados pela Segunda Grande Guerra. Durante a década de 50 a organização 

seguiu seu objetivo de reerguer as economias européias, embora de forma limitada em 

relação ao volume de capital e ao poder de influencia do Plano Marshall. Se por um lado 

até 1954 o BIRD disponibilizou aproximadamente 800 milhões de dólares, o Plano 

Marshall realizou empréstimos que totalizaram 46,8 bilhões. Ainda, sua dependência inicial 

aos recursos provindos dos Estados Unidos criou um hiato entre seu poder potencial e seu 
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poder efetivo no cenário econômico (Lichtensztejn e Baer, 1987).O objetivo organizacional 

que Keynes vislumbrou seria diverso após a reconstrução do Velho Continente: 

 

“It is likely, in my judgment, that the field of reconstruction from the 

consequences of war, will mainly occupy the proposed Bank in the early 

days. But, as soon as possible, and with increasing emphasis as time 

goes on, there is a second primary duty laid upon it, namely to develop 

the resources and the productive capacity of the world, with special 

reference to the less developed countries.” (Keynes apud. MASON, E.,  

ASHER, Robert, 1973). 

 

Entretanto este comentário expressa, conforme apontado por Payer (1982), como o 

economista inglês acreditava na capacidade do Banco Mundial em operar segundo uma 

organização tecnocrata alheia às vicissitudes de políticas nacionais. O que não se realizou 

em razão da constante interferência de políticas nacionais e internacionais, sobretudo da 

política externa norte-americana. 

Hoje a versão estendida do projeto original é composta por cinco organizações que 

trabalham de forma cooperativa para objetivos maiores em comum. Nos anos subseqüentes 

à década de 1950, com a diminuição da participação do Banco Mundial na reconstrução do 

Velho Continente, ele passa por uma significativa mudança institucional ao canalizar seu 

capital e estrutura ao financiamento e elaboração de políticas de desenvolvimento. O Banco 

voltou-se, então, totalmente ao apoio para países em desenvolvimento, com foco em 

projetos garantidos pelos governos. Seu capital passou a ser destinado principalmente a 

projetos para equipamentos em economias subdesenvolvidas, que passaram a figurar como 

seus maiores beneficiários.    

O Banco Internacional pela Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) representa o 

organismo originário do que hoje compõe o Grupo Banco Mundial, além constituir a fonte 

dos empréstimos pelos quais o Grupo Banco Mundial é mais conhecido. Atualmente a 

maior parte dos fundos do Banco provem do mercado de capital global. Muito embora 

concretamente o BIRD funcione segundo um banco clássico, ele é classificado como uma 
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peculiar organização financeira classificada como AAA-Rated10, onde seus acionistas são 

governos soberanos, enquanto seus tomadores de empréstimos têm alguma voz11 no 

direcionamento de políticas. Os financiamentos do BIRD são destinados a projetos de 

suficiente rentabilidade propostos apenas por Estados de renda intermediária, uma vez que 

os juros aplicados pela organização são demasiado elevados para países que registram baixa 

renda. Para se ter uma idéia da recente importância do capital provindo de uma organização 

financeira como BIRD salutar observar o declínio do fluxo de capital líquido global 

destinados aos países em vias de desenvolvimento (ver gráfico 1). 

  

 

GRÁFICO I 

 

Fluxo de Capital Liquido para países em Desenvolvimento - 1995-2002 

 
Fonte: World Bank Debtor Reporting System and Staff estimates 

 

 

 
                                                 
10 Agências como a Fitch Ratings e a Standard & Poor's elaboram ratings segundo a credibilidade que uma organização 
tem no mercado, ou seja, segundo sua capacidade desta honrar seus compromissos. A classificação de AAA significa o 
máximo de confiabilidade, o que resulta na possibilidade da empresa ter acesso a taxas menores para obter crédito. 
11 Na prática, entretanto, ocorre um hiato entre a participação potencial destes países e a participação efetiva dos mesmos 
na elaboração de diretrizes e políticas do Banco Mundial. Questão a ser abordada posteriormente no tópico 2 deste 
capítulo 1. 
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No tocante a instancia operacional do Banco Mundial, esta é gerida pelo Conselho 

de Administração, cujos 24 membros ficam alocados permanentemente em Washington, 

EUA. Ao Conselho cabe a gestão cotidiana do BIRD, análise de políticas e das propostas 

de empréstimos, bem como o controle das operações financeiras e da performance do 

portifolio de ações. Por fim, o Conselho de Administração é também responsável pelas 

Estratégias de Assistência ao País (EAP). Ainda, o presidente do BIRD é nomeado pelos 

administradores para mandatos de cinco anos, posto este ocupado em regra por um cidadão 

norte-americano e nomeado pelo presidente dos Estados Unidos. A sede do Banco é 

subdividida segundo o percentual de cotas detido pelos países, o que resulta a detenção das 

cotas mais importantes por apenas cinco nações as quais são as únicas que dispõem de 

acentos permanentes. Este seleto grupo é composto pelos Estados Unidos, Alemanha, 

Japão, França e Reino Unido.  

Enquanto a liquidez internacional e as taxas cambiais mais estáveis levaram a 

degradação do poder de influencia do FMI, a mudança de fins perseguidos pelo Banco 

Mundial, cujos objetivos passaram aos preconizados por Keynes, possibilitou uma 

evolução da participação da organização no globo. O reflexo deste desenvolvimento não se 

limita à mudança no padrão de atuação do Banco nem às estratégias de concessão de 

empréstimos. O então Banco Mundial passou a Grupo Banco Mundial, com a constituição 

em 1956 da Corporação Financeira Internacional (CFI). Esta segunda concentra-se na 

atuação direta com empresas privadas dos países em desenvolvimento por meio do 

incentivo ao investimento em atividades produtivas baseados no fornecimento de credito de 

longo prazo sem a necessidade de garantias governamentais. 

Após a reconstituição da economia dos países europeus arrasados pela Segunda 

Guerra Mundial, ficou claro que os países mais pobres do globo não tinham como arcar 

com os termos impostos pelo BIRD para conseguirem seus empréstimos. Foi nesta 

conjuntura que em 1960 foi fundada a Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) 

cujos objetivos correspondem aos do BIRD, mas com a peculiaridade de se voltar às naçõs 

mais pobres, uma vez que este Banco só concede empréstimos e assistência técnica a países 

em desenvolvimento com bons antecedentes de crédito, ou segundo o próprio Banco 

Mundial, a economias de rendimento médio (ver anexo I). A AID outorga empréstimos de 

longo prazo (entre 35 e 40 anos para se liquidar) a taxas baixas para programas de combate 
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a pobreza. Uma peculiaridade dos empréstimos da Associação é que seus pagamentos 

podem ser realizados na moeda local do país devedor. 

Oficialmente a AID constitui uma estrutura jurídica e financeira independente do 

BIRD, no entanto, percebe-se uma forte convergência entre as duas organizações a começar 

pelo presidente em comum entre as duas. Ainda, os recursos humanos são partilhados entre 

o BIRD e a AID, além de seus países-membro serem os mesmos globalmente, afinal, 160 

nações vinculadas ao Banco aderiram também à Associação em 2002. A Associação 

Internacional de Desenvolvimento em 1998 tinha como publico alvo principalmente os 

países que em 1996 a renda anual por habitante não ultrapassava 925 dólares, o que 

representava oitenta nações no total.  

Há países, todavia, que podem pleitear empréstimos da AID em razão do baixo 

rendimento per capita e que também podem recorrer a alguns créditos do BIRD dado sua 

liquidez (ver Anexo I). Estes países são chamados pela organização de credores mistos. O 

total dos países que recorrem aos créditos do BIRD chegam a aproximadamente 75% da 

população que vive com menos de um dólar por dia, mesmo em se excluindo os então 

tomadores mistos, os países restantes chegam a abranger aproximadamente 25% das 

pessoas que vivem com menos de um dólar por dia no mundo (World Bank, 2003a).  

Estima-se que mais de 1,1 bilhões de pessoas vive com uma renda diária inferior a 

um dólar, enquanto os clientes da AID abrangem uma população superior a 2,5 bilhões. O 

orçamento para este tipo de financiamento depende fortemente das contribuições dos 

governos dos países mais industrializados. A cada três anos representantes destes principais 

doadores se reúnem para regular as diretrizes e os fundos creditícios da Associação 

Internacional de Desenvolvimento, tendo acumulado até 2003 cento e nove bilhões de 

dólares em contribuições (www.worldbank.org/ida). 

Os empréstimos da AID são condicionados a um período de dez anos sem a 

exigência de qualquer pagamento referente ao credito e um prazo de vencimento da dívida 

de 35 a 40 anos, freqüentemente referenciados como concessionnal lending. A necessidade 

de uma organização com estas características se acentuou com os movimentos de 

independência de nações africanas. A Associação Internacional de Desenvolvimento visa, 

portanto, suprir a necessidade de financiamento para o desenvolvimento destes países mais 

jovens com empréstimos disponibilizados sob condições mais favoráveis.   Seus 
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empréstimos são costumeiramente acompanhados por serviços não-creditícios no escopo, 

segundo a organização, de obter melhores resultados com aplicação do dinheiro (World 

Bank, 2003a). 

Por outro lado, países de rendimento-médio têm ganhado proeminência no que 

tange a prover bens públicos como energia limpa, integração comercial, proteção 

ambiental, estabilidade financeira internacional e no combate a doenças contagiosas. A 

maior partes destas economias, todavia, se deparam com entraves à mobilização de fundos 

essenciais ao investimento em infra-estrutura, em educação pública, no sistema de saúde e 

em reformas políticas e institucionais essenciais para aumentar a capacidade atrativa de 

investimentos estrangeiros diretos do país, uma vez que nem todos os Estados tem as 

prerrogativas para recorrer a empréstimos no mercado internacional. Por vezes, estes países 

não têm acesso a instrumentos de controle de risco ou mesmo não dominam tais 

ferramentas. Entraves estes que são aliados a um ambiente econômico hostil e taxas 

extremamente altas. É este conjunto bastante heterogêneo de países de rendimento-médio 

que constitui o público-alvo do BIRD.  

Em 1966 foi criado o Centro Internacional para Arbitragem de Disputas sobre 

Investimentos (CIADI). Este carrega como função o auxilio à Organização Mundial do 

Comercio (OMC) através da proposição de formas de solução de controvérsias cujo objeto 

seja investimentos realizados por agentes externos, tendo como partes o país receptor e o 

investidor.  Salutar ainda acrescentar o Instituto do Banco Mundial (WBI) que tem este 

nome desde 1999, cuja fundação, entretanto, data de 1955 quando recebeu a alcunha de 

Instituto de Desenvolvimento Econômico (EDI). O Instituto foi criado com o apoio da 

Fundação Rockfeller e da Fundação Ford. Inicialmente a então EDI funcionava como 

centro de instrução para funcionários do Grupo, já como WBI, seu papel passou ao de 

órgão educacional e de pesquisa subordinado ao Banco Mundial. 

Com o acúmulo de experiências como as crises de ruptura de Bretton Woods, do 

petróleo e da dívida externa, após quase trinta anos de operação baseada em uma estrutura 

tríplice, nasce em 1988 a luz das teorias neoliberais a Agencia Multilateral de Garantias de 

Investimentos (AMGI) completando a estrutura organizacional do Grupo Banco Mundial. 

Novidade esta que refletiu claramente a incorporação às diretrizes do Grupo Banco 

Mundial do dinamismo do capital internacional nas economias dos países em 
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desenvolvimento. O escopo da AMGI, portanto, é o estímulo a realização de investimentos 

estrangeiros nas nações em desenvolvimento com a oferta de garantias contra prejuízos 

causados por riscos não comerciais12 aos investimentos e credores internacionais. Outro 

papel da organização é o de aumentar a atratividade das economias de países 

subdesenvolvidos, tendo como instrumento para tal a assistência técnica no auxilio à 

divulgação de informações sobre oportunidades de investimento. Assim, a rede composta 

pelas cinco organizações foi elaborada no escopo de corresponder à necessidade de atuar de 

forma mais ampla e diversificada.  

 O monitoramento da efetiva implementação das políticas do Banco Mundial é 

realizado pelo Operation Policy and Country Service, que conta com a colaboração das 

demais organizações e vice-presidentes do Grupo Banco Mundial. Na complexa rede que 

compõe o Grupo há ainda o Inspection Panel cujas operações se iniciaram em agosto de 

1994. Trata-se de um fórum independente onde é dada voz a pessoas físicas para denunciar 

projetos financiados pelo Banco Mundial que prejudiquem, efetiva ou potencialmente, seus 

direitos ou interesses. Para a ocasião é possível que um cidadão ou um representante 

popular venha a requerer a revisão de um projeto falho ou nocivo. Em tese, a participação 

no Inspection Panel interessaria a bilhões de pessoas, porém, o acesso foi restrito através de 

uma resolução adotada pelos diretores executivos e posteriormente transcrita para o 

Operational Porcedures13. Nos primeiros três anos de operação do Inspection Panel foram 

formalmente revisados dez projetos, incluindo o Rondônia Natural Resourses Management 

Project, no Brasil.  Conforme advoga Shihata (1994), o Inspection Panel do Banco Mundial 

é reflexo da expansão dos direitos individuais e de grupos privados ligados diretamente ao 

direito internacional.  

O Grupo Banco Mundial, assim como o FMI, mantem desde 1947 uma relação de 

cooperação com a Organização das Nações Unidas (ONU), firmada com o acordo que 

reconheceu o Banco Mundial como uma agência independente especializada da ONU. Em 

razão desta condição, o Grupo é oficialmente supervisionado pelo Conselho Econômico e 

Social. Incluído os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio entre as metas do Grupo 

Banco Mundial, a organização também funciona como observador no cerne de alguns 
                                                 
12 Riscos não comerciais abrangem desde riscos de catástrofes, guerras, distúsbios civis até a ruptura unilateral do 
contrato, incluindo nesta lista os riscos políticos.   
13 Inspection Panel for International Bank for Reconstruction and Development, International Development Association, 
Operating Procedure as Adopted by the Panel  on august 19, 1994 (1994). 
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organismos das Nações Unidas, a exemplo da Assembléia Geral. As também conhecidas 

como Metas do Milênio foram formuladas a partir de acordos e resoluções em conferências 

de alcance global organizadas pela ONU nos anos noventa. Nestes tratados adota-se o ano 

de 2015 como prazo para alcançar os objetivos estabelecidos e cujos dados de referencia 

para comparação são os registrados em 1990. O caráter bastante ambicioso não apenas das 

metas estritas do Banco Mundial, mas também dos Objetivos do Milênio, pede uma ação 

conjunta de coordenação e complementaridade com outras organizações, e neste universo o 

Banco Mundial participa do Grupo das Nações Unidas para o Desenvolvimento (UNDG). 

Este, por sua vez, abarca diversos programas, fundos e agências da ONU engajadas na 

assistência ao desenvolvimento e atividades correlatas.  

A participação do Banco Mundial no Grupo das Nações Unidas importa uma vez 

que aquela apóia a estrutura desta pela coerência e para incrementar a cooperação nas 

operações da ONU. O Banco Mundial tem um papel proeminente no suporte dado à ONU, 

como a International Conference on Financing for Development e a World Summit on 

Sustentable Development, participando na formulação de recomendações de políticas 

internacionais no âmbito interno nos Estados. Além disso, o Banco Mundial trabalha com 

outros fundos e programas das Nações Unidas para coordenar políticas e cooperar na 

implementação de projetos no nível nacional. 

 Estados do antes chamado de terceiro mundo14 recorreram ao Banco Mundial como 

instrumento para o financiamento e apoio a grandes projetos de infra-estrutura, a exemplo 

de estradas, barragens e centrais hidrelétricas. Tal ocorreu em função da infra-estrutura ser 

entendida como o pilar principal do desenvolvimento a ponto de dois terços dos 

empréstimos realizados em 1965 terem sido destinados ao setor. Durante os anos em que 

Robert Mc Namara ocupava a presidência (de 1968 a 1981) a orientação era para as 

necessidades essenciais. A nova orientação acarretou um maior interesse por políticas 

cambiais, econômicas e comerciais. Em seguida as condições para financiamento propostas 

pelo Banco passaram a tomar a forma de Programas de Ajustes Estruturais (PAE) com uma 

lista drástica de critérios a serem respeitados. Tomando como referencia o caso africano, 

                                                 
14 Durante a Guerra Fria os países capitalistas desenvolvios eram chamados em conjunto de  primeiro 
mundo,enquanto o grupo de Estados comunistas representava o segundo mundo e os países capitalistas em 
vias de desenvolvimento compunham o terceiro mundo.  
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das 37 nações inseridas na PAE nas ultima duas décadas, três quartos não conseguiram 

respeitar as condições impostas pelo Banco Mundial. 

 O Banco Mundial figura atualmente como uma organização duramente contestada 

por ser considerado como suporte ao capitalismo mundial em função das nações mais ricas, 

freqüentemente em detrimento de seu público alvo: as economias dos países pobres. 

Questiona-se, portanto o que o Banco faz concretamente em prol de seus objetivos 

declarados de luta contra a pobreza e de estimulo a boa governança. 

 

 

2.2 SISTEMA DECISORIO E A FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS NO 

BANCO MUNDIAL  

 

No artigo IV, seção 10 do documento constitutivo do Banco Internacional para 

Reconstrução e o Desenvolvimento, o organismo do Grupo Banco Mundial que realiza 

empréstimos ao Brasil15 dispõe: 

 

O banco e seus funcionários não devem interferir em assuntos políticos 

de nenhum dos membros da organização, nem devem ser influenciados 

em suas decisões pelo papel político do membro ou membros 

interessados. Apenas questões econômicas devem ser consideradas 

relevantes na sua tomada de decisões, estas considerações devem 

pesadas com imparcialidade para se corresponder ao propósito 

estabelecido no artigo I16. 

 

Entretanto, embora o Banco Mundial considere trabalhar como um sistema de 

cooperação entre os países-membros, a divisão de poder efetivo na organização põe esta 

afirmativa em questão. A participação predominante dos Estados Unidos no processo 

decisório e no exercício de importantes funções na organização, aliada ao escopo do Banco 

                                                 
15 Visto que o Brasil não faz parte do conjunto de países elegíveis a obter financiamento da Associação Internacional de 
Desenvolvimento (AID). 
16 Tradução livre da autora do dispositivo da Convenção Constitutiva do Banco Internacional para a Reconstrução e o 
Desenvolvimento disponível em http://siteresources.worldbank.org/EXTABOUTUS/Resources/ibrd-
articlesofagreement.pdf acessado em 24/05/07. 
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Mundial de estimular a inserção e a expansão do capital internacional nos países em 

desenvolvimento ratificam a inaplicabilidade prática do dispositivo supracitado. A suposta 

imparcialidade política do organismo é desmentida por episódios como a recusa de 

financiamento destinados à Polônia e à extinta Tchecoslováquia nos anos 50, que 

compunham o bloco socialista europeu, bem como ao Vietnã na década de 1960. Decisões 

que seguiram, de fato, a política externa norte-americana da época. 

No tocante à estrutura burocrático-administrativa o BIRD é dirigido por uma Junta 

de Governadores e uma de Administradores que teoricamente representam uma instância 

soberana. O conselho de Governadores se reúne uma vez por ano em Assembléia Geral, 

onde cada país-membro é representado por um governador, posto que costumeiramente é 

ocupado pelo ministro de finanças ou o diretor do banco central da nação representada para 

mandatos de cinco anos. O governador é, por sua vez, acompanhado por um suplente 

também eleito pelo Estado-membro. A Junta de Governadores é, segundo o próprio Banco 

Mundial (www.worldbank.org), o principal órgão do BIRD e cujas reuniões ocorrem nas 

Reuniões Anuais do Banco Mundial. O escopo é o de elaborar as políticas gerais da 

instituição, tratar de questões dos membros e outros assuntos não delegados aos Diretores 

Executivos. 

 A divisão do poder no seio do BIRD ocorre em função da riqueza de cada país-

membro, o que impede uma divisão igualitária entre os Estados. Cada governante dispõe de 

250 vozes (Falcon,Lefrançois, Maissin, 2002), às quais é somada uma voz por quota de 

capital detido, cujo valor é atribuído proporcionalmente ao nível econômico do país, ou 

seja, à sua riqueza. Conforme documentado pelo próprio Banco Mundial, o poder de voto 

no BIRD esta distribuído segundo o gráfico a seguir. 
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GRÁFICO II 

 

Poder de voto dos maiores países-membro no BIRD 

 
Fonte: World Bank, The International Bank for Reconstruction, 2006 

 

A cede do Banco é subdividida proposcionalmente ao percentual de quotas detido 

pelos países, o que resulta a detenção das cotas mais importantes por apenas cinco países os 

quais são os únicos que dispõem de acentos permanentes. Em primeiro de novembro de 

2006 os Estados Unidos possuíam 16,4% das quotas de poder de voto, o Japão, 7,9%, a 

Alemanha, 4,5%, enquanto o Reino Unido e a França detinham cada um 4,3%.  

Questão de suma importância que demonstra o poder desproporcional norte-

americano no BIRD é o processo decisório para questões relativas a mudanças 

institucionais. Dado que as mudanças nas normas do Banco Mundial exigem uma maioria 

absoluta de 85% dos votos para ser aprovada, os Estados Unidos têm o poder de vetar 

qualquer mudanças maior na estrutura governamental no Banco (US Blocks Stronger 

African Voice At World Bank disponível em http://www.globalpolicy.org/socecon/bwi-

wto/wbank/2003/0626blocks.htm). Tal passou a ser possível após uma modificação nos 

textos dos Convênios Constitutivos da Corporação Financeira Internacional e do Banco 
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Internacional para a Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) em 1992. As reformas foram 

relativas ao quorum necessário para se implementar modificações no próprio acordo.  

Segundo discorrido pelo relatório do Projeto de Decreto Legislativo da Comissão de 

Relações Exteriores e de Defesa Nacional brasileira:  

“Conforme informação constante da Exposição de Motivos nº 

293/MF/MRE, as alterações procedidas à Convenção da CFI, de 1992, 

devem ser creditadas ao fato de que, no final de 1992, essa organização 

internacional procedeu “a um aumento seletivo de capital, com a 

finalidade de acomodar o ingresso das ex-Repúblicas soviéticas como 

países membros. Tal aumento causou diluição geral da participação 

acionária relativa17.”(...) A fim de não perder seu poder de veto, aquele  

país (EUA) propôs e, em 28.12.1992, os Governadores aprovaram 

alterações no Convênio Constitutivo (Convenção, pela nomenclatura 

oficial).(Relatório do Projeto de Decreto Legislativo n. 779-B, de 1999. 

Disponível em http://www.camara.gov.br). 

 

O BIRD possui ainda uma diretoria executiva, cujo conselho é composto por 24 

diretores, que acompanha o trabalho cotidiano do orgão. O presidente do Grupo Banco 

Mundial é também o Presidente da Diretoria Executiva do Banco Mundial e cujas 

atribuições inclui a presidência das cinco agências do Grupo. Seu mandato inicial é de 

cinco anos, e um segundo mandato pode ter até cinco anos. A eleição do presidente do 

Banco Mundial cabe à Diretoria Executiva. Embora o Estatuto Constitutivo não determine 

a nacionalidade daquele que ocupa o cargo, em razão do poder desproporcional que os 

Estados Unidos detem no BIRD, tradicionalmente cabe ao Diretor Executivo dos Estados 

Unidos a indicação do presidente. Assim, o posto de presidente é ocupado em regra por um 

cidadão norte-americano e nomeado pelo presidente dos Estados Unidos. O Diretor Gerente 

do Fundo Monetário Internacional, por seu turno, é invariavelmente de um país europeu 

(Millet e Toussaint, 2006). Atualmente, Robert Zoellick é o décimo primeiro Presidente do 

Grupo Banco Mundial.  

                                                 
17 Sobretudo dos Estados Unidos, que possui o maior numero de quotas do organismo. 
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 Como ressalta o economista Joseph E. Stiglitz (2002), questionando a assimetria de 

poder dentro da organização, os presidentes do Banco são escolhidos a portas fechadas e 

não é considerado um requisito para essa seleção ser um especialista em questões do mundo 

em desenvolvimento. O economista, que já ocupou o cargo de Vice-Presidente Sênior para 

Políticas de Desenvolvimento do Banco Mundial, destaca ainda que além dos interesses dos 

países ricos, os interesses comerciais e financeiros desses países também são defendidos 

por essas agências.  

Os diretores executivos e o Presidente do Banco Mundial, cuja atuação também 

abrange a presidência da Diretoria Executiva, são responsáveis pela condução das 

atividades gerais do Banco e por executar suas funções segundo os poderes delegados pela 

Junta de Governadores.O Conselho de Diretores Executivos se reúne duas vezes por 

semana em Washington para decidir sobre projetos e revisar operações e políticas do Banco 

Mundial. Cabe aos governos dos Estado, eleger diretores que representaram seu país ou a 

região a que pertence a cada dois anos. No que se refere a composição da Diretoria 

Executiva do Banco Mundial, percebe-se que a maioria dos diretores representa um 

conjunto de países, todavia, segundo estabelecido pelo Estatuto Constitutivo do Banco, os 

Estados Unidos, a França, o Japão, a Alemanha e o Reino Unido podem, cada um, indicar 

um diretor executivo. 

 Em 2002 três assentos no Conselho de Diretores Executivos foram garantidos para 

Arábia Saudita, China e Rússia, enquanto os 16 assentos restantes são repartidos pelos 

demais 175 países-membros, ou seja, o mundo subdesenvolvido, principal cliente da 

organização, é sub-representado também no conselho de diretores executivos do BIRD. Tal 

se observa a partir do percentual de votos de cada nação ou mesmo conjunto de países no 

Conselho de Diretores Executivos conforme a Tabela II.  
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TABELA II 

Poder de voto por grupos de países no Conselho de Diretores Executivos 

Nacionalidade do 

Diretor Executivo 

Constituição do 

grupo 

Numero de votos Percentual de 

votos 

Estados Unidos Estados Unidos 265.219 16,41 

Japão Japão 127.250 7,87 

Alemanha Alemanha 72.649 4,49 

França França 69.647 4,31 

Reino Unido Reino Unido 69.647 4,31 

México (mas 

habitualmente, 

Venezuela) 

Venezuela, Costa 

Rica, El Salvador, 

Guatemala, 

Honduras, México, 

Nicaragua e Espanha

72.786 4,50 

Brasil Brasil, Colômbia, 

Republica 

Dominicana, 

Equador, Haiti, 

Panamá, Filipinas, 

Suriname, Trinidad 

e Tobago 

58.124 3,60 

China China 45.049 2,79 

Arábia Saudita Arábia Saudita 45.045 2,79 

Rússia Rússia 45.045 2,79 

Argentina Argentina, Bolívia, 

Chile, Paraguai, 

Peru, Uruguai,  

37.499 2,32 

Fonte: World Bank, A guide to the World Bank, 2003 e www.worldbank.com. 
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Excetuando os cinco maiores participantes, que compreende a Alemanha, os 

Estados Unidos, a França, o Japão e o Reino Unido, dentre os 62,61% de poder de voto dos 

demais países cabe aos três grupos que abrangem a América Latina 10,42% do total no 

Conselho de Diretores Executivos. Participação esta que impossibilita um poder 

efetivamente significativo na tomada de decisão, principalmente se observado o percentual 

correspondente aos Estados Unidos que por si só possui 16,41% dos votos.Portanto, os 

países em desenvolvimento são, com exceção da China, Rússia e Arábia Saudita, divididos 

em 16 grupos que podem ser compostos por 4 até 24 nações, este grupos elegem os 

administradores a ocuparem aqueles 16 assentos remanescentes. A sub-representação dos 

países em vias de desenvolvimento é patente, visto que lhes é privada a representação 

singular por país. Por exemplo, somadas as quotas individuais das 33 nações latino-

americanas não chegam a constituir 13% das cotas18, igualmente ocorre aos 52 países do 

continente africano. Desconsiderando-se a participação do Japão, toda a Ásia parte da 

organização totaliza pouco mais que 5% dos direitos de voto (Falcon,Lefrançois, Maissin, 

2002).  

Uma vez um país tenha ingressado no FMI, ele pode se candidatar a se tornar 

membro do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD) e uma vez 

admitido neste última, cada Estado contribui para o capital do Banco Mundial19. O Estatuto 

Constitutivo do Banco exige de cada país a subscrição de obrigações de capital 

reembolsável que poderão ser requeridos de seus acionistas como reserva, caso venha a ser 

necessário. O valor dessas subscrições varia segundo o porte das economias nacionais e são 

justamente estes recursos que determinam aproximadamente o peso dos votos de cada país 

na Diretoria Executiva.Assim, embora aquelas nações cuja economia limite a participação 

no capital do Banco Mundial seja exatamente aquelas que compõem o rol de principais 

clientes do BIRD, estes países em vias de desenvolvimento são os que possuem menor 

representatividade na tomada de decisões e formulação de políticas e diretrizes do Banco 

Mundial. Ou seja, o estabelecimento das instituições no cerne do Banco Mundial não é 

realizado de forma igualitária entre seus membros, tampouco segundo a necessidade de 

                                                 
18 Segundo dados oficiais do Banco Mundial  levantados em 2002. 
19 É importante salientar que apenas os países-membros do BIRD podem se candidatar ao ingresso em outras organizações 
do próprio Grupo Banco Mundial. 
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seus principais clientes. A tabela a seguir apresenta o percentual de votos de alguns 

Estados-Membros, incluindo o Brasil. 

TABELA III 

Participação de Estados-membros no processo decisório do BIRD 

País  Região segundo o 
BIRD e a AID 

Ano de ingresso 
no BIRD 

Votos Porcentagem 
total  

Alemanha - 1952 72.649 4,49 
Arábia Saudita MENA 1957 45.045 2,79 

Argentina LAC 1956 18.161 1,12 
Belize LAC 1982 836 0,05 
Bolívia LAC 1945 2.035 0,13 
Brasil LAC 1946 33.537 2,07 
Chile LAC 1945 7.181 0,44 
China EAP 1945 45.049 2,79 

Colômbia LAC 1946 6.602 0,41 
Costa Rica LAC 1946 483 0,03 

Equador LAC 1945 3.021 0,19 
El Salvador LAC 1946 391 0,02 

Estados Unidos - 1945 265.219 16,40 
França - 1945 69.647 4,31 

Guatemala LAC 1945 2.251 0,14 
Haiti LAC 1953 1.317 0,08 

Honduras LAC 1945 891 0,06 
Índia AS 1945 45.045 2,79 

Japão - 1952 127.250 7,87 
México LAC 1945 19.054 1,18 

Nicarágua LAC 1946 858 0,05 
Panamá LAC 1946 635 0,04 
Paraguai LAC 1945 1.479 0,09 

Peru LAC 1945 5.581 0,35 
Reino Unido - 1945 69.647 4,31 

Rússia ECA 1992 45.045 2,79 
Uruguai LAC 1946 3.062 0,19 

Venezuela LAC 1946 20.611 1,27 
Republica 

Dominicana 
LAC 1945 2.342 0,14 

Fonte: World Bank, A guide to the World Bank, 2003 

O Brasil subscreve US$ 4,02 bilhões do capital global do BIRD, o que atribui ao 

país sozinho uma participação de 2,07% dos votos. Interessante perceber que, mesmo se 

considerado o poder de votos dos demais membros da região que, segundo a divisão 

geopolítica estabelecida pela Banco Mundial para ter o diretor executivo comum, o Brasil 

não chegaria a alcançar a participação de nenhum das cinco nações com maior poder de 

voto20. Portanto, na hipótese em questão, o Brasil juntamente com Colômbia, Equador, 

                                                 
20 Ou seja, Reino Unido, França, Alemanha, Japão e Estados Unidos. 
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Filipinas, Haiti, Panamá, República Dominicana, Suriname e Trinidad e Tobago, obteria 

um poder de voto de 3,56%. Caso se considere a voz no processo decisório detido por todos 

os 20 Estados-membros da América Latina, ou seja, todos os países do continente exceto 

Cuba que não participa da organização, a América Latina teria o equivalente a 8,08% do 

total de votos no BIRD, dentre os quais inclui os 2,07% do Brasil. Em outros termos, todo o 

continente latino-americano tem em seu conjunto um poder decisório inferior à metade da 

participação norte-americana. Constatação que ratifica a afirmativa de que as instituições 

do Banco Mundial não são formuladas pelos seus destinatários, o que não ocorreu de forma 

diversa quanto ao Consenso de Washington. 

As políticas do Banco Mundial em cada um de seus membros seguem os preceitos 

estabelecido nas Estratégias de Assistência ao País (Country Assistance Strategy-CAS), e 

cujo conteúdo serve como referencial central para o Grupo Banco Mundial quanto às ações 

destinadas aos Estados que recorrem ao BIRD e à IDA. Trata-se de um documento 

estratégico, pois conduz o plano geral de atividades e as operações de empréstimo do 

Grupo do Banco Mundial nos seus países-membros. A Estratégia de Assistência ao País 

(EAP) determina metas de financiamento para projetos, estudos e outros tipos de apoio. A 

EAP passa a abranger planos de ação para o setor privado quando formulada em conjunto 

por todo o Grupo do Banco Mundial, (incluindo, no caso, a IFC e a AMGI) como ocorre 

com a EAP destinada ao Brasil. As ações estabelecidas na EAP são definidas segundo uma 

avaliação de prioridades na atuação da organização no país, bem como indica a composição 

da assistência a ser proporcionada com base na carteira do país e no desempenho 

econômico.  As EAPs são elaboradas para períodos de um a três anos para cada Estado-

nacional que busca financiamento do Banco Mundial. A última Estratégia de Assistência ao 

Brasil foi recentemente aprovada para os anos de 2008 a 2011.  

O processo decisório e a distribuição do poder de voto ganha destaque quanto às 

EAPs, pois todas elas são submetidas ao exame da Diretoria Executiva do Banco e requer a 

aprovação da administração da organização, embora ele represente um documento do 

Banco Mundial. Segundo a política de divulgação de informações do Banco Mundial, as 

Estratégias de Assistência ao País são consideradas documentos confidenciais, sob o 

argumento de facilitar e salvaguardar o intercâmbio livre e franco de idéias entre o Banco e 
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os seus Estados-membros (www.worldbank.org).  

 

Não obstante, uma mudança institucional ocorreu recentemente quanto a este 

aspecto de publicação das EAPs, pois, caso o governo do país objeto central do documento 

consentir, o Banco Mundial pode emitir uma Notificação de Informação Pública sobre a 

EAP. Assim, a mudança possibilita aos Estados a solicitação ao Banco que este último 

torne pública a Estratégia de Assistência ao País, Uma vez feito o pedido pelo governo do 

Estado-membro, cabe à administração do Banco Mundial notificar a Diretoria sobre a 

intenção de tornar pública a EAP, embora este  ato esteja condicionado  à Estratéia ter sido 

previamente objeto das discussões da Diretoria do Banco. Costumeiramente as EAPs 

redigidas para o Brasil são disponibilisadas ara consulta pública. 

 
 

2.3  O BANCO MUNDIAL NO BRASIL 

 

As duas últimas décadas foram marcadas por profundas transformações políticas, 

econômicas e mesmo sociais em que se baseia o novo panorama geopolítico e econômico 

global. Um marco inicial desta nova fase na história foi a dissolução do sistema bipolar que 

vigorava após a Segunda Grande Guerra e dividia a sociedade internacional entre 

capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas sob a influência da extinta União 

Soviética. A queda do Muro de Berlin em 1989 e a subseqüente Reunificação da Alemanha 

consolidaram a democracia e o liberalismo econômico na Europa (Held; Mc Grew, 2001). 

A história latino-americana é marcada pela ligação de seus países a uma potência 

hegemônica, dependência que se acentuou após uma década de desenvolvimento baixo e 

queda dos governos ditatoriais21 que deixaram o legado de problemas sociais graves no 

continente.  

A desproporcional participação dos Estados Unidos no processo decisório e na 

ocupação de postos de poder no Banco Mundial, aliada à função exercida pelo organismo 

de acicatar a inserção e a expansão do capital internacional nas economias em 

                                                 
21 Embora o processo de redemocratização tenha ocorrido em geral durante a década de 1980 nos países da  América 
Latina, excetua-se Cuba com seu regime socialista.  
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desenvolvimento, levaram a um freqüente questionamento quanto ao real compromisso 

com o desenvolvimento de países de renda média. A interferência do Banco Mundial sobre 

as políticas nacionais não são raras tampouco menos significativas. Com relação ao Brasil 

não ocorre diferente. 

O relacionamento do Banco Mundial com o Brasil se iniciou em 1944 na 

Conferência Monetária e Financeira das Nações Unidas, em Bretton Woods, em que o 

Brasil participou sob a representação do então Ministro da Fazenda Arthur de Souza Costa. 

Na ocasião foram negociados os Artigos de Entendimento (www.worldbank.org) do BIRD 

(organismo originário do Grupo Banco Mundial) e do FMI. Entretanto, apenas em 1946 

tenha formalizado suas relações com a organização ao ratificar o referido documento.  

Data de 1949 o primeiro empréstimo do Banco Mundial obtido pelo Brasil que 

totalizou o valor de US$ 75 milhões destinados a um projeto energético e de telefonia. 

Desde então o Banco Mundial financiou mais de 300 projetos na Brasil, seja com foco na 

diversificação setorial, no campo da infra-estrutura, ou mesmo para ajustes estruturais dos 

mais diversos níveis governamentais, ultrapassando no total a casa dos US$ 35 bilhões (ver 

tabela IV). 

 

TABELA IV 

 

Empréstimos do Banco Mundial para o Brasil em US$ até o presente momento. 

Condição BIRD Créditos 
da AID Total 

Principal Original   40,657,253,896.39 0.00 40,657,253,896.39
Cancelamentos 4,711,756,332.74 0.00 4,711,756,332.74
Gasto 32,654,655,927.11 0.00 32,654,655,927.11
Não restituído 3,085,995,952.20 0.00 3,085,995,952.20
Reembolsado 23,261,663,101.96 0.00 23,261,663,101.96
Divida 9,347,162,768.44 0.00 9,347,162,768.44
Ajustes financeiros 497,612,154.56 0.00 497,612,154.56
Obrigações dos empréstimos 9,844,774,923.00 0.00 9,844,774,923.00

 
 Fonte: World Bank. www.worldbank.org
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Após a década perdida, como ficaram conhecidos os anos 80, a região se viu 

afundada em uma grande dívida externa, submetida a condicionamentos impostos pelos 

credores como a realização de reformas estruturais e a adoção dos ideais de crescimento 

nacional baseado em uma poupança externa.  Até o final dos anos 70 a dívida externa era 

sustentada pelo crescimento da produção e do volume das exportações e pelas baixas taxas 

de juros praticadas até então. Enquanto a Prime Rate (a taxa de juros cobrados nos créditos 

oferecidos aos países em desenvolvimento quando calculada pelos Estados Unidos) e a 

Libor (o mesmo indicador estipulado pela Inglaterra) variavam entre 4% e 5% durante a 

década de 1970, os mesmos índices passaram a alcançar valores entre 16% e 21% nos anos 

subseqüentes marcados pela recessão mundial. Esta mudança abrupta acarretou a alteração 

das regras de reembolso da dívida que levou o Brasil a um sistema insustentável e ao sobre-

endividamento (Cerqueira, 1997; Millet & Toussaint, 2006; Senado Federal, 1989), o que 

foi agravado pela queda nos preços de bens primários, pilares na geração de divisas para a 

solvência dos empréstimos. 

 

TABELA V 

 

Involução dos preços de alguns produtos primários em US$ 

Produtos Unidade 1980 1990 2000 

Café Centavos/kg 411,4 118,2 63,3 

Cacau Centavos/kg 330,5 126,7 111,4 

Soja Dólares/tonelada 376,0 246,8 204,2 

Açúcar Centavos/kg 80,2 27,7 19,9 

Algodão Centavos/kg 261,7 181,9 110,3 

Fonte: Millet & Toussaint. 50 perguntas, 50 respostas sobre a divida, o FMI e o Banco Mundial.São Paulo: 

Bomtempo, 2006. 

 

Durante a década de 1980 as economias latino-americanas tentavam combater a 

persistente memória inflacionária que juntamente com o peso da dívida externa minava um 
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efetivo crescimento econômico na região.   Com a então incapacidade do Brasil de 

corresponder aos prazos da quitação das obriações externas, a reação dos credores foi a de 

aumentar o leque de exigências sobre a equação da balança de pagamentos e evitaram 

realizar novas transações. Foi perante tal conjuntura que o Brasil recorreu ao FMI na busca 

de créditos para honrar seus compromissos perante credores internacionais privados. Nos 

anos oitenta as relações entre Brasil e Banco Mundial se fortaleceram e em 1985 e 1986  o 

país contraiu as maiores somas de recursos desde o início dos laços com a agência até 

então, sendo inferior apenas às somas de 1983, quando se totalizou US$ 2,038 bilhões em 

crédito. Em 1985 o Brasil alcançou um recorde de projetos aprovado22, chegando a obter o 

maior volume de capital ofertado pelo Banco Mundial entre os países da América Latina e 

segundo no mundo com um total de US$ 1,523 bilhões (World Bank, 1985). 

Naqueles anos as nações hegemônicas, sobretudo os EUA, transferiram às 

organizações de Bretton Woods a missão de impor agendas que representassem uma 

rigorosa disciplina financeira aos países Latino-Americanos, em regra endividados. O 

Banco Mundial passou a agir através de operações de empréstimos a projetos e por planos 

de ajuste estrutural. Já a partir de 1985 percebe-se a adoção destas ferramentas pela 

organização no Brasil, até que uma reconfiguração da relação do Banco Mundial com o 

Brasil terminou por interferir no modelo de desenvolvimento econômico e social nacional.  

O modelo de desenvolvimento econômico da década de 1970 baseado na 

substituição de importações foi se esgotando sob a pressão dos choques externos iniciados 

com o primeiro choque do petróleo em outubro de 1973, o que resultou não apenas em uma 

queda do desempenho econômico nacional como em uma elevação dos custos sociais. O 

pesado endividamento externo e o fraco desempenho das exportações geraram sucessivos 

déficits na Balança Comercial brasileira (1974-1976 e 1978-1980), que foram seguidos do 

aumento das taxas de juros internacionais (1979-1982), aceleração da inflação (1979-1983), 

pelos reflexos da moratória do México em 1982 e pelo colapso do mercado financeiro 

internacional em 1983 (Ferreira; Malliagros,1999).  Esta conjuntura, como não poderia 

deixar de ser, foi refletida nos indicadores de vulnerabilidade externa, segundo se observa 

na tabela VI. 

                                                 
22 Naquele ano o Banco Mundial aprovou o financiamento para nove projetos Brasileiros sobretudo no  
âmbito do desenvolvimento rural e infra-estrutura econômica. 
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TABELA VI 

 

Indicadores Externos: Brasil De 1980 A 1990 

Itens 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

PIB % 9,2 (4,3) 0,8 (2,9) 5,4 7,8 7,5 3,5 (0,1) 3,2 (1,3) 

Divida 
Externa 
Total (US$ 
milhões) 

53.847 61.411 70.197 81.319 91.091 95.856 111.044 121.173 113.469 115.096 123.439 

Juros 
Líquidos 
Pagos ao 
Exterior 
(US$ 
milhões) 

(6,3) (9,2) (11,3) (9,5) (10,2) (9.659) (9.327) (8.792) (9.832) (9.633) (9.748) 

Saldo da 
Balança 
Comercial 
(US$ 
milhões) 

(2.800) 1.202 780 6.470 13.090 12.485 8.305 11.172 19.184 16.120 10.753 

Saldo em 
Transações 
Correntes 
(US$ 
milhões) 

(12.739) (11.706) (16.273) (6.773) 94 (248) (5.323) (1.437) 4.180 1.031 (3.784) 

 

Fontes: Boletim Mensal Do Banco Central: diversos números e www.ipeadata.gov.br. 
 

As organizações de Bretton Woods coordenavam as ações dos organismos 

financeiros multilaterais motivando os países a adotarem suas linhas de políticas 

econômicas, freqüentemente tornando estas diretrizes verdadeiras obrigações atribuídas 

mediante acordos. Dentre as recomendações existiam algumas inspiradas no Plano Austral 

argentino e o Plano de Estabilização Israelense. Embora no início de seu mandato, José 

Sarney23 tenha optado por se manter distante do Fundo Monetário Internacional, os laços 

institucionais do país com o Banco Mundial não foram enfraquecidos. Foi nos anos de 1985 

e 1986 que o Brasil recorreu a uma das maiores somas de empréstimos oferecidas pelo 

                                                 
23 Presidente do Brasil entre 1985 e março de 1990. 
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Banco Mundial, pois, desde o começo das operações com o país o total em credito só foi 

superado pelo total de empréstimos em 1983. 

A grave crise financeira, com juros da dívida externa vencidos e a grande saída 

líquida de capitais, motivou o Brasil a declarar moratória em fevereiro de 1987, 

suspendendo o pagamento dos juros a credores privados, embora mantivesse o pagamento 

dos empréstimos realizados ao Banco Mundial. Os compromissos realizados perante o FMI 

e o Clube de Paris também continuaram sendo honrados 24. A medida tinha como escopo 

diminuir as perdas das reservas cambiais, que em 1986 haviam diminuído 58% em relação 

ao ano anterior, para então se buscar uma renegociação da dívida externa mais interessante 

sob a ótica brasileira (Modiano,1990)25. A suspensão da moratória só ocorreu em janeiro de 

1988, quando o país pagou por volta de US$ 1 bilhão em serviços da dívida vencidos26.  

 Em conseqüência de todo este conjunto de fatores, o Brasil ingressa na década de 

1990 marcado pela estagnação, desemprego e inflação extrema, chegando a atingir níveis 

de hiperinflação entre 1988 e 1990. Os anos que que sucederam a década perdida foram 

notabilizados pela implementação de políticas neoliberais, sobretudo pelo conjunto de 

medidas tidas como necessário pelas organizações de Bretton Woods e cujo nome atribuído 

foi o Consenso de Washington. Conseqüentemente as políticas desenvolvimentistas 

adotada pelo Brasil e a decretação da moratória em 1987 terminaram por afastar as missões 

do Fundo Monetário Internacional do Brasil, transferindo mormente ao Banco Mundial a 

tarefa de difundir o ideário neoliberal nos países em desenvolvimento como o Brasil. Ao 

Grupo Banco Mundial coube incentivar a aplicação de reformas estruturais como a 

liberalização do comércio, a desregulamentação do mercado e as privatizações de empresas 

estatais.  

Nos últimos anos da década de oitenta o Banco Mundial exerceu papel fundamental 

na renegociação da dívida externa brasileira ao disponibilizar US$ 5,2 bilhões em uma 

operação de co-financiamento com a cooperação do Clube de Paris, dentre os quais US$ 

                                                 

24  O Clube de Paris é uma organização informal composta por 19 países desenvolvidos e cuja missão é ajudar 
financeiramente Estados com dificuldades econômicas. O nome foi atribuído em conseqüência de seu 
primeiro encontro ter ocorrido em 1956, quando a Argentina concordou em se reunir com seus credores na 
cidade de Paris. Atualmente acontecem cerca de 10 a 11 encontros por ano dos membros do clube. 

25 Ver Babosa & De la Cal, 1992; Modiano,1990; Senado Federal, 1987 e Baer, 1983. 
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4,0 bilhões foram usados para o  pagamento de juros vencidos durante  a moratória27. O 

BIRD conduziu o país a um enorme aumento das importações de bens de consumo, 

chegando a variar em 92, % no ano de 1989 em relação a 1988. Em contrapartida o Banco 

Mundial exigiu a implantação de mecanismos para a recomposição das reservas 

internacionais fortemente abaladas durante o Plano Cruzado em razão do crescimento das 

importações,  cuja principal motivação foi o desabastecimento de gêneros alimentícios 

conseqüente do congelamento dos preços. Neste período, o Banco Mundial já havia 

absorvido o ideário do Consenso de Washington, mas a instabilidade econômica brasileira 

na época impedia a implantação das reformas preconizadas pela agenda, que requeria um 

controle da inflação. 

No curto mandato do primeiro presidente eleito através de eleições diretas no 

período de redemocratização, o de Fernando Collor de Mello, reformas neoliberais 

começaram a ser introduzidas no Brasil, as quais previam um conjunto de condicionantes 

impostas pelo Banco Mundial.  A agenda exigia a aplicação de políticas macroeconômicas 

cujo objetivo seria de promover correções no déficit público, na expansão monetária, no 

déficit no balanço de pagamentos e na sensível diminuição da participação do Estado na 

economia. Para tanto, “recomendava-se” a efetivação de um ajuste fiscal, políticas 

monetárias duras e desvalorização cambial. (Tavares, 1994) Foi seguindo os preceitos do 

Banco Mundial que o governo Collor implantou uma reforma monetária baseada no que 

Bresser Pereira e Nakano (1991) chamaram de moratória interna, ao adotar uma taxa de 

câmbio flutuante e efetivar um ajuste fiscal fundamentado no corte de despesas e na 

ampliação das receitas públicas. Tal estratégia político-econômica, contudo, fracassou ao 

não conter a alta inflação crônica, tampouco estabilizar as contas externas.  

Um outro aspecto de relevo que ratifica o acordo do governo Collor com a agenda 

do Consenso de Washington foi o fato de ter iniciado o processo de privatização das 
                                                 

27  O governo Sarney declarou unilateralmente a moratória da dívida externa brasileira em 21 de fevereiro de 
1987. Somente em fins de dezembro de 1992, o Senado Federal aprovou o acordo da dívida externa celebrado 
à luz do Plano Brady.  Esta convenção regularizou o relacionamento do Brasil com os bancos internacionais e 
possibilitou novamente a entrada de financiamentos de longo prazo aos organismos e entidades 
governamentais. A renegociação envolveu US$ 50,3 bilhões em dívidas, reescalonadas para pagamento no 
prazo de 30 anos (1984 – 2014). 

 

 60



empresas estatais28. Ocorreu uma diminuição significativa de medidas protecionistas, 

iniciando o caminho da liberalização econômica no Brasil segundo interesses de agentes 

hegemônicos e a agenda proposta pelo Banco Mundial. Em contrapartida o BIRD 

patrocinou reformas em setores estratégicos como as inovações na política educacional e o 

desenvolvimento rural do Nordeste brasileiro. O aprofundamento destas reformas 

estruturais e setoriais, todavia, foi comprometida em razão da instabilidade política e 

econômica que assolava o país, o que motivou o Banco Mundial a direcionar seus esforços 

a entes sub-nacionais nesse período, visto que o organismo financia projetos dos diferentes 

níveis de governo. 

Salutar observar um diferencial do Banco Mundial em relação ao FMI, pois, 

diversamente deste, o Banco não adota um modelo padrão na orientação dos países em 

desenvolvimento. A agência busca fomentar a concentração de recursos no campo 

exportador e o ingresso de capital privado internacional no escopo de inserir o país no 

mercado internacional segundo seus setores-chave.  O Banco Mundial interfere na 

formulação e implementação de políticas para setores estratégicos através dos 

condicionamentos colocados no fornecimento de crédito. 

O BIRD, bem como exportadores de capital, defendeu uma retomada do 

desenvolvimento para os países sub-desenvolvidos baseada em uma poupança externa. 

Neste sentido, observa-se a implementação de tal estratégia em razão de um aumento 

significativo da participação da poupança externa no produto total nacional, sobretudo no 

período de 1995 e 2001 que compreendeu governos de FHC. Este alto percentual não se 

repercutiu, entretanto, no ano de 2002 devido à instabilidade causada pelo efeito Lula  na 

campanha presidencial. A influência do Banco Mundial durante os dois mandatos de 

Fernando Henrique foi constante e determinante, via financiamento de reformas estruturais 

e ajustes setoriais segundo uma orientação liberal, bem como por meio da pressão para que 

o Brasil mantivesse um equilíbrio interno. No governo que se seguiu ao período FHC, o 

Banco Mundial passou a ampliar ainda mais sua influencia através do incremento nos 

financiamentos de reformas e dando ao Banco a capacidade de influir na política 

macroeconômica, que segundo Pedreira (2006) um fatr foi conseqüente do outro. 

                                                 
28 Entre 1991 e 1992 foi aprovado pelo Banco Mundial projeto do BNDES para financiar os programas de 
privatizações. 
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Diversamente da estratégia seguida durante a década de 1980, o desenvolvimento 

passou a se apoiar no conjunto de regras sugerido pelo Consenso de Washington, o que 

culminou, por exemplo, no acelerado processo de desnacionalização da economia brasileira 

através das recorrentes privatizações de empresas públicas. Em conseqüência, o 

investimento estrangeiro direto (IDE) aumentou de forma extraordinária, sobretudo a partir 

de 1996. A mudança nas estratégias traçadas pelo Banco Mundial para o Brasil a partir da 

adoção do pensamento neoliberal se concretizou, portanto, pela aplicação de ações que 

viabilizaram profundas reformas estruturais, a exemplo das privatizações das estatais, da 

liberalização do comércio e da desregulamentação do mercado, sobretudo durante os anos 

noventa. Foi durante aquela década que os condicionamentos recomendados pela agência 

em prol de mudanças institucionais domésticas29 ganharam força.  

Por meio dos empréstimos concedidos aos governos estaduais e ao Banco Nacional 

de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), o Banco Mundial exerceu um papel 

decisivo para a implementação de políticas de privatização, sobretudo no setor de 

telecomunicações e energia, e ao fomento de reformas estruturais do Estado.  Embora estas 

orientações tenham um conteúdo eminentemente econômico, elas carregam de forma clara 

interesses políticos das estruturas hegemônicas. Pelo sistemático recurso ao mecanismo de 

condicionamentos que o Banco Mundial ultrapassou seu objetivo meramente econômico, 

transformando-se na entidade responsável por propagar as políticas internacionais do 

Estado-membro com maior voz no Banco Mundial, os Estados Unidos, e por estimular a 

livre circulação de capitais e bens nos países em desenvolvimento.Não se deve subestimar o 

poder de influência da organização sobre a condução de políticas macroeconômicas e na 

definição de diretrizes em setores estratégicos visto que diversos níveis de governos 

recorrem ao financiamento do Banco Mundial que, por sua vez, tem destinado elevadas 

somas de recursos ao Brasil, sobretudo desde a década em que se predominou a agenda do 

Consenso de Washington.  

Em 2002 a instabilidade econômica motivou o governo a recor ao FMI e renovar 

um acordo de crédito para viabilizar o cumprimento de compromissos externos do Estado e 

conseqüentemente, fortalecer a confiança do mercado internacional na economia brasileira. 

O Banco Mundial termina por ter um papel importante na condução da política econômica 

                                                 
29 Sobretudo na reforma administrativa do Estado e em política comercial, industrial, educacional e ambiental. 
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brasileira não apenas pelos empréstimos ofertados, mas também através do que Payer 

(1982) denomina de hegemonia intelectual. Trata-se de um aspecto diverso, contudo, não 

desconexo do financiamento que se configura pela formação e coordenação de redes de 

cooperação com agentes especializados que participam do sistema das Nações Unidas, a 

exemplo do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Esta influência intelectual é 

exercida principalmente através da assistência técnica, cujos estudos, analises técnicas e 

pesquisas realizadas por profissionais especializados das agências da ONU viabilizam a 

interferência do Banco Mundial.  

Esses documentos têm significativa importância por servirem de subsídio para o 

planejamento e adoção de políticas nacionais, sobretudo àquelas destinadas ao crescimento 

econômico e a setores estratégicos nacionais. Um caso ilustrativo foram as políticas 

educacionais no ensino médio durante os últimos anos da década de 1980 inspiradas no 

relatório Brazil: issues in Secondary Education (Zibas, 1992). O Banco Mundial atua no 

Brasil também por meio de co-financiamento, de forma que o capital do Banco Mundial se 

associa a fundos de outras organizações ou mesmo bancos privados internacionais, sendo 

considerado o maior parceiro neste tipo de operação pelo Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID)30.   

Outro instrumento de intervenção do Banco Mundial é a coordenação de assistência 

técnica ao Estado através de consultorias internacionais em conformidade com os interesses 

políticos das estruturas sobrerepresentadas na organização. Estes estudos são destinados a 

servirem de referência para o Ministério da Fazenda e demais organismos do governo 

federal  para propiciar o cumprimento das condicionantes impostas pelo BIRD. A defesa 

dos objetivos do Banco Mundial por meio da assistência prestada está intrinsecamente de 

acordo com  os interesses do capital financeiro internacional e seus maiores asionistas.  

Em suma, o Grupo Banco Mundial interfere na política e economia nacional de 

diversas formas: no âmbito financeiro a organização atua (a) na dimensão setorial, através 

do financiamento e assistência técnica a projetos específicos, (b) no nível das políticas 

macroeconômicas e microeconômicas, via empréstimos para ajustes estruturais e setoriais, 

(c) através de operações de co-financiamento, e (d) via operações tripartite, com relações 

                                                 
30 Uma outra atividade cooperada são as operações tripartites, em que o Banco Mundial se une a um pais em 
desenvolvimento para assistir a um outro pais com menor desenvolvimento relativo. Exemplos deste tipo de 
relação foram assumidas pelo Brasil para auxiliar o Peru, Timor Leste e Haiti. 
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BIRD-sul-sul; Na dimensão ideológica o Banco estabelece uma relativa hegemonia 

intelectual ao cooptar  técnicos das agencias especializadas das Nações Unidas (como a 

UN-Habitat, o PNUD e a FAO) além de especialistas brasileiros para realizarem estudos 

que servem de orientação para políticas nacionais.  

 

 

3. CONSENSO DE WASHINGTON: SURGIMENTO E DECLÍNIO DE UMA 

AGENDA 

 

Tilly (1995), em seu substancial texto sobre a globalização, considera não apenas a 

peculiaridade do processo de mundialização atual  motivar o enfraquecimento dos poderes 

do Estado, como entende que a pressão sobre os Estados é agora relativamente monolítica, 

o Consenso de Washington.Nos termos desta agenda, o padrão de desenvolvimento 

orientado para o mercado seria o único padrão compatível com o novo regime global de 

acumulação, sendo, por isso, necessário impor, à escala mundial, políticas de ajustamento 

estrutural31.  

Após duas décadas em voga na América Latina, o modelo de substituição de 

importações começou a dar sinais de esgotamento ao mesmo tempo em que se via o 

desabamento do sistema de Bretton Woods instalado na política do pós-guerra. Estas 

mudanças ocorreram em tempos que os países latino-americanos enfrentavam graves crises 

econômicas. Assim, perante este quadro um novo modelo de desenvolvimento baseado em 

políticas macroeconômicas de caráter neoliberal foi estabelecido pelas estruturas então 

hegemônicas no escopo de resolver o cenário de crise econômica mundial. Este conjunto de 

reformas teve como grandes ícones no inicio dos anos 1980 os governos de Margaret 

Thatcher e Ronald Reagan, na Inglaterra e EUA respectivamente, contando ainda com o 

                                                 
31 Embora tenha se  destinado maior atenção no processo de globalização a partir do século passado,a 
tradição da mundialização é para alguns muito mais longa. Tilly, por exemplo, classifica quatro ondas de 
globalização: nos séculos XIII, XVI, XIX e no final do século XX (1995). Apesar de considerações como as 
de Tilly, o impacto atual da globalização na regulação dos Estados se mostra como um fenômeno inovador 
em termos  qualitativos.  Para o autor, o diferencial do processo mais novo em relação à globalização ocorrida 
no século XIX é por esta ultima ter contribuído para o fortalecimento dos Estados no ocidente, enquanto a 
globalização contemporânea propagou um regime onde o poder estatal se enfraquece. A inovação no processo 
mais recente esta em se tratar de um fenômeno muito amplo e vasto que interfere fortemente no campo da 
atuação estatal e que requer mudanças institucionais profundas no próprio padrão de intervenção.  
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papel de propagá-las mundialmente das organizações de Bretton Woods (Tavares, 1994). O 

novo liberalismo ganhou para a América Latina a forma do que se convencionou chamar 

Consenso de Washington, cujo paradigma proposto era de vigilância macroeconômica, 

através da redução dos gastos públicos, da disciplina fiscal e de uma dura política 

monetária; de liberalização da microeconomia por meio de privatizações e 

desregulamentação, além da liberação do front externo com a eliminação de barreiras à 

entrada de capital estrangeiro.  

 Visto que as mudanças institucionais  sugeridas pelo Consenso de Washington têm 

lugar no fim de um período mais ou menos longo de intervenção estatal na vida econômica 

e social, não obstante as diferenças consideráveis no regime global, o retraimento do Estado 

não poderia ser obtido senão através do forte intermédio estatal. Era preciso que o Estado 

regulasse sua própria desregulação.  Este processo ocorreu no Brasil e também desta 

questão se ocupara o presente capítulo. 

 

 

3.1  O NEOLIBERALISMO 

 

A revisão do pensamento liberal se centra, em seus grandes campos (filosófico, 

político e econômico), nas bases do pensamento de Locke, Mill, Smith e Tocqueville. 

Diversamente da doutrina liberal do século XVII, em que o Estado deveria existir para 

promover o bem comum e o interesse de todos, o neoliberalismo, no campo do pensamento 

econômico, tem como premissa a restrição da intervenção pelo Estado na economia. Esta 

releitura, em contra partida, estimula à liberalização do mercado como elemento essencial 

da poupança, dos investimentos e da produtividade32. No campo da filosofia, o 

neoliberalismo se baseia na apologia à liberdade individual, baseado na premissa dos 

direitos individuais naturais que, conforme esta concepção, antecede a formação do poder 

político. 

                                                 
32 Keynes acreditava, por um lado, que as sociedades anônimas conseguiriam abrandar o egoísmo das 
empresas e ao Estado, por sua vez, caberia a criação de órgãos com espírito público, cujas deliberações não 
sofreriam interferência dos motivos da vantagem privada. O economista inglês em carta a Hayek em 1944, 
escreveu que : “o planejamento moderado estará seguro se os responsáveis por ele forem bem orientados nas 
suas mentes e corações para o aspecto moral” (Harrigton,1969). Para uma perspectiva mais realista, ver 
Galbraith(1983). 
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Um princípio basilar do neoliberalismo é que quanto mais liberal for o Estado, mais 

reduzidos são seus poderes, em outros termos, trata-se do Estado mínimo. De fato, o 

principal alvo dos que defendem a doutrina passa a ser o Estado Bem Estar Social, 

especialmente após as instabilidades dos anos 1970. Foi a partir desta época que 

argumentos em prol do planejamento, da regulação estatal, do distributivismo das políticas 

sociais e do universalismo da proteção pública, foram perdendo seus defensores. O que 

abriu espaço, em contrapartida, para o neoliberalismo. Também cresceu sensivelmente a 

desconfiança na eficiência dos sindicatos e dos partidos em perseverar na estabilidade 

política e no funcionamento auto-controlado dos sistemas democráticos (Fiori,1992). 

  Como teórico Hayek defendeu a indissolubilidade entre liberdade econômica e 

liberdade sem adjetivos advogando, sob este argumento, contra o Estado de serviços ou de 

bem estar social. Para ele a liberdade individual possui um valor intrínseco, enquanto a 

democracia, instrumental (Bobbio, 1988). Stuart Mill (1984) afirmou que o único fim 

justificável que a humanidade, individual ou coletivamente, interfira na liberdade de ação 

de qualquer um de seus membros, é a própria proteção da liberdade. Destacado economista 

e um dos mais influentes teóricos do liberalismo econômico, Milton Friedman criticava 

veementemente os programas sociais que, segundo ele, ameaçam os interesses e liberdades 

individuais, inibindo a atividade privada e acarretando a crise econômica (Friedman,1977). 

Ele defendia ainda o capitalismo laissez-faire e o livre mercado, acreditando que forças 

espontâneas ordenadoras bastariam para realizar o equilíbrio macro-social. Von Mises, 

fundador da escola neoliberal austríaca, por sua vez, era partidário da restrição da esfera de 

atuação do Estado, visando evitar a intervenção do governo na propriedade privada e na 

liberdade dos indivíduos, pois significaria torná-lo concorrente do capital a medida que lhes 

roubaria  espaço (Von Mises, 1987). 

Nos primeiros anos da década de 1980 Fröbel, Heinrichs e Kreye (1980) foram 

possivelmente os pioneiros ao falarem sobre a emergência de uma nova divisão 

internacional do trabalho baseada na globalização da produção, a qual é levada a cabo pelas 

empresas multinacionais, gradualmente convertidas em atores centrais da nova economia 

mundial. Mesmo se considerando as diferenças entre os diferentes matizes neoliberais da 

escola de Chicago; da escola austríaca; da escola virginiana do public choice de Buchanan, 

ou ainda do anarco-capitalismo, é possível definir um núcleo comum elementar dos 
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neoliberais: Superioridade do livre mercado;  individualismo metodológico; contradição 

entre liberdade e igualdade e conceito abstrato de liberdade. Em síntese, na ação do Estado 

estava a causa do desequilíbrio, como dizia Hayek (1944):  

O liberalismo exige que todo poder, e 

portanto o da maioria, esteja submetido a 

limites. A democracia, ao contrário, chega a 

considerar a opinião da maioria como o único 

limite aos poderes governativos.  

 

Foi assim, nos anos oitenta, com os governos ultra-conservadores de Reagan e 

Margaret Thatcher, que a ideologia neoliberal não só se torna hegemônica como paradigma 

global do crescimento econômico. O célebre Boaventura de Sousa Santo (2002) salienta 

que a nova ordem econômica mundial liberal se caracteriza principalmente por: 

1- Uma economia dominada pelo sistema financeiro e pelo investimento à 

escala global;  

2- Processos de produção flexíveis e multilocais;   

3- Baixos custos de transporte;  

4- Revolução  tecnológica com destaque para as áreas de informação e de 

comunicação;  

5- Emergência de  grandes capitalismos transnacionais baseado nos EUA e nas 

relações privilegiadas deste país com o as demais nações do continente;  

6- Desregulação das economias nacionais;   

7- Preeminência das agências financeiras multilaterais como o Banco Mundial.  

O sociólogo continua destacando as implicações destas transformações para as 

políticas econômicas nacionais e sintetiza em nove orientações ou exigências: 

1- Deve-se assegurar a abertura das economias nacionais ao mercado 

mundial e os preços domésticos devem se adequar tendencialmente aos 

preços internacionais; 
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2- Priorizar a economia de exportação; 

3- As políticas monetárias e fiscais devem ser orientadas para a redução da 

inflação e da dívida pública, bem como é preciso manter vigilância sobre a 

balança de pagamentos; 

4- Os direitos de propriedade privada precisam ser claros e invioláveis; 

5- As empresas estatais devem ser privatizadas; 

6- Os padrões nacionais de especialização devem ser determinados pela 

tomada de decisão privada, apoiada por preços estáveis; 

7- Deve-se garantir a mobilidade dos recursos, dos investimentos e dos 

lucros; 

8- Requer-se a regulação estatal da economia ao mínimo; 

9- Por fim, mas não menos representativo, prega-se o enxugamento máximo 

das políticas sociais no orçamento do Estado, através da eliminação de 

universalidades sob a administração publica, redução do montante das 

transferências sociais e transformando−as em meras medidas 

compensatórias em relação aos estratos sociais inequivocamente 

vulnerabilizados pela atuação do mercado. 

 

No tocante a definições políticas, a problemática da governabilidade foi trazida mais 

recentemente pela teoria neoliberal a partir da defesa do entendimento de que o sistema 

democrático tenha sido carregado por atores e demandas as quais uma vez não satisfeitas, 

fomentavam a ingovernabilidade. Esta, para Michel Crozier (1975), estaria consubstanciada 

à democracia, por permitir a participação de um mais amplo numero de cidadãos no sistema 

político e inviabilizaria a instauração de hierarquias tradicionais. Hungtington (1975) 

chegou a afirmar que o excesso de igualdade tendia a deslegitimar a autoridade e os líderes. 

Importante, entretanto atentar para o fato de que um Estado que interfere menos na 

economia  não é sinônimo, necessariamente, de um Estado politicamente fraco. Afonso 

(1999) cita a obra de Gamble(1994)33 para debater sobre as articulações e oposições entre 

mercado e Estado,  e conclui que o Estado neoliberal e suas políticas representam de fato 

                                                 
33 Trata-se do livro The free economy and the strong state em sua segunda edição que faz uma analise  da era 
Thatcher. 
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uma combinação da defesa da livre economia, de tradição liberal, com a defesa da 

autoridade do Estado, de tradição conservadora. 

Robinson (1995) sintetiza e afirma que se instituíram restrições drásticas à 

regulação estatal na economia e novos direitos de propriedade internacional para 

investidores estrangeiros, inventores e criadores de inovações susceptíveis de serem objeto 

de propriedade intelectual. Assim, um consenso econômico neoliberal passa a sustentar a 

economia agora globalizada e inova em suas instituições. Tal consenso tornou-se, de fato, 

um regime global e os pressupostos em que ele se traduziu foram aplicadas, ora com 

extremo rigor, chamado por Sousa Santos (2002) de jaula de ferro, ora com alguma 

flexibilidade, por sua vez designado como o modo da jaula de borracha. Dada a conjuntura 

marcada por questões como a dívida externa extrema, os Estados em vias de 

desenvolvimento tornam-se mais subordinados às agências multilaterais tais como o Banco 

Mundial34.  

Sassen (1994) atenta para a questão relativa à estrutura institucional e advoga se 

tratar de um novo regime internacional, cujos atores essenciais são os bancos e agências de 

serviços internacionais. As empresas multinacionais também ganharam poder para além do 

aspecto econômico em paralelo aos mercados financeiros globais e com os blocos 

comerciais transnacionais35. Assim, a economia globalizada neoliberal possibilitou uma 

concentração crescente do poder econômico no mundo, visto que das 100 maiores 

economias do planeta, 47 são empresas multinacionais, ao mesmo tempo em que 70% do 

comércio mundial é controlado por 500 empresas multinacionais e  1% das empresas 

multinacionais detém 50% do investimento direto estrangeiro (Clarke, 1996). 

As mudanças na sociedade global se deu em diversos aspectos, conforme destacado 

por Sassen (op cit), ocorreu a  instauração de uma nova geografia e, comparativamente aos 

anos cinqüenta, a década de 1980 foi um período de estreitamento da geografia econômica 

global e uma acentuação do eixo Leste−Oeste. Este último fenômeno ficou evidenciado 

pelo enorme crescimento do investimento dentro do que é muitas vezes denominado pela 

                                                 
34 Outras organizações internacionais também passaram a ter maior influência como o Fundo Monetário 
Internacional (FMI) e a Organização Mundial do Comércio (OMC).  
35 Segundo Sassen, todas estas mudanças contribuíram para a formação de novos locais estratégicos na 
economia mundial, seja zonas de processamento para exportação, centros financeiros offshore ou mesmo 
cidades globais. 
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Tríade, ou seja, os Estados Unidos da América, a Europa Ocidental e o Japão. A nova 

roupagem da geografia foi dada pelo deslocamento dos investimentos estrangeiros diretos, 

cujo maior destinatário durante uns tempos foi a América Latina mas que passaram a se 

dirigir para o Leste, Sul e Sudeste Asiático, onde a taxa anual de crescimento aumentara em 

média 37% por ano entre 1985 e 1989.  

Milner (2002) ressalta que, sob a rubrica da globalização, o comércio internacional 

tem se tornado um assunto controverso nas políticas nacionais. Observando por fim que, 

desde a década de 1970, inúmeros países pelo mundo têm adotado políticas liberais. Sassen 

(op cit) compara com a afirmativa de que nos anos cinqüenta o maior fluxo internacional 

era o comércio mundial, concentrado na negociação de matérias−primas, outros produtos 

primários e recursos manufaturados mas,  que a partir dos anos oitenta a distância entre o 

crescimento da taxa de exportações e o avanço da taxa dos fluxos financeiros ocorreu de 

maneira drástica. Assim, após a crise de 1981−1982 e até 1990, o investimento estrangeiro 

direto global aumentou em média 29% por ano, o que representa, de fato, um crescimento 

notável. 

Diversamente dos clássicos, a economia política neoliberal carece de qualquer 

filosofia moral, pois o consumo, o desperdício, o hedonismo, o utilitarismo, a maximização 

das vantagens, tornam-se valores incondicionais desde que garantindo o interesse 

individual. Friedman chegou a declarar que lhe interessavam os resultados e não os meios 

de alcançá-los, defendendo, então, a perspectiva da acumulação do capital como um fim em 

si mesmo. Pode-se dizer que o neoliberalismo cria o que Weber e os Frankfurtianos 

consideraram uma sociedade do simulacro.  

Embora a literatura a favor do liberalismo seja vasta, ela é também diversa em seu 

âmago. Haggard e Webb (1994) afirmaram que governos tendentes à liberalização 

econômica ganham ao estimular os laços com organizações do setor privado com interesses 

exportadores e com o enfraquecimento de instituições que se dedicam à substituição de 

importações. Em contrapartida, a instabilidade, a imprevisibilidade e a falta de 

transparência têm sido reconhecidas por diversos teóricos como resultado dos preceitos 

neoliberais, nomeadamente da sobreposição atribuída ao mercado financeiro. Variadas 

linhas teóricas e autores como  Habermas, Hirschman, Hanna Arendt e Dahrendorf  

convergem para tal afirmativa. Dahrendorf, ao ser questionado sobre a possibilidade de 
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liberdade sem justiça social, respondeu não crer ser possível haver liberdade sem o direito à 

cidadania e que a cidadania não se resume a um passaporte.  O sociólogo defende cidadania 

como o direito de desempenhar um papel ativo no mercado e no processo político, o que 

requer certa posição econômica e social (Dahrendorf,1992). 

Habermas, ao refletir sobre a maré de neoconservadorismo, percebe que seus adeptos 

travam uma defesa das idéias do mercado sob o manto das palavras de ordem “liberdade e 

democracia”, mas sem realizarem uma política comprometida com a democratização. Uma 

política que, ao contrário, promove uma crescente desarticulação entre a atividade do 

Estado e a pressão legitimadora da esfera pública, e que percebe a liberdade não como a 

autonomia do conjunto da sociedade, e sim como a liberdade da ação dos investidores 

públicos (Habermas, 1987). Os resultados concretos deste sistema liberal têm sido, dentre 

outros nefastos ou não, a marginalização de uma vasta parcela da humanidade, os 

desequilíbrios, a massificação e a destruição ambiental.  

Existe um entendimento amplamente aceito quanto à maior vulnerabilidade dos 

países periféricos e semi-periféricos às imposições da agenda neoliberal,  cujo receituário 

passou a figurar nas agências financeiras multilaterais, a exemplo do Banco Mundial, como 

condições para a renegociação da dívida externa através dos programas de ajustamento 

estrutural. O consenso neoliberal entre os Estados centrais foi imposto aos países 

subdesenvolvidos por meio do controle da dívida externa via organizações de Bretton 

Woods. Conseqüentemente, não raro estas agências são consideradas como responsáveis 

pela globalização da pobreza (Chossudovsky, 1997). 

O impacto determinante da conjuntura internacional na regulação do Estado-

nacional esta inerente ao sistema interestatal moderno e já inscrito no próprio Tratado de 

Westphalia (1648) que o constitui. A capacidade de intervir do contexto internacional é 

particularmente forte sobre as instituições jurídicas da economia (Sousa Santos, 2002). O 

pensamento neoliberal trouxe o predomínio da lógica financeira sobre a economia real. 

Deste processo nem mesmo as nações hegemônicas, cuja dívida pública tem vindo a 

aumentar, estão imunes. O resultado disto é a sujeição dos Estados, ricos ou não, às 

considerações das agências financeiras de rating, as quais são companhias com 

reconhecimento internacional na realização de avaliações da situação financeira dos países. 

Estas empresas se ocupam de avaliar os riscos e oportunidades que as economias nacionais 

 71



oferecem aos investidores internacionais.  Um caso representativo em meados dos anos 

noventa foram as conseqüências de um conceito baixo publicado pela empresa de rating 

Moody’s à divida pública do Canadá e da Suécia, que acarretou cortes nas despesas  

destinadas a políticas sociais nos dois países (Chossudovsky,op cit).  

 O neoliberalismo pressupõe que o comércio internacional tende a atuar como 

elemento de cooperação para dirimir a probabilidade de conflitos entre Estados e tenta 

comprovar tal afirmativa argumentando que uma ampliação das relações comerciais entre 

países motiva a pacificação da relação política entre os envolvidos.  Este tipo de 

consideração esta presente em autores do porte de John Robst, Solomon Polachek e Yuan-

Ching Chang (1999).  

Em resumo, as duas últimas décadas foram marcadas por profundas transformações 

políticas, econômicas e mesmo sociais em que se baseia o novo panorama geopolítico e 

econômico global. Um marco inicial desta nova fase na história foi a dissolução do sistema 

bipolar que vigorava após a Segunda Grande Guerra e dividia a sociedade internacional  

entre capitalistas, liderados pelos Estados Unidos, e socialistas sob a influência da extinta 

União Soviética. A queda do Muro de Berlin em 1989 e a subseqüente Reunificação da 

Alemanha consolidaram a democracia e o liberalismo econômico na Europa. (Held, Mc 

Grew, 2001).  

Os Estados Unidos se deparam nos últimos tempos com um contexto que alguns 

analistas denominam de crise de hegemonia, segundo a perspectiva  gramsciana do termo, 

que considera hegemonia a supremacia de uma nação, grupo ou classe sobre outras,  

podendo ser estabelecida de diversas formas, até mesmo pelo uso da violência ou coerção. 

A nova conjuntura geopolítica tem sido palco de crises financeiras internacionais e 

transformações nas estruturas produtivas que atingiram os países de desenvolvimento 

médio e até mesmo os mais industrializados que compõem o hard core das estruturas 

hegemônicas, resultando numa reconfiguração das relações Norte-Sul.  O desgaste 

econômico acarretado pela Guerra Fria; o fortalecimento regional da Alemanha e do Japão 

subseqüente a sua recuperação e expansão econômica; a crise do padrão monetário 

internacional e a conhecida crise do petróleo enfrentados nos anos 70; a crise estrutural 

vivida na década de 80, quando os EUA viviam um baixo nível de investimentos e de 

crescimento, acompanhados de um crescimento do índice de desemprego e da diminuição 
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da rentabilidade do capital formam o conjunto de elementos que corroborou como debate 

em torno da necessidade de renovação ou reafirmação do caráter hegemônico (Souza, 1987; 

Tavares, Fiori, 1993; Pecequilo, 2001; Furtado, 2003).  

O discurso em defesa do livre comércio pode ser atraente nas mais diversas 

acepções, inclusive para os trabalhadores. Vale, porém, salientar que ele também pode 

servir como instrumento de poder, conforme já comprova a história (Vigevani, Mariano e 

Mariano, 2002). Tal pode se afirmar não apenas por sua implementação ocorrer em regra 

acompanhada de instituições assimétricas36, mas sobretudo em razão de sua própria lógica, 

a qual reproduz a concentração do poder e da riqueza nos segmentos que já os detêm. Estas 

ressalvas, todavia, não diminuiu a força com que foram empreendidas políticas neoliberais 

na América Latina, então defendidas por governos e organismos internacionais como o 

Banco Mundial. 

      Mudanças na política econômica segundo as instituições defendidas pelo 

neoliberalismo foram introduzidas no Brasil e em outros países em desenvolvimento, 

notadamente os latino-americanos nas décadas de 1980 e 1990, sob a justificativa de que 

tais reformas corrigiriam distorções dos mercados locais. Segundo os defensores da 

doutrina neoliberal, as disfunções dos mercados seriam provocadas pela manutenção de 

políticas protecionistas e instituições que concentrariam prerrogativas aos industriais e às 

classes média e alta. O argumento se concentra no pressuposto de que a introdução de 

políticas como a abertura dos mercados traria maior eficiência econômica com conseqüente 

desenvolvimento comercial e elevação do nível de emprego ligados às atividades agrícolas, 

extrativismo e recursos minerais, as quais são normalmente consideradas como aquelas que 

os países em desenvolvimento possuem maior vantagem comparativa. O resultado final 

esperado era a criação de novos postos de trabalho e redução da desigualdade sócio-

econômica e da pobreza. Foi a partir de tais crenças, que uma síntese das políticas segundo 

os  preceitos neoliberais destinadas aos países latino-americanos foi formulada e cuja 

organização se deu em dez reformas centrais que ganharam a denominação de Consenso de 

Washington. Esta agenda foi largamente difundida pelas organizações de Bretton Woods. 

 

                                                 
36 Como anti-dumping, não reconhecimento das diferenças de níveis de desenvolvimento, das necessidades de 
segurança vital, super 301. Este último foi a expressão máxima do Unilateralismo Agressivo da política 
comercial norte-americana. 
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3.2 CONSENSO DE WASHINGTON 

 

O Consenso de Washington demonstrou a vulnerabilidade dos países latino-

americanos às agências do FMI e do Banco Mundial e, nem tão indiretamente, aos Estados 

Unidos. Mas esta dependência não é algo original na história da região. A América Latina 

tem uma história caracterizada pela relação com nações hegemônicas desde seu período 

colonial, com a dominação espanhola e portuguesa, passando pelo o domínio econômico 

britânico e, mais recentemente, pela estrutura hegemônica norte-americana estabelecida 

pela Doutrina Monroe. Durante todo o século passado esta relação de dependência, tenha 

sido ela mais ou menos intensa, se configurou na matriz nas relações dos países do 

continente com a Europa e os Estados Unidos. O Brasil foi fiel a esta marca e no decorrer 

dos anos oitenta não foi diferente. 

 Os países latino-americanos tentavam enfrentar na década de oitenta o monstro da 

grande dívida externa, a qual alimentava a vulnerabilidade política e econômica da região. 

Os Estados da América Latina se viam ainda submetidos a condicionamentos impostos 

pelos credores internacionais. Neste ínterim, dentre as “sugestões” do Banco Mundial 

estava a realização de reformas estruturais segundo as instituições neoliberais e a adoção 

dos ideais de crescimento nacional baseado em uma poupança externa. No inicio dos anos 

oitenta, o liberalismo do laissez-faire foi fortemente defendido e suas implicações abarcava 

tanto as relações econômicas externas como as domésticas. Segundo Gore (2000), nos 

primeiros anos da década de 1990, este fundamentalismo de mercado extremo foi 

amolecido no Banco Mundial com a emergência da assim chamada aproximação amistosa 

de mercado ao desenvolvimento (ver World Bank, 1991), que, porém, continuou 

defendendo fortemente a liberalização de comércio externo e movimentos de capital. 

Entretanto, no final da década de 1980, os países latino-americanos mergulharam  

nos preceitos do neoliberalismo, cuja base estava em programas monetaristas de 

estabilização da economia que previa  políticas como a  liberalização dos mercados, a 

redução de gastos públicos sociais, uma regulamentação frouxa  do fluxo de capital 

privado, a desregulamentação do mercado de trabalho e privatização de empresas públicas 

com  a forte redução do papel do Estado na economia.  No caso brasileiro a historia seguiu 
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um percurso semelhante após o país ingressar nos anos noventa sofrendo as conseqüências 

de mais de uma década de inflação alta e crescimento lento.  Registrou-se um aumento de 

16,5% para 19% da parcela da população abaixo da linha de extrema pobreza, e a 

distribuição da renda tinha piorado ainda mais, passando o Índice de Gini de 0,584 em 1981 

a 0,636 em 1989, conforme demonstra o gráfico abaixo. Esta variação pode ser explicada 

pela diminuição pronunciada nas rendas reais dos menos favorecidos.   

 

GRÁFICO III 

 

Evolução da pobreza e extrema pobreza no Brasil - 1981-2001 

  
Fonte: www.ipeadata.gov.br

 

É possível observar que a presença e influência do Banco Mundial no Brasil guarda 

relação com o quadro econômico nacional marcado por desafios além dos índices sócio-

econômicos, como a grande dívida externa brasileira, o aumento do grau de vulnerabilidade 

externa e a dependência da economia nacional ao capital internacional. Com a suspensão da 

moratória em 1988 o Brasil se deparou com uma maior vulnerabilidade perante as 

organizações financeiras internacionais, o que acarretou maior ingerência das 

condicionalidades na gestão de questões econômicas nacionais. 
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John Williamson (1990) começa seu representativo artigo com a afirmativa de que 

nenhuma declaração sobre como lidar com a crise da dívida externa na América Latina 

seria completa sem se exigir dos devedores o cumprimento de sua parte do combinado de 

por sua casa em ordem. O autor, na verdade, se referia ao empreendimento de reformas 

políticas ou da submissão dos países latino-americanos a condicionalidades drásticas 

segundo o entendimento da  política externa norte-americana.   Ele sintetizou as intituições 

defendidas por Washington como políticas macroeconômicas prudentes, orientação para o 

internacional e um mercado capitalista livre.  

A realidade político-econômica brasileira se agravou com a impotência das agências 

nacionais de formular e coordenar um projeto autônomo de desenvolvimento econômico e 

social, o que terminou por abrir as portas do país ao preconizado por Williamson.  O Banco 

Mundial, por seu turno, figurou como uma das principais organizações financeiras 

internacionais e não fez cerimônia em se valer de suas operações financeiras e 

condicionantes37 no Brasil como instrumento para a disseminação de uma agenda 

desenvolvimentista baseada na ideologia neoliberal. Estas diretrizes desenvolvimentistas, 

segundo assinalou Gore (op cit),  combinou o internacionalismo econômico normativo com 

uma forma metodologicamente nacionalista da explicação que atribuiu a causa do que 

acontecia dentro de países em desenvolvimento principalmente a fatores nacionais e 

políticos.   

Embora não se esgote no âmbito da economia, é neste que as instituições 

internacionais adquire maior destaque. Durante os anos noventa, afirma sabiamente 

Boaventura de Sousa Santos (2002): 

No que diz respeito aos países periféricos e semi-

periféricos, as políticas de "ajustamento estrutural" 

e de "estabilização macroeconômica" − impostas 

como condição para a renegociação da dívida 

externa − cobrem um enorme campo de intervenção 

econômica, provocando enorme turbulência no 

                                                 
37 Entretanto, Bresser Pereira (1995), ministro da Fazenda de julho de 1987 a janeiro de 1988, afirma que as 
condicionalidades não eram determinantes para a condução das políticas econômicas, embora o economista 
não sobreestime a influência do Banco Mundial  no âmbito setorial e na gestão de certos componentes das 
contas externas. Segundo Bresser Pereira existia uma convergência de interesses entre o governo Sarney e o 
Banco Mundial , havendo um concordância quanto às reformas necessárias.  
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contrato social, nos quadros legais e nas molduras 

institucionais. 

 

O sociólogo enumera entre as maiores interferências da agenda neoliberal: a 

liberalização dos mercados; a privatização das indústrias e serviços; a desativação das 

agências regulatórias e de licenciamento; a desregulamentação do mercado de trabalho bem 

como a "flexibilização" da relação salarial; a freqüente redução e a privatização dos 

serviços de bem estar social38; um decrescente compromisso com questões ambientais; as 

reformas educacionais dirigidas para a formação profissional priorizada sobre a construção 

da cidadania. É indubitável que naquele momento de renegociação da dívida externa a 

pressão do Banco Mundial em prol da implementação de reformas de cunho neoliberal 

exigiu mudanças institucionais maciças no Brasil.  

Esta agenda desenvolvimentista para os países Latino-Americanos ganhou a alcunha 

de Consenso de Washington, cujo conteúdo foi sistematizado em dez sugestões de 

mudanças institucionais a serem implantadas nos Estados do continente. O termo resumiu o 

que alguns consideram o entendimento internacional que predominou no pensamento 

político-econômico da década de noventa. A natureza paradigmática do Consenso de 

Washington se evidencia no trabalho de John Williamson (1990,1993,1997), a quem se 

atribui a autoria da nomenclatura e da síntese da agenda desenvolvimentista no fim dos 

anos 1980.  Williamson nunca identificou explicitamente o Consenso de Washington como 

paradigmática, todavia, o modo como ele discorreu sobre a agenda  conforma-se em muitos 

aspectos com a noção de Thomas Kuhn (1970) de paradigma39. 

Portanto, o Consenso de Washington foi sintetizado por John Williamson em 1989 

em dez recomendações propostas aos países da América Latina. Esta diretrizes eram 

consideradas pelo autor como consensuais entre as políticas do Congresso norte-americano, 

                                                 
38 Boaventura chega a ser ainda mais específico ao exemplificar em que aspectos o Estado Bem Estar Social 
estava se desestruturando: privatização dos sistemas de pensões, partilha dos custos dos serviços sociais por 
parte dos utentes, critérios mais restritos de elegibilidade para prestações de assistência social, expansão do 
chamado terceiro setor (o setor privado não lucrativo), criação de mercados no interior do próprio Estado, 
como, por exemplo, a competição mercantil entre hospitais públicos.  
39 Ou seja, conjunto de crenças, valores, técnicas e  compromissos partilhados por membros de uma dada 
comunidade, fundamentados em um grupo de axiomas, modelos e exemplares compartilhados (Kuhn, 1970). 
O termo paradigma é usado em toda a amplitude deste sentido.  
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os diversos administradores e tecnocratas sênior de organizações financeiras internacionais 

em Washington,  da  Federal Reserve Board  e de agências dos governo dos Estados 

Unidos. (Williamson, 1993). O diagnóstico dado pelo Consenso de Washington foi que na 

crise fiscal estaria a raiz dos problemas latino-americanos, em particular do processo 

inflacionário. Dentre as medidas a agenda sugeria, por exemplo, a abertura comercial, o 

arrocho fiscal e dos gastos públicos, a privatização de empresas estatais, a 

desregulamentação em geral nos países latino-americanos (Williamson, 1990b). Assim, 

defendeu-se a substituição do Estado do bem estar social pelo monetarismo, ou nas 

palavras de Moises Naim (1999), as teses de Hayek tomaram o lugar das de Keynes. Por 

outro lado, apesar de ter advogado pelas instituições do Consenso de Washington, 

Williamson destaca que o conjunto de políticas sugerido foi inspirado em clássicos como 

Keynes e ressalva que nenhuma das idéias propostas emanaram da literatura 

desenvolvimentista. 

Este plano desenvolvimentista elaborado em substituição ao consenso keynesiano, 

teve o respaldo de organizações multilaterais internacionais, sobretudo aquelas oriundas da 

convenção de Bretton Woods, em New Hampshire, 1944. Assim, estas agências compostas 

pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Grupo Banco Mundial, juntamente com o 

Acordo Geral sobre Tarifas Alfandegárias e Comércio (GATT)40 e o Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID) (Del Angel, 2007) passaram a ter uma  participação de maior 

destaque na economia mundial, em especial na América Latina. A influência que estes 

órgãos têm nas direções que as políticas públicas e macroeconômicas tomam no continente 

é exercida baseada no compromisso assumido em promover a estabilização e ajustes 

estruturais nas economias latino-americanas. 

Do ponto de vista ideológico, por sua vez, observou-se na década passada a 

articulação de um consenso em torno de uma postura neoliberal de questionamento ao 

modelo econômico. Destaca-se a crítica ao Estado como empresário, quanto à importância 

da política de estabilização da economia, à abertura dos mercados, e ao apoio às 

privatizações (Diniz e Boschi, 1993; Boschi, 2004). Assim, segundo as diretrizes do 

Consenso de Washington, uma vez que os Estados latino-americanos liberassem o 

comércio, alcançassem estabilidade macroeconômica e controlassem os preços, o mercado 

                                                 
40 A Organização Mundial do Comércio (OMC) substituiu o GATT em 1994 e se mantem até os dias atuais. 
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promoveria alocações mais eficientes e crescimento (Stiglitz, 1998). Salutar recordar que, 

em sua maioria, os tecnocratas norte-americanos consideravam como metas econômicas 

máximas declaradas: uma inflação baixa e controlada, o equilíbrio da balança de 

pagamentos, o crescimento econômico e uma distribuição de renda eqüitativa. Para tanto, 

foi estabelecido o conjunto de instituições do Consenso de Washington a serem 

implementadas nos países da América Latina para impetrar tais objetivos e, assim, sair da 

estagnação da memória dos anos oitenta.  De forma mais elucidadora, esta agenda 

desenvolvimentista compreendia as seguintes propostas: 

 

1- Disciplina fiscal: considera-se, prima facie, um orçamento deficitário em um ou 

dois pontos percentuais em relação ao PNB como um retrato da incompetência 

política. Grandes déficits fiscais são, segundo o pensamento em questão, a fonte 

primária da deslocamento macroeconômica nas formas de inflação, déficits de 

pagamento e fuga de capital. Eles resultam não de cálculos de expectativas de 

benefícios econômicos, mas, segundo Williamson, de uma falta de honestidade 

ou coragem política para manter as despesas públicas dentro dos limites de 

recursos disponíveis para financiá-las. O autor faz a ressalva, entretanto, que o 

déficit é admissível se usado para financiar investimentos em infra-estrutura 

produtiva. 

2-  Diminuição dos gastos públicos: entende- se que na necessidade de se cortar 

gastos públicos, a maior categoria de gastos a serem reduzidas ou até eliminadas 

seria subsídios, sobretudo os indiscriminados41 e custos com educação e saúde, 

sob o argumento de que seus diversos níveis não beneficiariam igualmente a 

camada mais vulnerável da população42. Uma outra estratégia complementar era 

a aplicação em investimento na infra-estrutura pública do que foi poupado com 

os cortes supracitado. Este argumento se mantinha, embora se considerasse a 

estrutura estatal na América Latina muito pesada, pela contrapartida que as 

privatizações significariam. 

                                                 
41 Williamson sublinha neste caso os subsídios destinados a compensar perdas de empresas estatais. 
42 O argumento é de que a educação universitária seria amplamente mais relevante que a educação elementar. 
Enquanto no  que se refere à saúde, hospitais de tecnologia de ponta em grande centros urbanos teria um 
papel menor para a população pobre que a medicina preventiva, tratando os diversos níveis destas duas áreas 
elementares como separadas e incompatíveis. 
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3- Privatizações: estas eram estimuladas no intuito de aliviar a pressão sobre o 

orçamento público tanto no curto prazo, através do rendimento com as vendas 

das companhias estatais, como no longo prazo por eliminar o custo de 

manutenção da empresa. A motivação basilar do Consenso de Washington neste 

aspecto, contudo, era de que a iniciativa privada administraria as empresas até 

então públicas de forma mais eficaz e eficiente43. O Banco Mundial e o FMI 

pressionaram sobremaneira os Estados pela  privatização das empresas estatais 

na América Latina. 

4- Reforma Fiscal: embora fosse considerada pelos políticos norte-americanos, em 

geral, como uma opção inferior, a arrecadação crescente é tida como a 

alternativa adicional ao decréscimo dos gastos públicos como solução para um 

déficit fiscal. Em contrapartida, parte dos tecnocratas avaliava irresponsável 

uma aversão a uma maior arrecadação. A concordância existiu neste ponto 

especialmente sobre o princípio de que a taxa base deveria ser ampla enquanto 

as alíquotas marginais deveriam ser moderadas. 

5- Determinação das taxas de juros pelo mercado interno e taxa de juros positivas: 

o objetivo do primeiro era evitar a sub-alocação de recursos em razão do 

superdimensionamento do governo, enquanto o segundo princípio visava 

desencorajar a fuga de capitais e, ainda segundo alguns, aumentar a poupança 

(Naim, 2000). 

6- Câmbio competitivo: como a anterior, o câmbio deveria, segundo o Consenso de 

Washington, ser determinado pelo mercado ou segundo sua compatibilidade 

com metas macroeconômicas. A defesa era feita com base na expectativa que, 

ao viabilizar a determinação de um câmbio ideal, as exportações aumentassem, 

permitindo o crescimento da economia. Williamson (1990) alertava que era 

mais importante a adoção de um câmbio competitivo que a forma como a taxa 

cambial seria estabelecida e ressalva em seu texto que as taxas de câmbio não 

poderia ser demasiado baixas pois acarretaria uma pressão inflacionária e a 

                                                 
43 Levantava-se a afirmativa de que, enquanto o empresariado privado responderia a incentivos diretos e o 
resultado de sua incompetência perante o mercado seria a falência, as empresas estatais teriam acesso a 
subsídios ilimitados. 
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limitação dos recursos disponíveis a investimentos domésticos, estagnando, 

então, o crescimento. 

7- Liberação comercial: ou seja, a abertura do mercado interno ao internacional. Os 

tributos deveriam ser minimizados e inaplicáveis a produtos intermediário. 

Pregava-se que o protecionismo às industrias domésticas contra a 

competitividade externa criava distorções custosas que terminavam por 

penalizar as exportações e empobrecer a economia nacional. O Consenso de 

Washington previa duas exceções à abertura comercial: a primeira relativa às 

indústrias nascentes, que precisam de protecionismo substancial, mas  

estritamente temporário, e antevia a alternativa de uma tarifa geral moderada 

(entre 10% e 20%, com pequenas dispersões), como um mecanismo para 

fornecer um caminho à diversificação da base industrial sem a ameaça de 

resultar em sérios custos; enquanto a segunda exceção considerava que uma 

economia muito protecionista não poderia proceder à abertura comercial de 

forma imediata e irrestrita. 

8- Investimentos estrangeiros diretos: o estímulo a tais investimentos poderia levar 

até os países o capital necessário para investir, know-how e os bens de produção  

que o mercado interno precisa como meio para estimular novas exportações. 

Como o próprio Williamson (1990) destacou, a restrição a investimentos 

estrangeiros diretos por nacionalismo econômico é desaprovado por 

Washington, ao menos quando praticado em outra economia que a norte-

americana.  

9- Desregulamentação: Uma outra forma considerada como instrumento de 

promoção da competitividade em paralelo às privatizações era a 

desregulamentação. Segundo os argumentos do Consenso de Washington, o 

excesso de regulamentação pelo Estado pode propiciar a corrupção e a 

descriminação de empresa menores que têm um menor acesso aos atores mais 

poderosos, ou seja, possuem menos poder de lobby. O processo de 

desregulamentação se iniciou nos Estados Unidos na administração Carter e o 

governo Reagan deu prosseguimento ao processo que se considerou, em geral, 

positivo em seus resultados.  Como a maioria dos países latino-americanos 
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mantinha algumas das economias de mercado regidas por instituições das mais 

restritivas, esperava-se que os resultados fossem ainda mais animadores.  A 

conclusão foi a pertinência de uma desregulamentação promovida pelo próprio 

Estado.   

10- A implementação de instituições mais seguras sobre o direito de propriedade: o 

argumento seria que instituições jurídicas fracas reduziriam os incentivos à 

acumulação de capital e à poupança. Williamson (op cit) afirmava que havia um 

consenso sobre a percepção do direito a propriedade na América Latina como 

altamente arriscado.  
 
Assim, incorporado pelas organizações monetárias internacionais de maior relevo 

global (o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial, a Organização Comercial 

Mundial, e corporações transnacionais) o Consenso de Washington foi visto como um meio 

de privatizar tudo de forma repentina (Ness,2006). A introdução do Consenso de 

Washington não implicava, de fato, simplesmente uma mudança de  políticas conduzidas 

pelo Estado para políticas orientadas para o mercado, mas também uma mudança na forma 

em que problemas de desenvolvimento eram enquadrados e nos tipos de explicação pela 

qual a política era justificada.  Modificações-chave foram a globalização parcial da análise 

de políticas de desenvolvimento e uma troca do historismo para uma analise ahistórica de 

performance.  

Desenvolver países passou a ser uma pratica internacional cuja essência  era a 

mobilização e a alocação de recursos, e a formulação de instituições para transformar 

economias nacionais e sociedades, de forma a deixar uma posição de nação menos 

desenvolvida (Gore, 2000). Os agentes engajados nestas práticas inclui governos nacionais 

de países periféricos; administração de países ricos que destinavam  capital para dar suporte 

e influenciar a estratégia desenvolvimentista; organizações não-governamentais, cujo papel 

era de canalizar as preocupações da população e organismos internacionais multilaterais, 

como as Nações Unidas e o Banco Mundial. Segundo Gore (op cit) estas organizações 

internacionais multilaterais atuavam como a vanguarda de práticas para o desenvolvimento, 

e uma das motivações para isto seria a freqüente tendência de governos em copiar políticas 

que tivesse prosperado em outro lugar. 
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Como Consenso de Washington  expressava o programa adotado por organizações 

internacionais sediadas em Washington, com destaque para o FMI e o Banco Mundial, 

estes atores internacionais advogavam uma drástica aplicação da referida agenda. O Banco 

Mundial chegou a considerar a adoção dos preceitos da referida agenda como condição 

para o recebimento de seus empréstimos (Stiglitz, 2002). Entretanto, o diagnóstico e a 

recomendação de ajuste fiscal do Consenso de Washington como solução perdeu 

credibilidade no que tange ao Brasil, após uma década de superávits primários (excluindo o 

pagamento dos juros)  na média de 2.3 por cento do PIB e relativa estabilidade de preços. 

Fatos de relevância internacional como as crises da Ásia, Rússia, Turquia e Argentina, o 

baixo crescimento global e o escândalo da empresa energética Enron mostraram uma 

grande fragilidade na proposta do Consenso. A pouca atenção dada à ameaça de choques 

externos foi uma das críticas dirigida ao Consenso de Washington (Williamson; Kuczynski, 

2003). Mas estas críticas só ganharam voz após a implementação do receituário que contou 

com a pressão exercida pelo Banco Mundial no anos noventa.  

 

 

3.4  AS APLICAÇÕES DO CONSENSO DE WASHINTON NO BRASIL  

 

O quadro político e econômico brasileiro era delicado durante a década de 1980, um 

país que iniciava seu processo de redemocratização e cuja vulnerabilidade externa havia se 

agravado desde 1982 com a crise da dívida externa. O governo Sarney (1985-1990) 

precisou lidar não apenas com as incertezas do ambiente externo mas também com 

questões como  queda na taxa de investimentos, desordem macroeconômica, alta inflação, 

instabilidade de preços e perda de competitividade por atraso tecnológico. Em concreto, o 

esforço dos governos militares em acompanhar a evolução tecnológica global se mostrou 

insuficiente. Para agravar a situação, o país era pressionado a conseguir honrar os 

compromissos da dívida externa, o que exigiu a geração de superávits crescentes na balança 

de pagamentos, principalmente após o insucesso da decretação da moratória. Ainda, a 

geração de superávits  também nas contas internas se tornaram primordiais após os acordos 

com o FMI.  
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Pode-se dizer que, embora se mantivesse a crença na perspectiva da autonomia, a 

elite nacional absorveu o ideário de que esta autonomia só seria viável caso se seguisse 

políticas compatíveis com a doutrina em voga no regime internacional. Tal pensamento 

ficou registrado nos governos durante a década de 1990 de Collor de Mello, Itamar Franco 

e Fernando Henrique Cardoso, bem como em declarações de personalidades do corpo 

diplomático, da alta burocracia ligada à política econômica e de outros grupos do Estado e 

da sociedade. Segundo os principais formuladores da esfera do governo, somente essas 

políticas possibilitariam operar mudanças favoráveis ao interesse nacional (Vigevani, 

Mariano; Mariano, 2002). Assim, as crises econômicas, o sucesso da relativa abertura 

asiática e a falência de uma alternativa socialista corroborara para fazer com que líderes 

defendessem reformas que incluíam a abertura comercial.  

Todos estes fatores contribuíram decisivamente para a vulnerabilidade do Brasil a 

uma reorientação da política econômica segundo o plano neoliberal no final dos anos 1980 

adotado pelo Banco Mundial, mas concretamente implantado no país do decorrer da década 

de 1990. Outra diretriz analítica, por sua vez, aborda as mudanças nas instituições políticas 

como motivação para políticas liberalizantes conforme advogado pelo Banco Mundial.  A 

implantação da agenda sugerida pelo Banco Mundial não ocorre por mera absorção da 

ideologia neoliberal pelo Estado brasileiro, mas as condições para financiamento propostas 

pelo Banco passaram a tomar a forma de Programas de Ajustes Estruturais (PAE) com uma 

lista drástica de critérios a serem respeitados.  

Tais empréstimos foram concedidos sob a condição de um conjunto de 

recomendações cujo conteúdo transcendem aspectos meramente econômicos e se 

concentram na dimensão política do Brasil. Na prática, os repasses dos empréstimos para 

apoiar ajustes estruturais e setoriais são parcelados e para se obter cada parcela subsequente 

o governo federal, através do Ministro da Fazenda, apresenta um relatório descrevendo a 

forma como se teria procedido as reformas recomendadas pelo Banco Mundial e os 

eventuais resultados alcançados. Esta prestação de contas não constitui um documento a 

que a população tem acesso, o que impede uma real transparência das políticas econômicas 

adotadas, bem como dificulta uma investigação mais aprofundada do tema.  

No curto mandato do primeiro presidente eleito através de eleições diretas no 

período de redemocratização, Fernando Collor de Mello, reformas neoliberais começaram a 
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ser introduzidas no Brasil. Comprometido na campanha e no discurso de posse com uma 

plataforma essencialmente neoliberal, o então presidente se mostrava aberto a negociar 

bilateralmente com os Estados Unidos uma revisão, a fundo, das instituições formais 

brasileiras tanto sobre informática quanto sobre propriedade industrial. Collor, para tanto, 

enviou ao Congresso Nacional projeto de lei que encampava as principais reivindicações 

americanas sobre os assuntos. 

O colapso da política macroeconômica adotada por Collor44 levou a um ajuste do 

governo à debt strategy de credores e das organizações de Bretton Woods. 

Instrumentalizadas pelo conjunto de condicionantes impostas pelo Banco Mundial, as 

reformas institucionais segundo o Consenso de Washington foram irrestritamente 

implantadas  como forma do governo se credenciar a uma renegociação da dívida externa 

agora nos termos do Plano Brady. A agenda do Banco Mundial exigia a aplicação de 

políticas macroeconômicas cujo objetivo seria de promover correções no déficit publico, na 

expansão monetária, no déficit no balanço de pagamentos e na sensível diminuição da 

participação do Estado na economia. Para tanto, “recomendava-se” a efetivação de um 

ajuste fiscal, política monetárias duras e desvalorização cambial. (Tavares, 1994) Foi 

seguindo os preceitos do Banco Mundial que o governo Collor implantou uma reforma 

monetária baseada no que Bresser Pereira e Nakano (1991) chamaram de moratória 

interna, ao adotar uma taxa de câmbio flutuante e efetivar um ajuste fiscal fundamentado 

no corte de despesas e na ampliação das receitas publicas. Tal estratégia política 

econômica, contudo, fracassou ao não conter a alta inflação crônica, tampouco estabilizar 

as contas externas.  

Um outro aspecto de relevo que ratifica o acordo do governo Collor com a agenda 

do Consenso de Washington foi o fato de ter iniciado o processo de privatização das 

empresas estatais45. Ocorreu uma diminuição significativa de medidas protecionistas, 

iniciando o caminho da liberalização econômica no Brasil. O governo Collor correspondeu 

a preceitos do Consenso de Washington também ao proceder, com base em recomendações 

do Banco Mundial, a uma profunda liberalização do regime de importações, dando 
                                                 
44 Este fracasso motivou a nomeação de Marcílio Marques Moreira, homem da confiança da comunidade 
financeira internacional.  
 
45 Entre 1991 e 1992 foi aprovado pelo Banco Mundial projeto do BNDES para financiar o programa de 
privatizações.  
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execução por atos administrativos a um programa de abertura unilateral do mercado 

brasileiro46. Collor eliminou todos os obstáculos não-tarifários e iniciou um processo de 

redução acelerada das barreiras tarifárias. Assim, o mercado nacional foi aberto ao 

investimento estrangeiro direto através do regulamento foi publicado e autorizado através 

da Resolução n º 1.832 de 31 de maio de 1991da resolução, conhecido como Anexo IV. 

Este disciplina a constituição e a administração de carteira de valores mobiliários mantida no 

país por investidores institucionais, tais como fundos de pensão, carteiras próprias de 

instituições financeiras, companhias seguradoras e fundos mútuos de investimento 

constituídos no exterior. O Anexo IV foi inserido como parte integrante da Resolução n º 

1.289 de 20 de março de 1987. Através desta resolução foram definidos os principais 

aspectos destas operações financeiras estabelecendo vínculos mais estreitos entre o 

mercado de capitais brasileiro e os investidores estrangeiros (Ahmed; Gooptu, 1993). 

 Embora a implementação de reformas políticas e econômicas preconizadas pelo 

Consenso de Washington tenham se iniciado já no governo de Collor, foi durantes os 

mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), sobretudo no primeiro de 1995 a 1998, 

que elas se consolidaram. Assim, durante os anos 1990 o Brasil adotou com os preceitos do 

Consenso de Washington, sendo absorvidos os estudos e condicionamentos do Banco 

Mundial na orientação do governo. A tendência de queda dos investimentos infra-estrutura 

econômica 47  na primeira metade dos anos 90 foi acentuada pela incapacidade financeira 

do Estado, aliada às mudanças nas  prioridades do governo. Em resposta, procurou-se 

aumentar a participação da iniciativa privada por meio da privatização das empresas 

estatais e da concessão de serviços públicos (Batista,1994). Assim, um vasto e veloz 

processo de privatização em setores estratégicos foi implantado pelo governo sob o 

argumento de que este seria o caminho para sanear as contas do Estado e viabilizou, 

sobretudo a partir de 1996, primeiro governo de FHC, o vertiginoso crescimento  do 

ingresso de capital estrangeiro através de investimentos diretos.  

                                                 
46 A abertura unilateral do mercado brasileiro ocorreu, por exemplo, em um ritmo muito mais veloz do que a 
do México, iniciada por Miguel de la Madrid, mas só concluída com Salinas de Gortari.  
 
47 Trata-se,mais especificamente dos setores de energia (petróleo e energia elétrica), telecomunicações e 
transportes (rodoviário, ferroviário e portuário). Ou seja, em domínios de suma importância par ao 
desenvolvimento nacional sustentável. 
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Muito defendida em nome da eficiência da gestão privada dos negócios, a 

privatização também foi promovida em função de objetivos fiscais de curto prazo, pois 

existia a necessidade de assegurar ao Tesouro recursos não inflacionários e não tributários 

necessários para equilibrar contas governamentais. Assim, evitar-se-ia o aumento de 

impostos, ao mesmo tempo em que se conseguia um apoio mais amplo do setor privado por 

lhe ofertar bons negócios com as privatizações. Batista (1994) defende, contudo, que mais 

válido seria, do ponto de vista do estimulo ao desenvolvimento, direcionar os recursos do 

setor privado para os novos investimentos. A forma como as reformas do Estado foram 

realizadas, principalmente no que tange ao rápido processo de privatização das empresas 

estatais, permite concluir que as duas administrações de Fernando Henrique mais que 

compartilhava diretrizes, de fato o Brasil terminou por se submeter às orientações e pressão 

do Banco Mundial. As privatizações das estatais brasileiras foram acompanhadas por uma 

vasta desnacionalização do aparelho produtivo nacional, visto a grande concentração de 

capital estrangeiro em domínios-chave, segundo, inclusive o próprio entendimento do 

próprio Banco Mundial desde os anos de 1960 sobre os setores tidos como estratégicos para 

promover o desenvolvimento dos países periféricos. Como conseqüência, entretanto, 

assistiu-se o processo de desnacionalização da economia brasileira com o programa de 

privatização implementado. 

 Sobre a temática fiscal, a proposta do Consenso de Washington era declaradamente 

conservadora, pois condenava a utilização da política tributária como instrumento de 

política econômica ou social e se opunha à elevação da carga tributária como forma de 

equilibrar as contas públicas. Carente de preocupação quanto a questão da evasão, a agenda 

sugeria que a carga tributária fosse distribuída sobre uma base mais ampla. Para concretizar 

isto, a estratégia era de estabelecer o imposto de renda menos progressivo em detrimento de 

uma maior a contribuição dos impostos indiretos, o que sobrecarrega os menos favorecidos 

de forma desproporcional, agravando até a atualidade a perversa estrutura da distribuição 

nacional48. Como a doutrina neoliberal pregava um Estado reduzido, os impostos tinham 

como escopo cobrir as despesas também já diminutas.   

                                                 
48 Ratificando o peso desproporcional  dos impostos indiretos sobre a população mais pobre, ver estudo do 
IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) propondo a eliminação da Cofins (Contribuição para o 
Financiamento da Seguridade Social), segundo maior imposto indireto do país atualmente. Defende-se a 
proposta com base no argumento de que a extinção do imposto resultaria em um ganho de renda para as 
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 No tocante à abertura do Brasil a importações de mercadorias, o Consenso de 

Washington se apoiava no argumento da ineficiência do protecionismo como alocador de 

recursos, como obstáculo aos interesses do consumidor brasileiro e como fator 

comprometedor da inserção competitiva na economia globalizada, considerada um dos 

pilares para se retomar o desenvolvimento. O que se deixou de lado neste pensamento foi a 

natureza oligopolista do comércio internacional dominado por grandes multinacionais e de 

como  o alto índice de Gini pode interferir na propensão a importar. Um problema que esta 

mudança institucional de abertura do mercado pela abertura trouxe foi um processo de 

desindustrialização49, pois o país tem desde então buscado o seu posto no mercado 

internacional baseado em produtos de baixa tecnologia e baixo valor agregado. A proposta 

do Consenso de Washington defendida pareceu invocar a  crença de que países latino-

americanos como o Brasil teriam condições de competir na exportação de produtos 

primários para os quais possuiriam vocação natural e/ou  de produtos manufaturados sobre 

a base de mão-de-obra não qualificada de baixos salários (Batista, op cit).  

Salutar perceber a relação entre a divida externa, tanto total como liquida, e o valor 

agregado do conjunto de produtos e serviços finais produzidos no Brasil. Percebe-se que os 

esforços para minimizar o impacto deste indicador entre 1985 e 1989 foi revertido devido a 

implementação das diretrizes do Consenso de Washington desde o inicio dos anos 1990. 

Também importante notar que os resultados positivos obtidos com a implantação do Plano 

Real entre 1994 e 1997 sucumbiram aos choques externos, o que apenas ratificou a 

vulnerabilidade externa do país.  Entre 1999 e 2002 as contas externas do Brasil ficaram 

desequilibradas em razão de crises internacionais, em geral originadas em países 

emergentes, que se refletiram rapidamente em na economia de alta dependência em relação 

ao capital financeiro externo como o Brasil.  

                                                                                                                                                     
camadas mais pobres da população. O estudo foi apresentado em junho de 2008 ao Senado, durante audiência 
que discutiu tributação, um levantamento.   
49 Embora se defenda  a abertura dos mercados internos como um fim em si mesmo, o Consenso de 
Washington parece esquecer  que o realmente praticado nos países desenvolvidos diverge substancialmente 
do então proposto aos Estados latino-americanos. A agenda não esclarece que, em economias desenvolvidas, 
a abertura dos mercados se fez com a observância de três princípios básicos: 1. obtenção de contrapartidas 
equivalentes dos parceiros comerciais; 2. admissão de cláusulas de salvaguarda contra a concorrência desleal 
ou capaz de desorganizar mercados; e 3. gradualidade na redução das barreiras tarifárias. Sobre a diferença 
entre as propostas elaboradas pelas nações hegemônicas e o praticado por estes mesmos Estado internamente, 
ver Chang,2004.  
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TABELA VII 

Indicadores de vulnerabilidade externa do Brasil (1989-2005) 
INDICADORES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Dívida total /PIB (%) 27,67 27,68 32,08 36,32 33,87 26,42 22,58 23,20 24,76 

Dívida total líquida/ PIB(%) 24,82 24,82 29,38 28,42 24,42 17,54 13?98 13,90 17,10 

Dívida total/Exportações 3,35 3,93 3,93 3,80 3,78 3,41 3,42 3,77 3,77 

Dívida total líquida/ 
Exportações 3,00 3,52 3,59 2,97 2,72 2,26 2,12 2,27 2,61 

Poupança externa/PIB(%) (0,25) 1,07 1,17 (0,92) 0,76 0,92 2,82 3,15 4,14 

Exportações/PIB(%) 8,93 8,2 8,68 10,87 10,50 9,51 7,72 6,99 7,51 

Importações/PIB(%) 5,46 6,96 7,91 8,39 9,10 9,16 9,49 8,90 9,88 

Saldo Trans. 
Correntes/PIB(%) 61,14 84,88 91,13 77,18 86,67 96,32 (2,61) (3,03) (3,77) 

Investimentos/PIB(%) 16,68 15,51 14,62 13,73 13,91 15,02 15,46 15,24 16,13 

Reservas/Dívida total(%) 8,41 8,08 7,59 17,47 22,10 26,17 32,55 33,41 26,09 

Invest. Externo Direto 
(IED)/PIB (%) (0,08) 0,06 0,03 0,42 0,17 0,35 0,61 1,39 2,35 

Dívida pública/PIB(%) - - - 0,05 1,25 10,25 13,39 16,84 18,68 

Nec. Financ.setor 
público/PIB(%) 83,1 29,6 23,4 42,9 58,00 39,9 7,19 5,88 6,07 

INDICADORES 1998 1999 2000 2001  2002 2003 2004 2005 

Dívida total /PIB (%) 28,42 42,04 36,02 41,18 45,87 42,41 33,29 21,28 

Dívida total líquida/ PIB(%) 20,95 32,63 28,41 31,92 35,88 29,79 22,43 12,60 

Dívida total/Exportações 4,38 4,70 3,94 3,61 3,50 2,94 2,09 1,43 

Dívida total líquida/ 
Exportações 3,23 3,65 3,11 2,79 2,74 2,07 1,41 0,85 

Poupança externa/PIB(%) 4,32 4,73 4,22 4,45 1,24 (0,62) (1,90)  

Exportações/PIB(%) 7,42 10,28 10,66 13,22 15,49 16,38 18,00 14,86 

Importações/PIB(%) 9,60 11,82 12,18 14,22 13,41 12,77 13,33 9,23 

Saldo 
* Trans. Correntes/PIB(%) (4,24) (4,72) (4,02) (4,55) (1,66) 0,80 1,93 1,8 

Investimentos/PIB(%) 16,06 14,78 14,79 14,76 13,88 13,09 13,84 13,75 

Reservas/Dívida total(%) 19,91 16,11 15,22 17,08 17,95 22,94 26,29 31,75 

Invest. Externo Direto 
(IED)/PIB (%) 3,66 5,33 5,44 4,41 3,61 2,00 3,00 1,90 

Dívida pública/PIB(%) 23,34 31,00 32,39 37,52 49,74 50,58 50,52 51,74 

Nec. Financ.setor 
público/PIB(%) 7,93 10,49 4,43 5,22 10,24 3,74 2,48 3,06 

Fontes:Boletim Mensal do Banco Centra: diversos números. Conjuntura Econômica: março/2006. 

GONCALVES, Reinaldo. 1999.Globalização e desnacionalização. São Paulo: Paz e Terra 
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A liberalização do comercio atendeu bem os interesses dos exportadores de capital 

de alta e media tecnologia, mas limitou qualitativamente as exportações do país ao se 

concentrar os estímulos à comercialização de commodities em detrimento das exportações 

de produtos mais elaborados.  O programa de privatização implantado no Brasil prometia 

sanear as contas publicas e promover o desenvolvimento econômico e social, mas nem esta 

promessa nem a geração de empregos e incremento da renda foram cumpridas (Pedreira, 

2006) A adoção do receituário do Consenso de  Washington não diminuiu , como era 

esperado, a vulnerabilidade do Brasil no tocante às contas externas,mantendo a 

dependência frente ao capital forasteiro, sem sequer se alcançar o crescimento social 

esperado. As diretrizes da agenda neoliberal se instalou contrariando a política de 

substituição de importações e a despeito de qualquer projeto desenvolvimentista nacional, 

abalizado em condições econômico-financeiras e técnicas primordialmente endógenas.  

Percebeu-se que a adoção da agenda Consenso de Washington acarretou o 

comprometimento da construção de um projeto nacional autônomo de promoção do 

desenvolvimento econômico e social.  Em relatório avaliativo da Assistência de Auxilio ao 

Pais,  o Banco Mundial atribui a causa do decepcionante desempenho do Brasil, 

fundamentalmente, ao pouco crescimento da acumulação de capital nas últimas duas 

décadas. Os grandes fluxos de investimento externo direto na década de 1990 não 

contribuíram para aumentos significativos dos investimentos em infra-estrutura e outros 

setores, fazendo a ressalva do campo de telecomunicações. Uma parte representativa destes 

investimentos foi direcionada para as fusões e aquisições, incluindo a privatização de 

empresas estatais. Esse tipo de investimento direto estrangeiro geralmente produz ganhos 

de eficiência, mas pode não elevar os níveis de investimento de maneira significativa pelo 

menos inicialmente. O problema dos investimentos reduzidos durante esse período resultou, 

segundo o próprio Banco Mundial, de três fatores: baixo nível de poupança interna, por sua 

vez, resultantes da despoupança do setor público; a persistência de instituições que 

aumentaram o risco e desencorajaram novos investimentos, incluindo a expansão de 

investimentos pelos novos proprietários privados; e as persistentes deficiências na 

intermediação financeira, resultando em elevados spreads e altas taxas de juros bancários 

(Banco Mundial, 2003). 

 

 90



GRÁFICO IV  

 

Índice de Gini no Brasil - 1981-2005 

 Fonte: ipeadata.gov.br 

 

Buscava-se, com a implantação das instituições do Consenso de Washington, a 

exemplo das políticas de abertura do mercado doméstico, uma maior eficiência econômica 

com conseqüente estimulo a relações comerciais e criação de postos de empregos ligados às 

atividades agrícolas, extrativismo e recursos minerais, que são atividades normalmente 

arroladas como aquelas que os países em desenvolvimento tem maior vantagem 

comparativa. A partir daí, esperava-se alcançar a redução da desigualdade e da pobreza nos 

países latino-americanos. Um dos principais argumentos para se justificar a introdução de 

políticas econômicas neoliberais nos anos 80 e 90 no Brasil, bem como em outros países da 

América Latina, era que tais reformas propostas pelo Consenso de Washington  corrigiriam 

distorções dos mercados provocadas por políticas protecionistas e regulamentações que 

beneficiavam em essência os industriais e as classes média e alta.   A literatura empírica, no 

entanto, não corrobora essa hipótese.  

Arbache (2001; 2002) afirma  que diversamente do esperado, os resultados mostram 

que a desigualdade manteve-se estável ou até piorou, e os índices de desemprego 

aumentaram, principalmente entre os trabalhadores de menor nível de 
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escolaridade50.Durante a década de 1990 observou-se também um substancial crescimento 

das atividades informais e uma piora nas relações e condições de trabalho, cuja repercussão 

foi a tendência à terceirização, sub-contratação, instalação de maquiladoras, dentre outros 

fenômenos (Arbache, 2003). Portanto, diferentemente do que ocorreu nos tigre asiáticos  

após o processo de internacionalização de suas economia que chegaram a inspirar tese, cujo 

argumento se baseava nos teoremas de Heckscher e Ohlin e Stolper-Samuelson, de que a 

abertura reduziria as desigualdades e promoveria o emprego entre os menos qualificados 

nos países periféricos o Brasil não alcançou os resultados esperados (Krueger, 1988).  

Importante sublinhar que a experiência brasileira foi diversa da asiática em diversos 

aspectos e as razões para tal, segundo alguns, encontram-se essencialmente no timing em 

que as reformas foram introduzidas e nas condições macroeconômicas do país (Arbache, 

2001), destaca-se ainda o fato destes países terem ingressado no mercado internacional 

mediante fortes subsídios oficiais e graças principalmente ao apoio governamental à criação 

de grandes empresas privadas nacionais.  

Assim, a posição paradigmática de que a agenda proposta pelo Consenso de 

Washington promoveria o crescimento econômico e o desenvolvimento dos mercados em 

que os menos favorecidos estão inseridos não se verificou segundo o esperado. O modelo 

neoliberal dependente que se instalou no Brasil terminou por estabelecer um patamar limite 

para o desenvolvimento nacional que não ultrapassa os 5% de crescimento do PIB (taxa de 

crescimento inferior a alcançada por outros países em desenvolvimento como a China e 

Índia). Concomitantemente, ocorreu um crescimento na participação do capital com poder 

para interferir na política macroeconômica seja através do FMI, nos momentos de crise na 

balança de pagamentos, seja do Banco Mundial. 
 

 
 
 
 
 
 

 
                                                 
50 Segundo o autor não somente no Brasil, mas em outros países em desenvolvimento em que o Consenso de 
Washington foi implementado, não se verificou redução do desemprego e da desigualdade de renda.  

 92



4. O BANCO MUNDIAL COMO FINANCIADOR PARA O 

DESENVOLVIMENTO. 

  

Percebe-se uma evolução e mudanças essenciais na concepção do desenvolvimento 

na historia, não apenas no que tange a promoção do mesmo, mas  também relativa a própria 

idéia atribuída ao termo. Esta evolução ocorre no campo teórico bem como no político e 

provem das mais diversas fontes.  é investido capital financeiro e humano na formulação e 

implementação de políticas em países-membros do BIRD, sobretudo nos periféricos, uma 

vez que o Grupo Banco Mundial surge como conjunto de organizações multilaterais que se 

auto-intitula promotor do desenvolvimento global. Em conseqüência da vocação da 

agência, desde sua mudança de público alvo para as nações em desenvolvimento, são 

criados documentos e firmados acordos que devem refletir o entendimento do Banco 

Mundial sobre questões de desenvolvimento bem como as instituições que julga necessário 

para a promoção deste objetivo. Cabe se questionar até que ponto e de que forma a 

organização acompanhou a evolução do pensamento desenvolvimentista.  

Conforme abordado no capítulo anterior, o Consenso de Washington foi uma 

agenda proposta para promover o desenvolvimento dos países  da América Latina que 

lidavam com os fantasmas da década de 1980 marcada pela estagnação econômica. 

Diversos fatores, como o regime internacional em voga e a vulnerabilidade externa que o 

Brasil e seus vizinhos vivia, resultou no fechamento do século anterior baseado nas 

instituições prescritas pelo Consenso de Washington. Os resultados da agenda, entretanto, 

não corresponderam ao esperado, o que motivou uma outra via que a restrita pelo 

receituário do Consenso. Passa-se então a questionar como o próprio Banco Mundial, um 

dos maiores mensageiros do Consenso de Washington reagiu aos resultados obtidos no 

Brasil. 

 

 

 

 

 

 

 93



4.1 DESENVOLVIMENTO NO BANCO MUNDIAL E SEU FINANCIAMENTO 

 

Pode se perceber dois momentos do Banco Mundial no aspecto político-ideologico 

que terminaram por direcionar as estratégias da organização. No período que abrangeu os 

anos 50 até os 80 predominou o pensamento da Teoria do Desenvolvimento Econômico. 

Esta se baseava na promoção da industrialização, o big push, que era entendido como meio 

para o crescimento equilibrado fundamentado no ingresso de investimentos, sobretudo de 

capital internacional. Visto que o propósito do Banco Mundial era financiar exclusivamente 

o Estado, uma vez que o desenvolvimento capitalista era considerado responsabilidade do 

empresariado privado, embora se pressupunha que o Estado detivesse uma função 

estratégica neste processo. Ao se criar o Banco Mundial, partia-se da conjetura de que a 

iniciativa privada seria financiada pelos bancos comerciais e de desenvolvimento locais, 

mas o investimento em infra-estrutura por parte dos governos viria em parte de uma 

agência  especial de desenvolvimento, que seria o Banco Mundial.Cabendo, portanto, ao 

Estado estimular os investimentos privados (Bresser Pereira, 1995). Os objetivos traçados 

pelo Banco Mundial que motivaram a sua criação e primeiras ações se acordam com os 

princípios da Teoria então em voga. 

A partir do pensamento da Teoria do Desenvolvimento Econômico o Banco 

Mundial focava no financiamento de programas de infra-estrutura econômica. Predominava 

no Banco Mundial a crença de que caberia ao capital internacional criar necessidades e não 

atender às já existentes, por isso a força empreendida no financiamento do setor energético 

(Pêgo Filho, Cândido Júnior, Pereira, 1999). Um outro forte argumento era a proteção à 

industria nascente. A política de substituição de importações deixou seu papel de estratégia 

de industrialização para tomar forma de um mero protecionismo, o que fundamentou as 

criticas do Banco Mundial a qualquer política protecionista de industrias e do mercado 

interno. Esta recriminação, entretanto, era direcionada apenas aos países em 

desenvolvimento, muito embora os países nórdicos as adotassem (Bresser Pereira, 1995).  

O Banco Mundial elabora para cada país cliente uma Estratégia de Assistência ao 

País (EAP), a qual representa um documento-chave para o Conselho de Diretores 

Executivos revisar a estratégia adotada pelo Banco para assistir aos tomadores de 

empréstimos do BIRD e da AID. Com base na avaliação das prioridades e das 
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performances anteriores do Estado destinatário, além da avaliação do nível de risco 

envolvido que a Estratégia de Assistência ao País estipula a composição e a abrangência da 

assistência técnica e financeira a ser oferecida em cada caso. Cabe, ainda, ao Conselho de 

Executivos revisar todas as Estratégias de Assistência ao País para então o Banco Mundial 

publicar uma nota sobre o documento, a Public Information Note, e o sumário do debatido 

no Conselho. Na hipótese se solicitação pelo país objeto da EAP, é possível que o 

documento seja disponibilizado o texto integral.  

Apesar de a EAP ser formulada em consulta próxima com o Governo do país objeto 

da estratégia e com outros interessados importantes, ela é considerada um documento do 

Banco Mundial, conseqüentemente, sua política de divulgação das informações constantes 

são tratadas como um documento confidencial,seguindo a política usual do Banco Mundial. 

Houve recentemente, não obstante, uma alteração nos termos de publicação da EAP, pois 

agora, caso o governo consentir,  após as discussões da Diretoria do Banco Mundial, o 

órgão pode emitir uma Notificação de Informação Pública sobre a EAP, bem como, 

também motivada pela solicitação do governo do país em análise, a Estratégia pode ser 

divulgada publicamente pelo Banco, depois de discutida pela Diretoria. É exigido que a 

administração do Banco Mundial notifique à Diretoria a intenção do Estado em divulgar 

publicamente ao documento, como habitualmente este é o caso do Brasil. Embora se conte 

com a participação, ainda que eventualmente, de representantes da Sociedade Civil no 

debate sobre pontos importantes da elaboração da EAP, uma vez elaborada, esta constitui 

uma carta inegociável (World Bank, 2003a).  

A Estratégia de Assistência ao País presta assistência ao programa de 

desenvolvimento estabelecido pelo Estado  e é planejada especificamente para as condições 

locais do país, estabelecendo  metas de financiamento para projetos, estudos e outros tipos 

de apoio. A EAP, cujo período de vigência normalmente corresponde a três anos, cuida de 

destacar as eventuais divergências entre as estratégias desenvolvimentistas dos próprios 

governos e as adotadas pelo Banco Mundial.   Quando se trata de Estados maiores, o 

conteúdo do documento é revisado com mais freqüência que os três anos inicialmente 

previstos, por vezes até anualmente. Sua elaboração se inicia com um diagnóstico dos 

desafios enfrentados pelo país e das preocupações do cliente segundo a ótica do próprio 

Banco Mundial, e abrange uma considerável diversidade de temas como:   
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• Antecedentes do país, inclusive o desempenho econômico e social mais recente;  

• os objetivos do Governo e os desafios por ele enfrentados;  

• Diagnóstico das questões chaves, inclusive das que fazem parte do diálogo do BIRD 

com o governo a respeito de políticas públicas;  

• A Estratégia de Assistência do Grupo do Banco Mundial;  

• Perspectivas, avaliação dos riscos, problemas de implementação e indicadores de 

referência; 

• A matriz do programa do país, com a combinação proposta de projetos (de 

empréstimos), trabalhos analíticos e assistência técnica. 

Ainda, algumas análises econômicas e setoriais elaboradas pelo Banco Mundial 

podem constituir os elementos básicos da EAP, como os Memorandos econômicos sobre o 

país (MEP), trata-se de um exame do desempenho econômico do país, especialmente dos 

avanços conseguidos nas reformas estruturais prescritas pelo Banco; Avaliações do setor 

privado, o qual identificam e analisa oportunidades de crescimento do setor privado e 

barreiras a esse crescimento; os Exames das despesas públicas (EDP), que avaliam todo o 

conjunto de prioridades orçamentárias e de eficiências nas despesas do país;  Exames 

setoriais , cujos textos analisam um conjunto de atividades com potencial de 

desenvolvimento; Avaliações da pobreza (AP), como o nome indica, avaliam o 

desempenho do país no que diz respeito à redução da pobreza; e,finalmente, os Planos 

nacionais de ação ambiental (PNAA) que cuidam de identificar os problemas ambientais 

mais prementes do país e a capacidade de enfrentá-los. Além desses elementos básicos, faz-

se ainda uma avaliação da EAP anterior ou uma Revisão da Assistência ao País (CAR), 

cujas conclusões e recomendações constantes são usadas como referência para a elaboração 

da próxima Estratégia de Assistência ao País. No Brasil, a estratégia se concentra na 

aceleração do crescimento, por meio da criação de novas oportunidades econômicas e do 

fortalecimento do setor público. 

Estas EAPs, juntamente com na avaliação das concessões de credito, servem como 

fonte de informação para o Banco Mundial base para o mecanismo das condicionantes 

adotadas pela agência, a qual ,por sua vez, possui o papel de instrumento de poder de 

intervenção sobre as políticas nacionais. Em suma o Banco Mundial interfere na 
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formulação e implementação de políticas para setores estratégicos através dos 

condicionamentos colocados no fornecimento de crédito.  Observa-se atualmente que a  

organização tende a fomentar a concentração de recursos no campo exportador e o ingresso 

de capital privado internacional no escopo de inserir o país no mercado internacional 

segundo seus setores-chave.  Um exemplo significativo foi o financiamento para a 

mecanização do setor agrícola (Pedreira, 2006). 

Ao se proceder a uma analise da política do Banco Mundial segundo o perfil de seu 

financiamento para o Brasil, percebe-se que no curto mandato de Fernando Collor de 

Mello, mais de 30% do total de capital emprestado pelo BIRD ao país foi destinado ao setor 

bancário, enquanto setores como micro e pequena empresa, comércio e integração, justiça e 

administração pública não receberam nenhum financiamento da organização, apesar de 

constituírem setores estratégicos para o desenvolvimento econômico e social brasileiro, 

sobretudo o micro e pequeno negócio que emprega parcela significativa da população. Em 

1990, mais de 76% dos empréstimos do Banco Mundial ao Brasil foi implementado em 

infra-estrutura e desenvolvimento econômicos, setores que englobam na classificação 

adotada pelo Banco: energia, mineração, telecomunicação, agricultura, industria e comércio 

e o setor bancário. Enquanto em 1989 mais de 67% era destinado à infra-estrutura e 

desenvolvimento social. Setores como a educação foi freqüentemente negligenciada no 

perfil do financiamento do Banco Mundial desde o inicio dos anos 1990, tendo passado até 

seis anos, em doze sem receber nenhum incentivo (para maiores detalhes, ver Anexos II e 

III). 
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GRÁFICO V  

 
Evolução dos empréstimos do Banco Mundial (BIRD) para setores sociais e 

econômicos no Brasil (em US$ milhões) - 1989-2002  
  

 
Fonte: World Bank. Annual Report, diversos números. 

 

Entretanto, a partir de 2002 ouve um maior direcionamento dos empréstimos do 

Banco Mundial  para programas de caráter de políticas sociais, não apenas no âmbito 

federal como também nos diversos níveis de governo atendidos pelo BIRD. Concretamente, 

o Banco Mundial destinou US$ 1,6 bilhão de 2003 a 2005 para impulsionar programas 

assistenciais do governo como o Bolsa Família e o Fundo Nacional de Habitação de 

Interesse Social (FNHIS). Ainda neste período, fundamental foi a criação do Empréstimo 

Programático para o crescimento Sustentável com Equidade (PACE), cujo objetivo foi de 

financiar reformas no setor financeiro e apoiar projetos com o escopo de ajuste em políticas 

setoriais. Este novo foco no financiamento oferecido pela organização ratifica o novo foco 

que passou a ser sobretudo o alivio da pobreza  Banco Mundial. O tema de fato passou a ter 
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um tratamento especial, entretanto, ocorreu um recrudescimento nas operações voltadas 

para domínios do desenvolvimento rural e da agricultura.   

 

Com o financiamento direcionado a projetos de setores estratégicos o Banco 

Mundial adquire poder para promover um novo sistema produtivo no Brasil baseado na 

transformação da estrutura industrial, concentrando esforços e recursos à promoção das 

exportações e na criação de um ambiente propicio a atratividade e livre circulação do 

capital forasteiro, correspondendo às premissas do neoliberalismo (Pedreira, 2006). No 

caso brasileiro, entre 1995 e 2002 os projetos aprovados focaram domínios estratégicos 

como educação, infra-estrutura econômica, saúde e desenvolvimento urbano.  

Durante a década de 1990 o Brasil detinha papel de destaque no montante total de 

empréstimos do BIRD para a América Latina, embora outros Estados que também 

realizavam profundas reformas segundo a agenda neoliberal tenham figurado como grandes 

destinatários do capital do Banco. Entre estes países vale destacar a Argentina e o México. 

Embora o numero de projetos aprovados pelo Banco Mundial não tenha sido surpreendente 

nos anos de 1995 e 1996, o direcionamento estratégico dos investimentos o foi. Nos 

primeiros anos do mandato de FHC a organização financiou essencialmente mudanças 

estruturais como a reestruturação e privatização do setor de transportes e a reforma do 

sistema de saúde. No governo de Fernando Henrique o Estado concentrou os empréstimos 

obtidos frente ao Banco Mundial nos setores de transporte, gestão da máquina pública e 

agricultura e desenvolvimento rural. 

O financiamento de reformas estruturais e setoriais segundo os preceitos do 

Consenso de Washington não se restringiu ao âmbito  federal, tendo alcançado os governos 

estaduais, apesar destas operações com o estado exigissem o aval da União e aprovação do 

Senado Federal.  O principal destinatário na esfera geopolítica durante o primeiro mandato 

do ex-presidente FHC foi o nordeste brasileiro, totalizando 21% do capital destinado ao 

país, entre 1995 e 1998, montante superado apenas pelo total enviado ao Governo Federal 

(World Bank, Annual Report, diversos números). Contudo, o segundo mandato de 

Fernando Henrique foi marcado pela redução das operações destinadas aos estados, em 

conseqüência da relação entre o Banco Mundial e o Brasil que passou a focar nas ações do 

governo federal no escopo de se realizar ajustes estruturais com assistência técnica 
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oferecida pela própria organização. Embora em 2003, primeiro ano do governo Lula, o 

Brasil tivesse mantido a posição de maior tomador de empréstimos junto ao BIRD, o 

numero de financiamentos aprovados pelo Banco Mundial para o país diminuiu em 

comparação aos anos que compreenderam o período de 1998 e 2002. O gráfico abaixo 

demonstra a participação do Brasil entre os países emergentes como China e Índia 

conforme se observa no gráfico abaixo. 

 

GRÁFICO VI 

 

Total de empréstimos do BIRD para os principais países em desenvolvimento -

2003 

 
Fonte: World Bank. Annual Report, 2003. 

 

O Banco Mundial entre seus serviços os Structural Adjustment Loans- SAL 

(Empréstimos para o Apoio de Ajustes Estruturais) para países da América Latina. 

Portanto, a partir do final da década de 1980, o BIRD utilizou o modelo de empréstimos 

para ajustes estruturais instrumento vinculado às condicionantes. De acordo com a política 

do Banco de incentivo ao capital do mercado financeiro e comercial internacional, o 

modelo de empréstimos para ajustes estruturais ampliou o poder da organização de intervir 
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na elaboração e implantação de política econômica dos países financiados. Salutar destacar 

que os empréstimos para promover ajustes estruturais representaram montantes 

significativos sobretudo a partir de 1999 ( conforme gráfico e tabela abaixo), chegando a 

mais de 69% do total de capital proveniente do Banco Mundial destinado ao Brasil em 

2001.  

 

GRÁFICO VII 

 
Evolução dos empréstimos do Banco Mundial (BIRD) para o Brasil  

(em US$ milhões) - 1989-2002  
 

  Fonte: World Bank. Annual Report, diversos números. 
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TABELA VIII 
 
 

Empréstimos programáticos destinados ao governo federal para reformas 
estruturais e setoriais no Brasil - 1999-2002 

 
 

Ano Tipo De Projeto Setor Data de 
Aprovação 

Período de 
Maturidade 

Valor Em US$ 
Milhões 

1999 
Empréstimo Especial para 
Ajuste do Setor de Segurança 
Publica 

Ajuste Setorial 07 de janeiro 1999 2002 – 2004 252,5 

1999 
Empréstimo Especial para 
Ajuste do Setor de Previdência 
E Seguridade Social 

Ajuste Setorial 07 de janeiro de 
1999 2002 – 2004 757,6 

2000 
Empréstimo Especial para 
Ajuste Setorial da Reforma 
Administrativa E Fiscal 

Ajuste Setorial 30 de março de 
2000 2003 – 2005 505,1 

2000 

Segundo Empréstimo Especial 
para Ajuste  Setorial da 
Reforma da Previdência de 
Seguridade Social 

Ajuste Setorial 30 de março de 
2000 2003 – 2005 505,1 

2001 
Primeiro Empréstimo 
Programático para Ajuste de 
Apoio ao Setor Financeiro 

Ajuste Estrutural 24 de maio de 
2001 2006 – 2013 404,0 

2001 Empréstimo Programático para 
Ajuste da Reforma Fiscal Ajuste Estrutural 18 de janeiro de 

2001 2006 – 2013 757,6 

2002 
Segundo Empréstimo 
Programático do Setor 
Financeiro 

Ajuste Setorial 13 de junho de 
2002 2012 – 2012 404,0 

 
Fonte: World Bank: Annual Report, vários números.  
 

 

Os condicionamentos destes empréstimos se tornaram instrumento fundamental da 

influencia do Banco Mundial na realização de ajustes estruturais e na mudança das 

instituições econômicas (Lichtensztejn; Baer, 1987). Naquele período o BIRD passou a 

trabalhar também com empréstimos de curto e médio prazo no escopo de manter o 

equilíbrio da balança de pagamentos. Para obter tais credito, entretanto, era exigida que o 

governo correspondesse a condicionantes impostas pelo BIRD segundo as instituições do 

Consenso de Washington no intuito de promover ajustes na política fiscal, por meio da 

diminuição dos gastos em programas sociais e subsídios ao consumo; na política comercial 
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e de preços e  na proposição de mudanças institucionais visando melhorar a gestão e 

eficiência do setor publico.  

O caráter nocivo destes empréstimos para ajustes estruturais foi reconhecida em 

abril de 1996, pelo próprio presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, que 

reconheceu a necessidade dos programas de ajuste estrutural patrocinados pela agência 

serem revistos. Ele admitiu que seria preciso adaptar os ajustes estruturais de modo que 

passassem a oferecer uma contribuição máxima para a redução da pobreza e que o 

impacto das reformas em grupos diferentes começasse a ser devidamente considerado. Para 

formular os moldes que deveria se proceder a reestruturação Wolfensohn recorreu ao apoio 

da sociedade civil através da criação da Structural Adjustment Participatory Review 

Initiative (SAPRI). O projeto de investigação participativa se desenvolveria por um período 

de cinco anos, cobrindo os impactos dos programas de ajuste estrutural do Banco Mundial 

em diversos Estados.   

O resultado final foi uma obra sintetizando como os ajustes estruturais do Banco 

Mundial afetaram de maneira altamente danosa a realidade de inúmeras comunidades no 

mundo, dentre algumas questões abordada  incluem exemplos de outros países periféricos: 

A liberalização comercial no Zimbábue provocou a destruição da indústria local, que 

encolheu em 20%; políticas de reforma do mercado de trabalho conduziram ao fechamento 

em massa de pequenas empresas no Equador, que empregavam parte substancial da força 

de trabalho; aumentos nos preços dos serviços de saúde e de remédios nas Filipinas 

agravaram a propagação de doenças contagiosas; modificações na legislação trabalhista em 

El Salvador anularam proteções que estabeleciam discriminação positiva para mulheres; na 

Hungria, o preço de serviços privatizados aumentou proporcionalmente ao dobro do 

crescimento dos salários, causando problemas insolúveis para famílias pobres;  com a 

privatização de serviços de utilidade pública, como fornecimento de água e energia, em 

vários países, as tarifas aumentaram e não houve melhora na prestação do serviço ou na 

cobertura; apenas os grandes agricultores com acesso a recursos têm sido capazes de se 

beneficiar de reformas das políticas agrícolas no México. As conseqüências observada no 

Brasil não fugiu muito ao perfil dos problemas enfrentados pelo demais que recorreram aos 

Empréstimos para o Apoio de Ajustes Estruturais e foram responsáveis por motivar uma 
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revisão na comunidade cientifica sobre a agenda desenvolvimentista, bem como pode ser 

perceber, uma mudança institucional no Banco Mundial.    

 

4.2 PÓS-CONSENSO DE WASHIGTON 

 

Como observou Stiglitz (1998b), embora muitos países tenham seguido a agenda do 

Consenso Washington de baixar a inflação e os deficits orçamentários, liberar o comércio, 

privatizar empresas estatais e ajustar preços, estas nações ainda estão esperando o 

desenvolvimento chegar. Stiglitz atribui os motivos do fracasso do Consenso de 

Washington em cumprir os objetivos propostos foi à estreiteza deles (um aumento do PIB 

per capita), como também ao fato da agenda ter enxergado o desenvolvimento sob uma 

perspectiva limitada. Os instrumentos identificados como pontos focais, embora 

importantes, por vezes confundiram meios com fins e ignoraram outros instrumentos 

igualmente essenciais. 

Em 1995 Paul Krugman já havia escrito o obituário do Consenso de Washington. 

Não por acaso os céticos passaram a se referir ao Consenso de Washington de John 

Williamson no tempo passado.  Final, com a exceção notável da China, o ímpeto 

global a favor do livre mercado e de menos intervenção do governo foi diminuindo com o 

tempo. Alguns endereçavam basicamente três críticas às sugestões do Consenso de 

Washington: primeiro, há conexões débeis entre liberalização comercial, crescimento e 

redução de pobreza. Uma linha de análise chegou a considerar que os danos de 

liberalização comerciais que desenvolvem países fazem o pobre mais pobre. Em segundo 

lugar, colocava-se que os países desenvolvidos deveriam liberalizar o comércio, mas os 

países periféricos não.  E em terceiro, para se obter o desenvolvimento dever-se-ia adotar 

políticas industriais intervencionista, inclusive para promover indústrias nascentes. (Sally, 

2006). Parte representativa da literatura conclui que as reformas realizadas durante a década 

de 1990  falharam na busca por taxas de crescimento elevadas, não por insucesso em gerar 

ganhos de produtividade, mas porque os níveis de investimento não foram elevados a 

patamares significativos. A crise brasileira de energia de 2001 fornece um exemplo muito 

ilustrativo de como um nível insuficiente de investimentos em infra-estrutura afetaram  o 
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desempenho de crescimento do país. Afinal, o racionamento de energia chegou a reduzir o 

crescimento do PIB (Banco Mundial, 2003). 

Fukuyama (2003), por seu turno, questiona a acusação de que o chamado Consenso 

de Washington tenha sido um fracasso generalizado, pois acredita ter obtido êxito em 

países como a Estônia, México e Polônia. Todavia, o autor advoga que o projeto foi 

realizado de modo incompleto, entre outros motivos porque não levou em conta o capital 

social. E continua defendendo a necessidade de um Estado com raio de ação limitado, mas 

poderoso no que se refere a instituições formais para que o processo de liberalização fosse 

efetivo. A questão é que o problema dos fracassos de mercado, tal como o contrário não 

resolve o problema dos fracassos do Estado. Como refere John Toye (1993), a correção de 

um erro não pode ser utilizada como oportunidade para introduzir um erro oposto.  

Segundo Coutinho (2000) a política de liberalização implementada no Brasil, que 

estava de acordo com os preceitos do Consenso de Washington, paralelamente a um câmbio 

sobrevalorizado, deixou o país em situação vulnerável, manifestada na significativa 

deterioração do valor agregado da industria em vários setores. Portanto, se o câmbio 

supervalorizado não foi a causa  pela redução da competitividade do sistema industrial 

brasileiro, não se pode dizer que cooperou em superar o problema. Na visão do autor, após 

o Consenso de Washington e os resultados obtidos com a implementação de suas políticas, 

o país deveria manter uma taxa de câmbio que estimulasse as exportações, usando medidas 

de controle de capital; bem como era necessário encorajar a poupança interna de longo 

prazo; apoiar grupos empresariais nacionais através do incremento de tecnologias e 

capacidade competitiva; manter uma responsabilidade fiscal e, por fim, estabelecer 

planejamentos estratégicos e flexíveis no longo prazo a serem reexaminados 

periodicamente com a iniciativa privada.  

  As criticas ao Consenso de Washington ganharam tamanha força na comunidade 

internacional que o próprio Williamson, passou a firmar que qualquer manifesto político 

destinado a eliminar pobreza precisa ir além da versão original do Consenso de Washington 

, bem como enfatizar a importância da dimensão institucional51. Embora aquele caminho de 

                                                 
51 Um exemplo representativo é o caso da China que responde por dois terços do aumento da renda total dos 
países de baixa renda nos últimos vinte anos, embora no começo do período ela fosse responsável por apenas 
um quarto do  PIB total do conjunto e dois quintos de sua população (estimativas baseadas em Banco 
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inserção internacional preconizado pela agenda neoliberal tivesse como pilar o ambiente 

externo e a liberdade de mercados, com destaque para o de capitais (sob o argumento de 

viabilizar o incremento de uma poupança externa suficiente para aumentar o investimento 

nacional e possibilitar o desenvolvimento), no âmbito domestico, acreditava-se que a 

estabilidade garantida pela prudência nas políticas macroeconômicas funcionaria 

conjuntamente com a abertura comercial e a implementação de políticas focalizadas para 

assegurar o crescimento econômico como motor para o desenvolvimento no Brasil (Tavares 

e Beluzzo, 2002).  

Durante o Second Summit of the Americas de 1997, em Santiago do Chile, a 

declaração do presidente do Grupo Banco Mundial James Wolfensohn, começou com 

ambiciosas propostas de objetivos para a educação e para mudanças institucionais no 

tocante ao suporte financeiro, jurídico e do setor publico. Um dos maiores desafios para 

sistematizar estas reformas em uma proposta concreta é de desenvolver um quadro coerente 

para se analisar e elaborar tais instituições (Ness, 2006). Este Consenso de Santiago pode, 

segundo Burki e Perry (1998), ganhar papel tão determinante na definição de uma agenda 

desenvolvimentista nesta década, quanto teve o Consenso de Washington na anterior.   

Joseph Stiglitz, que ocupou uma posição crítica como o economista principal do 

Banco Mundial no momento da crise asiática, foi especialmente influente na elaboração e 

emergência do que se convencionou chamar Pós-Consenso de Washington, embora outros 

pensadores de peso dentro dos círculos acadêmicos e politic-makers dominantes norte-

americanos também tenham desempenhado um papel significante. Dani Rodrik, Paul 

Krugman, Stanley Fischer, William Oriental e Ravi Kanbur deram contribuições 

intelectuais importantes no desafio de revisar os preceitos básicos da ortodoxia 

dominante52. Assim o Pós-Consenso de Washington tem como principal inovação em 

relação ao receituário anterior o reconhecimento do importante papel ativo dos Estados no 

processo de desenvolvimento. Dentro da ortodoxia neoliberal, em prol da expansão do 

domínio do mercado, tinha se concluído pela necessidade em reduzir o domínio do Estado 

                                                                                                                                                     
Mundial, 1998). Contudo, a China não seguiu os preceitos do Consenso de Washington, visto que sua política 
focou a competição, em lugar do processo de privatização. 
 
52 Dentre as contribuições influentes no contexto, ver  Easterly (2001); Krugman (1990); Rodrik (1997, 
1999). 
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na economia, enquanto o Pós-Consenso de Washington também favorece a liberalização da 

economia e maior confiança no mercado, mas com um outro papel para o governo. 

Entretanto, os Estados e os mercados passaram a ser concebidos como completares em vez 

da exigência da substituição de um para outro.  

O Pós-Consenso de Washington reconhece, portanto, a importância do Estado no 

contexto de mercados abertos e um ambiente de política mais liberal. Ao mesmo tempo, 

esta linha de pensamento reconhece a necessidade de evitar o fracasso da atuação estatal 

que, por sua vez, necessita inovar institucionalmente e manter uma governança 

democrática53. Considera-se, no Pós-Consenso de Washington, que o papel do Estado na 

promoção do desenvolvimento do mercado é crítico em um conjunto de aspectos 

estratégicos. Com a atenção dada ao papel ativo do Estado em um ambiente 

predominantemente aberto e orientado para o mercado, traz-se uma ênfase clara na 

regulação do sistema financeiro, baseado no reconhecimento que o risco excessivo tomado 

pelos bancos subcapitalizados pode ser uma fonte determinante para crises. A regulação 

apropriada do sistema financeiro é considerada primordial quanto a mobilização de capital, 

dando a depositantes mais confiança no sistema bancário e propiciando a alocação mais 

eficiente de investimentos. Entende-se, no Pós-Consenso de Washington, que o suporte 

estatal à educação é de suma importância para o fornecimento de mão-de-obra de alta 

qualidade, bem como a sua atuação no fornecimento de infra-estrutura. Quanto a este 

ultimo, admiti-se a possibilidade do Estado agir através do empreendimento de ações 

reguladoras que assegure a provisão privada de serviços infra-estruturais como transporte a 

preços razoáveis. Outro papel vital do Estado sublinhado pelo Pós-Consenso de 

Washington é o desenvolvimento e a transferência da tecnologia, a exemplo dos serviços de 

extensão agrícolas.   

Finalmente, os Estados são tidos também como capazes de cooperar decisivamente 

na promoção da igualdade e no alívio da pobreza. Ou seja, a nova perspectiva atribui um 

peso significativo à necessidade de atacar a pobreza e a desigualdade como objetivos nas 

suas próprias instituições, assim ela se afasta de uma preocupação exclusiva com objetivos 

                                                 
53 Quatro estudos enfatizam a importância da boa governança  e a necessidade de dar mais atenção na 
redução da pobreza no Banco Mundial: ver World Bank (1990), 2000. Sobre  o milagre asiático  e o papel do 
Estado, World Bank (1993).  
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de eficiência e crescimento macroeconômicos. Em todos esses aspectos, a emergência do 

Pós-Consenso de Washington representa uma visão mais progressiva do desenvolvimento 

comparando com as aplicações limitadas do Consenso de Washington. Visto que esta nova 

perspectiva foi sem dúvida influenciada pelos resultados obtidos na Ásia Oriental antes da 

crise lá ocorrida, houve um reconhecimento de que as políticas pela equidade e redução da 

pobreza no leste asiático contribuíram para o crescimento total da região. Os fracassos de 

mercado recebem um entendimento diverso, pois se defende que caberia à intervenção ativa 

do Estado corrigi-los. Os proponentes do Pós-Consenso de Washington destacam ainda a 

importância do crescimento de fluxos de capital e acesso ao mercado a países do sul,  bem 

como mudanças institucionais no âmbito internacional, que esteve na agenda durante mais 

de três décadas com pouco progresso( Senses, 2003). 

Os proponentes do Pós-Consenso de Washington, especialmente as organizações de 

Bretton Woods até fins da década anterior, pareciam fugir de realizar uma análise 

equilibrada do processo de globalização neoliberal, e especialmente de identificar os fatores 

que levam à marginalização de regiões inteiras e de grande parte da população dos países 

em desenvolvimento, a quem são negados benefícios deste processo. Elas também ignoram 

evidências que ligam o progresso no alívio da pobreza com conjuntos de instituições para 

efetivar uma distribuição de renda, inclusive modelos sobre questões de direitos de 

propriedade (Senses, op cit). Tentativas de relacionar essas considerações com a pobreza na 

preparação do World Development Report 2000-2001 do Banco Mundial sofreu resistência 

dos mais altos escalões do Banco Mundial, inclusive da US Treasury, levando ao 

afastamento de Ravi Kanbur, o presidente da equipe que prepara o relatório (ver Kanbur, 

2001; Wade, 2001).  

Em 2005,  as razões para uma ampla variedade nas taxas de crescimento dos países 

que implementaram reformas econômicas durantes a década de 1990 e a busca por lições a 

serem tiradas destas diferentes experiências foi o objeto central de um estudo do Banco 

Mundial chamado  Economic Growth in the 1990s: learning form a Decade Reform.  A 

pesquisa focou nas principais áreas políticas e mudanças institucionais durante aqueles 

anos. São abordadas questões macroeconômicas, de liberalização do mercado, reforma do 

setor financeiro, privatização e desregulamentação, mudanças no setor público e 

democratização. Combinando-se tudo finalmente em uma revisão analítica dos episódios de 
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crescimentos sob a ótica de policy-makers  que tivessem participando da implementação de 

mudanças políticas e institucionais significantes durante a década. O resultado central do 

trabalho terminou sendo a redescoberta a complexidade do fomento ao crescimento 

econômico, reconhecendo a debilidade de agendas simples como o caso do Consenso de 

Washington. Embora os colaboradores de diferentes meios de atuação que participaram da 

pesquisa tivesse contribuído com suas diversidades de ponto de vista, todos chegaram a 

lições semelhantes (Zagha, 2006):  

1- As expectativas criadas sobre o impacto das reformas propostas para o 

crescimento eram irreais. O crescimento do comércio não significa um 

reflexo direto no crescimento, afinal, suas ligações são ambíguas. A 

conclusão foi de que as relações comerciais são uma oportunidade e não 

garantia, o que enfraquece a defesa de que a mera redução de tarifas e a 

liberalização comercial significariam um crescimento automático da 

economia;  

2- Reformas deveriam promover crescimento e não apenas eficiência do 

uso dos recursos, conforme se centravam as reformas do Consenso de 

Washington. Percebeu-se que era imperativo buscar um melhor uso da 

capacidade existente, estabelecendo a base para um desenvolvimento 

sustentável no longo prazo; 

3- As condições necessárias para o crescimento econômico podem ser 

criadas por numerosos caminhos e nem todos conduzem igualmente ao 

desenvolvimento.O World Development Report 1991 propôs que o 

crescimento econômico seria mais bem alcançado em economias com 

estabilidade macroeconômica, alocação dos recursos no mercado e 

abertura para o comercio internacional. O estudo concluiu que, mesmo 

aqueles que concordam com esta tríade, não se pode traduzir isto em um 

conjunto de políticas como foi feito em 1989. O progresso de um 

crescimento sustentável, segundo o estudo de 2005, passou a ser 

entendido como baseado na acumulação de capital, no uso eficiente dos 

recursos, progresso tecnológico e uma distribuição de renda aceitável; 
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4- Estabilização e gestão macroeconômica precisam ser orientadas para o 

crescimento. Os anos noventa mostraram a importância de que a forma 

como a estabilidade macroeconômica é alcançada importa para o 

crescimento nacional e que o crescimento sustentável no longo prazo 

requer políticas macroeconômicas que reduzam o risco e a freqüência 

das crises financeiras. Os autores perceberam que os retornos esperados 

de capital com as propostas do Consenso de Washington eram irreais de 

tão altos, enquanto os riscos eram subdimencionados; 

5- Governos têm de ser responsáveis e não devem ficar variando. Muitos 

países nos anos 1990 introduziram reformas que reduziram o poder de 

ingerência do governo e minimizaram exigências de instituições. Mas 

essa política não resultou ser uma solução sustentável. A intervenção do 

governo é necessária para uma larga variedade de atividades essenciais 

para o crescimento sustentável, para regular a utilidade e supervisar 

bancos a que provê infra-estrutura e serviços sociais. Por essa razão, a 

redução do poder do governo não deve ser a principal direção da política 

de desenvolvimento nacional, em vez disso, o foco deve estar em 

instituições que dê segurança e melhores o equilíbrio na atividade estatal. 

6- Governos deveriam abandonar receitas gerais de políticas para o 

crescimento. É preciso que o próprio Estado identifique seus entraves ao 

crescimento e as características do país e dominar mais analises 

econômicas que agendas pré-estabelecidas podem oferecer. 

 

Certa semelhança pode ser percebida entre o Pós-Consenso de Washington e a 

lógica Estruturalista, sendo a base desenvolvimentista nacional que precedeu a era 

neoliberal. Aquela, contudo, vai um passo além desta de acordo com a crítica neoliberal, 

por se concentrar na pergunta de como melhorar a performance do Estado e evitar fracassos 

do governo. Os preceitos básicos do Pós-Consenso de Washington emergem representando 

uma síntese nova dos dois paradigmas anteriormente dominantes na teoria do 

desenvolvimento e nas políticas desta natureza. O Pós-Consenso de Washington é 

desenvolvimentista nacional, com a sua ênfase no papel crítico do Estado na superação das 
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falhas do mercado, e neoliberal, com a sua crença nos benefícios do livre mercado( Onis; 

Senses, 2005). Um elemento-chave que distingue o Pós-Consenso de Washington da 

agenda neoliberal que o precedeu é a importância dada a mudanças institucionais como um 

componente essencial das novas estratégias de desenvolvimento. As versões intransigentes 

do pensamento neoliberal, de acordo com as suas fundações de economia políticas 

Hayekianas ,claramente subestimou a importância das instituições. Ainda, muito mais 

ênfase passou a ser dada a questões sociais e a conseqüências de políticas econômicas 

distributivas. Por exemplo, a melhora na educação e na saúde, cujo tratamento extrapola de 

simplesmente instrumentos de desenvolvimento, para serem percebidos fins em si mesmos 

neles. 

Não se pode desconsiderar, também as limitações significativas que se observa 

dentro do Pós-Consenso de Washington. Uma crítica central é que ele adota uma 

aproximação bastante estreita e tecnocrática em direção a interações de mercado estatal 

tanto aos níveis nacionais como a globais. Toma-se a estrutura de poder existente como 

predeterminado, conseqüentemente, ele não consegue dirigir as relações de poder 

fundamentais e assimetrias do poder que existem entre classes ao nível do Estado-nacional, 

e entre países mais e menos poderosos na economia global. Embora estas mesmas relações 

de poder precisem ser desafiadas para que as questões maiores de desenvolvimento sejam 

concretamente abordadas de forma abrangente (Onis, 2003). Neste sentido, destaca Onis 

(op cit), os horizontes tanto do Banco Mundial como do Fundo Monetário Internacional 

parecem limitados.   

Em resumo, questões como os mercados financeiros, a competição e a regulação, a 

transferência de tecnologia, o desenvolvimento institucional, hoje vistas como importantes, 

foram ignoradas pelo Consenso de Washington, o que expressa como a agenda tinha um 

entendimento estreito sobre desenvolvimento.  Stiglitz (1998b), ao sintetizar a proposta do 

Pós-Consenso de Washington, enfatizou a importância de almejar não apenas o aumento do 

PIB, mas também a melhoria dos padrões de vida, traduzidos pelo aumento dos padrões de 

saúde e de alfabetização. O economista defende ainda o desenvolvimento sustentado, não 

apenas no sentido de uma melhoria do meio ambiente, mas também que as reformas sejam 

duradouras com respeito às vicissitudes políticas e o desenvolvimento eqüitativo, para que 
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os frutos do crescimento econômico sejam compartilhados.Assim a proposta é do 

desenvolvimento como uma  transformação da sociedade. 

 
 
 

4.3 A MUDANÇA INSTITUTCIONAL 
 

 

Quanto ao aspecto da evolução institucional no Banco Mundial salutar é iniciar a 

questão por seu desenvolvimento no que tange à estratégia para concessão de empréstimos 

da organização54. Visto que as instituições são, segundo o Neo-institucionalismo de 

Douglass North, path dependent, ou seja, que seu delineamento depende de sua trajetória, 

faz-se imperativo um breve retrospecto da evolução institucional do Banco Mundial no 

tocante à concessão de empréstimos. Assim, até o fim dos anos 50 o BIRD voltou-se para 

seu objetivo originário concentrando sua estrutura na reconstrução das economias européias 

devastadas pela Segunda Grande Guerra. Ele operava através do sistema de operação de 

empréstimos a projetos por atividades especificas, os quais enfatizaram basicamente 

questões de estrutura econômica. A segunda estratégia adotada pela organização veio com a 

década de 1960, cuja característica era de se concentrar na promoção do crescimento das 

economias sub-desenvolvidas. Nesta fase o Banco Mundial atua no financiamento e apoio a 

grandes projetos de infra-estrutura pois esta era considerada pela organização como  pilar 

do desenvolvimento. O foco dado pela agência  à questão era restritamente econômica, ao 

ponto de dois terços dos empréstimos realizados em 1965 terem sido destinados ao setor de 

infra-estrutura econômica, ou seja, em setores de transporte e energia. O processo de 

crédito era então o de empréstimos orientados a projetos com base em programas, cujo foco 

expressava o entendimento de que a mudança de uma economia de base agrícola para uma 

industrial como desenvolvimento. Este procedia no escopo de viabilizar o investimento 

privado, seja nacional ou alienígena, na expansão da economia do país. O capital privado, 

entretanto, requeria investimentos em infra-estrutura básica que seria a cargo do Estado 

(Gonzalez, 1991). 

                                                 
54 Sobre este assunto vale destacar as analises propostas por Araújo (1991), Gonzalez et al (1991) e 
Lichtensztejn e Baer(1987). 
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  O ano de 1968, com a posse de Robert McNamara, marca o principio da terceira 

tática organizacional para o fornecimento de crédito, caracterizada pela ampliação e 

diversificação do espectro de influencia e financiamento. Os serviços oferecidos pelo BIRD 

passam a abrange projetos em setores estratégicos como infra-estrutura social, agricultura e 

no setor social, como saúde e educação. A pobreza passa a figurar como principal 

preocupação no discurso organizacional após duras criticas dirigidas ao BIRD como uma 

organização multilateral promotora de um padrão de desenvolvimento econômico 

concentrador e excludente (Pedreira, op cit). Foi então, após a crise financeira internacional 

assinalada pelo insustentável endividamento externo dos países em desenvolvimento nos 

anos 80, que no final daquela década o Banco Mundial se renovou e passou a se considerar 

efetivamente na organização responsável pelo financiamento do desenvolvimento das 

nações periféricas. Antes da queda do que se chamava de segundo mundo, a estratégia de 

inserção internacional traçada buscava se aproveitar do regime internacional produzido pela 

Guerra Fria, especialmente do vácuo que os Estados Unidos havia deixado na América 

Latina ao concentrar suas atenções na União Soviética. A conjuntura que existia até então, 

conforme destacado por Celso Lafer e Gelson Fonseca Jr (1994), tornava menos imprecisas 

as escolhas estratégicas de longo prazo em razão da relativa previsibilidade que um mundo 

de polaridades definidas proporciona. Assim, até o inicio dos anos 1980, a Teoria do 

Desenvolvimento Econômico figurou como referencial teórico para estabelecer as políticas 

do Banco Mundial para os países em vias de desenvolvimento.   

Sob a direção de Robert Mc Namara entre 1968 e 1981  a orientação no Banco 

Mundial era para  as necessidades essenciais. Mas os resultados econômicos 

decepcionantes durante a década perdida e de importantes mudanças na sociedade 

internacional55motivou que se procedesse à uma modificação no pensamento 

desenvolvimentista. A partir desta necessidade, revitalizou-se o pensamento neoclássico no 

escopo de aumentar a margem de lucro do capital privado internacional e as taxas de 

crescimentos dos países, além de se intentar restituir o equilíbrio econômico global.  Sob a 

ótica do padrão de atuação da organização salutar apontar uma outra mudança institucional 

no Banco durante a gestão de Robert McNamara, pois BIRD passou a atuar em uma 

                                                 
55 Fatores marcantes para esta mudança foram a revolução democrática no leste  europeu e América Latina e 
mudanças na base do comunismo e capitalismo. 
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perspectiva mais global, não obstante o predomínio dado a setores de infra-estrutura 

econômica e pela constante defesa dos interesses governamentais e  de setores financeiros e 

bancários norte-americanos. Atentos às mudanças que ocorriam nos países sub-

desenvolvidos, marcadas pela urbanização desordenada, industrialização e queda no padrão 

de vida das populações em geral, o Banco Mundial passou também a classificar seus 

projetos segundo o aspecto geográfico ou setorial.  

Foi no inicio dos anos 80, com a posse do presidente do Banco Mundial, Willian 

Clausen, e da economista chefe, Ann Krueger, que o Banco Mundial se afastou de seu 

diagnóstico original que considerava os mercados, em geral, como sub-ótimos, havendo a 

necessidade de ação coletiva em nível global para se buscar a estabilidade econômica. 

Neste período os governos eram vistos como entrave e o livre mercado como a solução para 

os problemas dos países em vias de desenvolvimento. Segundo Stiglitz (2002), nos anos 80 

e 90, o Banco Mundial, juntamente com o FMI, tornou-se a instituição defensora do livre 

mercado. Assim os empréstimos de reajuste estrutural e aqueles destinados a projetos 

passaram a ser concedidos aos países que aceitavam as suas condições.  

Uma análise mais aprofundada dos pontos característicos dominantes da 

globalização política, na verdade, traços da globalização política hegemônica, nos permite 

concluir que subjazem a três pilares do Consenso de Washington: o consenso do Estado 

fraco, da democracia liberal, do primado das instituições formais. O primeiro é 

indubitavelmente o mais central na agenda essencialmente neoliberal, sob a crença de que o 

Estado é o oposto da sociedade civil e, portanto, potencialmente o seu inimigo(ver tópico 

sobre o Consenso de Washington). A economia neoliberal necessita de uma sociedade civil 

forte e sua contrapartida necessária é o Estado enfraquecido, daí que o Estado fraco seja 

também tendencialmente o Estado mínimo. Como já exposto no presente trabalho (ver 

capitulo sobre o neoliberalismo) este pensamento fora inicialmente defendido pela teoria 

política liberal, contudo, gradualmente abandonada à medida que o capitalismo nacional, 

enquanto relação social e política, foi exigindo maior intervenção estatal. Deste modo, a 

idéia do Estado como oposto da sociedade civil foi substituída pela ótica do Estado como 

reflexo da sociedade civil. A partir de então um Estado forte passou a ser a condição de 

uma sociedade civil forte. (Sousa Santos, 2002). O Consenso de Washington  advogou pelo 

ideário de um Estado fraco, visando repor a idéia liberal original, muito embora Williamson 
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negue afirmativas desta natureza pois, segundo o economista, ele nunca teria advogado pelo 

Estado mínimo que nega qualquer responsabilidade em corrigir distribuição de renda ou de 

internalizar externalidades, conforme se atribui a Mont Pelerin Society56 (Williamson, 

2003) 

Ao buscar a produção literária mesmo dos economistas do Banco Mundial sobre o 

papel do Estado no processo de desenvolvimento econômico, percebe-se que o pensamento 

da organização sofreu modificações importantes no decorrer dos anos 90, pelo menos em 

termos de abordagem teórica. Tal ocorreu não só perante a perspectiva dada aos países da 

América Latina, afinal, as análises sobre a experiência dos países da Ásia Oriental 

influenciaram significativamente as revisões operadas pelos economistas do próprio Banco 

Mundial. Esta evolução foi documentada, por exemplo, em três relatórios importantes: 

World Development Report 1991 (World Bank, 1991), The East Asian Miracle, 1993 

(World Bank, 1993) e World Development Report 1997 (World Bank, 1997).  

Em síntese, o relatório de 1991 resume o pensamento no Banco Mundial (e no FMI) 

durante os anos 70 e 80, cuja essência era de que o Estado não deve intervir prejudicando, 

ou seja, criando situações que conduzam a fracassos (protecionismo, repressão financeira, 

controle dos preços, atividades DUP, etc.); a sua intervenção deve ser complementar e 

market friendly. Já no Relatório de 1993, o foco foi o processo de crescimento e de 

desenvolvimento econômico em países da Ásia Oriental, leitura que evidencia influências 

significativas das novas teorias desenvolvimentistas e um discreto afastamento em relação à 

ortodoxia neoclássica. Neste segundo momento do Banco Mundial, já se defendia a 

pertinência de intervenções seletivas, as quais são mais amplas que as funcionais, na 

promoção do desenvolvimento econômico. Por fim, as idéias fundamentais expressas no 

documento de 1997 transparece um aprofundamento das análises elaboradas anteriormente 

e estabelece uma nova síntese sobre o assunto. Então, a organização já considera em seu 

relatório que o Estado teria um papel central para o desenvolvimento econômico e social 

(World Bank, 1997). Este último documento entende que os diferentes aparatos 

institucionais existentes na organização do Estado entre países com mesmos níveis de 

desenvolvimento são importantes para explicar a diversidade de desempenho na busca por 

                                                 
56 o termo neoliberalismo surgiu para descrever a doutrina defendida pela organização internacional Mont 
Pelerin Society,composta por intelectuais, economistas e empresários.  
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desenvolvimento. Registra-se que nos últimos quarenta anos o volume de empréstimos 

realizados pelo banco Mundial globalmente foi multiplicado por dez (World Bank,1998). 

Perante as críticas e limitações que a aplicação do Consenso de Washington 

acarretou, o Banco Mundial, um dos maiores defensores das recomendações da referida 

agenda proposta para os países latino-americanos, passou a reformular sua posição na busca 

de desenvolvimento na região. Em 1999, o Banco Mundial declarou ter adotado 

oficialmente uma perspectiva diversa da do Consenso: a Estrutura Completa do 

Desenvolvimento (Comprehensive Development Framework) no escopo de direcionar os 

empréstimos e aconselhar seus países-membros (World Bank, 1999). As idéias do BIRD 

chegaram ao Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) através do 

documento “Políticas para um Brasil Justo, Sustentável e Competitivo”. Esse é um resumo 

de trabalho publicado em inglês, com mesmo título, pelo Banco Mundial em novembro de 

2002. O longo documento, originalmente divulgado no sítio do Banco Mundial, trata desde 

questões macroeconômicas, passando por questões ambientais e até sobre a reforma do 

judiciário. Segundo o indiano Vinod Thomas, nomeado diretor do Banco Mundial no Brasil 

em 2001, a experiência atual do Brasil tem importância global e pode ser um dos primeiros 

exemplos do que vem sendo chamado de Pós-Consenso de Washington (Thomas, 2006).  

Entretanto, a vulnerabilidade externa pelo qual o Brasil passou durante os anos 1990 

é ratificado por fatores como o desequilíbrio das contas externas entre 1999 e 2002 

conseqüentes de fortes choques externos. As crises internacionais atingiram sobretudo os 

países mais dependentes do capital estrangeiro, como o Brasil. A decretação de moratória 

da Rússia e da crise asiática refletiu em déficits sucessivos no saldo de transações correntes, 

na fuga de capitais especulativos e em crescimento do risco-país.Com o objetivo de conter 

o alongamento da crise não só o Banco Mundial como outras organizações internacionais 

multilaterais passaram a adotar operações e condicionalidades na política econômica para 

minimizar os efeitos da crise e evitar a transposição de fronteiras. Concretamente, a 

vulnerabilidade econômica brasileira  deu força ao discurso neoliberal do Banco Mundial 

possibilitando a implantação de um novo conjunto de reformas macroeconômicas e 

microeconômicas entendidas pela organização como fundamentais para o desenvolvimento 

sócio-econômico e que Bresser Pereira e Nakano (2003) chamaram  de Segundo Consenso 

de Washington. Sob esta orientação, o Banco Mundial destinou grande volume de recursos 
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financeiros e assistência técnica no apoio a ministérios e organismos competentes para 

realizar reformas Administrativa e Fiscal e o ajustes no sistema de Previdência e 

Seguridade Social.  

A nova orientação do pensamento no Banco Mundial acarretou um maior interesse 

do organismo por questões de políticas econômicas, comerciais e cambiais. Tal se refletiu 

logo nas condições para financiamento propostas pelo Banco cuja forma atribuída foi a de 

Programas de Ajustes Estruturais (PAE), composto por uma lista drástica de  critérios a 

serem respeitados pelo países que recorressem ao financiamento do BIRD.  O risco do 

programa é bem ilustrado pelo caso africano, que das 37 nações inseridos na PAE nas 

ultima duas décadas, três quartos  não conseguiram respeitar as condições impostas pelo 

Banco Mundial. (World Bank,1998)  

Banco Mundial inicialmente foi questionado desde o final dos anos setenta, quando 

a Teoria do Desenvolvimento Econômico perdeu credibilidade e a atuação do Estado na 

economia passou a ser questionada. Ainda, a própria idéia de um banco de 

desenvolvimento ficou comprometida a medida que o Banco Mundial adotou o pressuposto 

neoclássico de que é possível contar exclusivamente com a iniciativa privada para se 

alcançar a prosperidade, por que seria necessário manter um banco de desenvolvimento?  

Bresser critica a atitude adotada pelo o Banco Mundial perante a crise da divida externa  do 

inicio dos anos oitenta.  

Mudanças institucionais no Banco Mundial  ocorreram já quando ele tendeu a 

perder o papel de provedor liquido de fundos para os países em desenvolvimento.   Isto 

ocorreu pois embora o plano inicial para apoiar países me desenvolvimento foi que os 

fluxos de caixa negativos que seriam obtidos inicialmente ao financiar projetos 

desenvolvimentistas  no país seria compensados posteriormente por fluxos positivos 

quando o Estados se desenvolvesse. De fato, em alguns países este fluxo mudou, eles se 

tornaram negativo,embora eles não tivessem conquistado crescimento econômico 

satisfatório (Bresser Pereira, 1995) Assim, o Banco se deparou com o problema que, se os 

seus clientes não conseguiam se desenvolver e o capital investido retornar para ser 

realocado e promover o desenvolvimento de outros Estados, o Banco Mundial não poderia 

continuar a servir de provedor liquido de fundos. Foi então, em resposta a esta crise, que a 

organização passou a adotar empréstimos direcionados a ajustes estruturais e setoriais, 
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atrelados e condicionados a realização de reformas estruturais. O primeiro empréstimo 

dirigido a reformas setoriais no Brasil ocorreu em 1999 e totalizou US$ 1.010,1 milhões e o 

primeiro destinado a ajustes estruturais foi de US$ 1.161,6 em 2001 (ver Anexo III).  

Porém, o caráter nocivo destes empréstimos para ajustes estruturais foi reconhecida 

em abril de 1996, pelo próprio presidente do Banco Mundial, James Wolfensohn, que 

reconheceu a necessidade dos programas de ajuste estrutural patrocinados pela agência 

serem revistos. Ele admitiu que seria preciso adaptar os ajustes estruturais de modo que 

passassem a oferecer uma contribuição máxima para a redução da pobreza e que o 

impacto das reformas em grupos diferentes começasse a ser devidamente considerado. Para 

formular os moldes que deveria se proceder a reestruturação Wolfensohn recorreu ao apoio 

da sociedade civil através da criação da Structural Adjustment Participatory Review 

Initiative (SAPRI). O projeto de investigação participativa se desenvolveria por um período 

de cinco anos, cobrindo os impactos dos programas de ajuste estrutural do Banco Mundial 

em diversos Estados.  Não precisa muita astúcia para perceber que a declaração do 

presidente do Banco Mundial em relação aos resultados negativos dos empréstimos para 

ajustes estruturais ocorreu antes da realização destes tipos de empréstimos no Brasil, o que 

demonstra uma incoerência patente na organização.  

Em 2001, foram redigidos o Strategy Framework Paper (SFP) e o Strategy 

Directions Paper (SDP), dois documentos que sintetizam a estratégia de trabalho do Grupo 

Banco Mundial para os cinco anos subseqüentes. O primeiro alinha os esforços da 

organização com metas de desenvolvimento internacional sancionadas na Declaração do 

Milênio, além de indicar como tais objetivos serão perseguidos.  Por sua vez, o Strategy 

Directions Paper se ocupou do plano fiscal entre 2002 e 2004 para implementar elementos 

estratégicos elencados na Strategy Framework Paper. Outras mudanças no cerne do Banco 

são perceptíveis como o estimulo a um ambiente interno atrativo ao capital internacional  

através do incentivo ao investimento publico em infra-estrutura econômica e social. O 

apoio financeiro do Banco se destacou sobretudo no   suporte a reforma energética em 

resposta a crise no setor em 2001.  

Uma mudança substancial foi o foco do Grupo Banco Mundial  no combate à 

pobreza cujo papel atribuído foi de instrumento para transferir à esfera estadual por meio de 
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financiamentos de projetos neste escopo sob condições estabelecidas pela organização. 

Neste aspecto o Banco Mundial concedeu empréstimos para o alivio do problema da 

pobreza a cinco dos estados nordestinos entre 1999 e 2002 e três beneficiários na região 

outros entre 1997 e 1998. Hoje o enfoque organizacional no progresso do bem-estar social 

e no combate à pobreza chega, atualmente, a tornar tais preocupações a principal bandeira 

do Banco Mundial. Esta revisão de objetivos foi motivada também pelo declínio do fluxo 

de capital liquido do setor privado para os países em desenvolvimento desde 1997. A 

exemplo desta mudança, destaca-se o empréstimo de dois milhões de dólares em 1970 ao 

programa de saúde familiar da Jamaica cujo enfoque era no pós-parto no tocante ao 

planejamento familiar, bem como em 1971 o primeiro acordo de empréstimo para o 

controle de contaminação fluvial em São Paulo (Lichtensztejn; Baer, 1987, Araújo, 1991). 

O novo enfoque dado às idéias do BIRD em relação ao Brasil chegara ao Conselho de 

Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) através do documento “Políticas para um 

Brasil Justo, Sustentável e Competitivo”. Esse é um resumo de trabalho publicado em 

inglês, com mesmo título, pelo Banco Mundial em novembro de 2002. O longo documento, 

originalmente divulgado no site do Banco Mundial, trata desde questões macroeconômicas, 

passando por questões ambientais e até sobre a reforma do judiciário. No entanto, na sua 

introdução o tom é moderado, afinal os autores admitem que o Banco não possui 

conhecimento sobre todas as políticas do Brasil e que a análise seria uma contribuição para 

o debate. 

 
 
 
5. CONCLUSÃO: ANÁLISE DA MUDANÇA INSTITUCIONAL 

 
 

Na segunda metade do século passado as organizações internacionais multilaterais 

como o Banco Mundial ganharam grande importância na sociedade internacional, inclusive 

na definição de políticas e instituições em parte de seus países membros, mais exatamente, 

das nações periféricas que participam da organização. Na relação entre o Brasil e o Grupo 

Banco Mundial, cabe ao Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento 

(BIRD) este papel estratégico de financiar e influir na política nacional. O Brasil ocupa 

papel de destaque no total de capital já emprestado pelo BIRD a seus países-membros, o 
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que acarreta uma relação de relativa dependência do país com a política externa norte-

americana. Afinal, cabe aos Estados Unidos a maior participação no poder de voto e veto 

no Banco Mundial. Durante a década de 1990, como vimos no trabalho, a relação entre a 

organização e o Estado brasileiro continuou forte, a ponto de o Banco Mundial ter 

interferido de forma determinante na direção que as políticas econômicas tomaram no país. 

Esta relação influir nas instituições do Brasil foi exercida com vigor na época, sobretudo, 

através das condicionantes a que estavam atrelados os empréstimos realizados pelo BIRD. 

O Banco Mundial, através de todos os instrumentos já abordados, tornou-se um 

importante agente de interferência de países ricos sobre a política econômica das nações em 

desenvolvimento direcionando seu poder de influencia em favor do capital privado 

internacional. Conforme proferido em discurso do então Secretario do Tesouro dos Estados 

Unidos, Robert E. Rubin em janeiro de 1997, o consenso político e o papel do Banco 

Mundial a partir do final da década de 1980 é de suma importância para promover reformas 

na economia global segundo os interesses dos Estados Unidos.  

Na ocasião ele destacou ainda abertura dos mercados e a expansão comercial como 

conquistas de tais esforços. Segundo o economista sublinhou ainda o fato de que 42% das 

exportações totais norte-americanas seriam destinadas a países em desenvolvimento, 

ratificando assim o papel estratégico do Banco Mundial. As exportações dos EUA para os 

países do sul teriam crescido, segundo Rubin, em 75% e, sob a liderança intelectual e 

financeira dos Estados Unidos, estas agências financeiras internacionais se tornaram a força 

principal das reformas políticas orientada para o mercado e focadas para criar condições ao 

desenvolvimento e ao crescimento liderados pela iniciativa privada. Rubin chega a afirmar 

que estas instituições nunca foram tão centrais para este esforço (de promover reformas no 

mundo em desenvolvimento segundo os interesses norte-americanos) nem melhor talhadas 

para a realização desta tarefa (Viotti, 1999). A correlação entre o aspecto teórico defendido 

pelas estruturas hegemônicas e as atividades de financiamento do Banco Mundial no Brasil 

é claramente percebida em função das instituições preconizadas pela organização: a 

concretização de um rápido programa de privatização, a ampla liberalização comercial e a 

desregulamentação do mercado.  

Assim, o final da década de oitenta foi marcante pela formulação de uma agenda 

desenvolvimentista para os países latino-americanos no escopo de se evitar os níveis 
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baixíssimo de crescimento alcançado pelos países da região durante o que se chegou 

chamar de década perdida. O Consenso de Washington denomina uma agenda 

desenvolvimentista que sintetizava em dez pontos focais do pensamento predominante 

durante os anos noventa sobre os caminhos para o desenvolvimento na América Latina. O 

diagnostico dado pelo Consenso foi que a crise fiscal, principalmente o processo 

inflacionário, seria a principal causa dos problemas na América Latina (Williamson, 

1990a).   

O Banco Mundial figurou como um dos grandes responsáveis pela difusão 

internacional do receituário neoliberal. O BIRD, por sua vez, com suas instituições para 

financiamento, foi o instrumento para motivar a efetiva implantação daquele conjunto de 

proposições no Brasil. Não pretendo questionar uma falta de soberania nacional em definir 

suas políticas desenvolvimentistas na época, entretanto, não se pode negar o fato de o Brasil 

estar inserido em algo maior, em uma sociedade internacional e globalizada, ou seja, em 

um regime internacional, cujos atores mais influentes terminam por interferir fortemente 

nas instituições nacionais. Foi nesta conjuntura que o Consenso de Washington surgiu e se 

propagou, ecoando no Brasil durante toda uma década.  

Conforme abordado durante o presente trabalho, percebe-se que o Consenso de 

Washington contou com o respaldo de organizações multilaterais internacionais, sobretudo 

aquelas oriundas de Bretton Woods, ou seja, o Banco Mundial e o FMI. Dada a relação que 

o Brasil construiu com estas organizações e a vulnerabilidade externa do país a agenda 

neoliberal foi vastamente implantada durante a década de 1990. Segundo ajustes estruturais 

e setoriais sugeridos pelo Banco Mundial foram implementadas reformas macro e 

microeconômicas, a exemplo da reforma tributaria e da Previdência Social, cujo subsidio 

determinante foi a prestação de assistência técnica coordenada pelo organismo 

internacional. A intervenção do Banco Mundial no Brasil contou, portanto, com a prestação 

de auxilio teórico e o financiamento cujas condicionantes foram determinantes para política 

econômica nacional.   

Capítulo de destaque desta intervenção foram as sugestões do Banco em se reduzir 

os gastos da União em programas sociais para se possibilitar a realização da reforma fiscal 

e administrativa (Pedreira, op. cit.). Em contrapartida o Banco Mundial intensificou os 

investimentos destinados a projetos em setores sociais, o que terminou por transferir parte  
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do poder de condução de políticas sociais à organização. Este fator merece atenção visto 

que o processo de formulação de diretrizes de financiamento do Banco Mundial representa, 

mormente, os interesses da política externa dos Estados Unidos cuja participação na 

organização é majoritária.  Embora o Brasil tenha, nos anos noventa, ganhado maior acesso 

aos mercados privados de capital, o Banco Mundial teve uma presença determinante no 

financiamento do governo especialmente em períodos de mercados de capital voláteis, 

acesso reduzido e elevados spreads. 

 A influencia do Banco Mundial não se configurou tão somente pelo montante de 

empréstimos realizados, mas também por estudos realizados previstos na assistência ao 

país. Dentre eles, pode-se destacar na defesa de reformas estruturais: Brazil- State debt: 

crisis and reform (1995), Competition Policy and Mercosur (1997), Brazil- from stability to 

growth through public employment reform (1998), Brasil: questões criticas da Previdência 

Social (2001).   

Não se pode desconsiderar o desenvolvimento econômico que o Brasil alcançou 

durante a década de 1990 nem o papel do relacionamento do Banco Mundial com o 

país.Entretanto este desenvolvimento econômico não ocorreu sem um preço social, 

tampouco de forma autônoma. Se por um aspecto os empréstimos destinados para ajustes 

estruturais e setoriais possibilitaram um incremento na estrutura produtiva, por outro lado, a 

implantação dos preceitos do Consenso de Washington acarretou reduções significativas 

nos gastos sociais pelo governo, aumento geométrico da divida publica e uma drástica 

redução de indicadores sócio-econômicos.  A convergência macroeconômica do Brasil com 

o mundo global trouxe o aumento dos níveis de desemprego e de pobreza. Um outro 

aspecto relevante foi o forte desequilíbrio das contas externas provocado pelas medidas de 

liberalização do mercado, o que terminou por tornar o país mais vulnerável ao ambiente 

externo e dependente do capital internacional. 

Apesar da agenda desenvolvimentista do Consenso de Washington ter sido 

freqüentemente objeto de debates durante toda a década de noventa, em razão até da adoção 

da mesma em diversos países da América Latina, incluindo o Brasil, a literatura não se 

ocupou muito freqüentemente à perspectiva do Banco Mundial sobre o referido Consenso. 

Patente as críticas de acadêmicos, políticos e técnicos aos resultados obtidos pelo Consenso 

de Washington, especialmente às conseqüências que as políticas adotadas na época 
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refletiram para a camada menos favorecida da população, conclui-se que a agenda, em seu 

conjunto, acarretou diversos efeitos nocivos e abaixo do esperado para a sociedade.  

A abertura unilateral do mercado domestico à concorrência global foi implementada 

de forma drástica, levando ao fechamento de muitas empresas nacionais e induzindo o país 

a se inserir no mercado internacional principalmente através de produtos agrícolas e de 

pouco valor agregado, o que torna o país mais vulnerável às intempéries internacionais. 

Hoje, contudo, percebe-se uma preocupação maior quanto à participação do Brasil no 

mercado internacional de bens de maior tecnologia agregada. O Estado tem investido no 

desenvolvimento de tecnologia em setores como microinformática e energético. As 

mudanças nas instituições tributarias, todavia, sobrecarrega os mais pobres através de seus 

impostos indiretos de um sistema de tributação sobre a renda que não propicia uma real 

equidade.  

A freqüente divergência sobre o futuro brasileiro durante a década de 1980, a partir 

de diagnósticos diferentes sobre a natureza da crise e a falta de perspectiva do Estado, foi 

sucedida pela discussão sobre a origem, natureza e objetivos dos ajustes e reformas 

implementadas pelos três governos eleitos na década de noventa. Sabe-se do caráter 

intrinsecamente retórico implícito na linguagem discursiva, principalmente nas ciências 

humanas e sociais. Acredita-se que, metodologicamente, elas ajudam a definir a categoria 

objetividade como algo fundado na experiência e a verdade como baseada na validade 

discursiva. Objetividade, no caso aqui analisado, constitui um conjunto de medidas 

estabelecidas na dimensão sócio-político-econômica das nações latino-americanas, mais 

especificamente do Brasil, desde os anos 1980, mas que não conseguiu ser refletido em 

desenvolvimento segundo o ideário de Amartya Sen57. Tal refletiu, como visto no trabalho, 

em diversas críticas foram elaboradas ao receituário em questão, chegando a se formular 

uma proposta posterior, que ficou conhecida por Pós-Consenso de Washington.  

Ocorre, entretanto que, por mais que se tenham sido desenvolvidas perspectivas e 

abordagens teóricas como as da mudança institucional e sua relação com a performance 

econômica, as análises não tendem a buscar uma aplicação mais empírica da teoria na 

política desenvolvimentista no Brasil. Percebe-se uma predominância da análise de 

                                                 
57 Sen propõe uma concepção de desenvolvimento como liberdade, na acepção do poder das pessoas de 
viverem a vida que elas escolherem. Assim, Amartya Sen coloca o desenvolvimento para muito além de 
dados macroecômicos. 
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evolução institucional no âmbito empresarial. Deste modo, há uma carência de estudos que 

visem compreender como a insatisfação perante os frutos do Consenso de Washington 

refletiu internamente no Banco Mundial.  

Ainda estão inexplorados os impactos da evolução institucional no Banco quanto 

aos instrumentos mais recentemente sugeridos na busca de desenvolvimento para o Brasil 

após o Consenso de Washington, paralelamente com uma análise do progresso da 

percepção da organização sobre a própria idéia de desenvolvimento. Um fato de ratifica 

esta revisão quanto a implementação de uma mudança institucional no Banco Mundial foi a 

falência dos empréstimos para ajustes estruturais. Observa-se, porém, uma lamentável 

diferença entre a declaração do presidente do Banco Mundial sobre o caráter nocivo do 

projeto de empréstimos para ajustes estruturais em 1996 e do estudo resultante realizado 

junto à sociedade civil, Structural Adjustment Participatory Review Initiative (SAPRI), e a 

redução destes empréstimos. 

A hipótese central proposta no inicio do trabalho ficou, então, comprovada, pois os 

resultados do Consenso de Washington determinaram mudanças institucionais tanto no 

Brasil como também dentro do Banco Mundial. Não se pode deixa de sublinhar da força 

que a problemática do combate a pobreza ganhou na organização, havendo uma verdadeira 

ampliação do entendimento do Banco Mundial sobre o desenvolvimento, que, deixou de se 

centrar demasiadamente em variáveis econômicas para levar em consideração sobretudo o 

publico alvo final do desenvolvimento: a população. Ou seja, o aspecto social do 

desenvolvimento passou a ter mais espaços no Banco Mundial, não mais como uma 

conseqüência, mas como um fim em si mesmo. Outra conclusão de suma importância foi a 

do Banco Mundial admitir que a promoção do desenvolvimento de nações periféricas é 

muito mais complexa e envolve uma variedade imensa de fatores que se torna sem 

fundamento a tentativa de elaborar um receituário global para o desenvolvimento.  

Embora possa se lograr uma evolução institucional no Banco Mundial motivada já 

pela nova distribuição de pesos sobre os problemas de desenvolvimento (visto que a 

bandeira principal da organização atual é o combate à pobreza), bem como pela revisão 

dentro do próprio Banco de suas instituições como a que motivou a realização do SAPRI.  

Outras mudanças institucionais ainda precisariam ocorrer para que o Banco Mundial fosse 

um promotor eficiente e eficaz do combate à pobreza e ao desenvolvimento dos países 

 124



periféricos. Afinal, é difícil acreditar ser possível a uma organização promover o 

desenvolvimento daquele se ela é, de fato, comandada por outro que não o seu dito público 

alvo.  

Fica-se, de tudo isso, a impressão amarga de que a América Latina possa haver se 

convertido, com a anuência das suas elites, em um laboratório onde a burocracia 

internacional baseada em Washington (integrada por economistas descompromissados com 

a realidade política, econômica e social da região) busca pôr em prática teorias e doutrinas 

temerárias para as quais não há eco nos próprios países desenvolvidos onde alegadamente 

procura inspiração. Como questiona Chang (2004) os países ricos parecem ter chutado a 

escada do desenvolvimento pela qual eles subiram ao elaborar sugestões e políticas para os 

países periféricos diversa das que eles mesmos adotaram. 

Uma noção de desenvolvimento atual não se confunde com o crescimento 

econômico, apenas onde se observa um projeto social subjacente ocorre o real 

desenvolvimento (Furtado, 2000). Este novo paradigma no estudo do desenvolvimento das 

nações se reflete na expansão das metas político-econômicas. Portanto, não se pode evitar a 

dimensão política do processo de desenvolvimento. As associações internacionais de 

contornos econômicos têm figurado como uma estratégia contemporânea predominante na 

busca do que se espera como desenvolvimento. Observa-se que há uma institucionalização 

da cooperação internacional resultante de uma tendência na sociedade internacional à 

formação de organizações de caráter multilateral. 

Prega-se, hoje, uma visão conjunta de um mundo em que o crescimento econômico 

ou a integração regional não são fins em si mesmo, mas meios para a construção de um 

sistema multilateral eficiente. Este último como meio de promoção do desenvolvimento 

econômico, social e ambiental sustentável se mostra cada vez mais significativo na 

sociedade internacional. Entretanto, este novo paradigma representa uma mudança não só 

na literatura sobre a idéia de desenvolvimento, mas também nos meios propostos para o seu 

alcance. Este entendimento passou a ganhar mais espaço nas políticas adotadas no Brasil 

após resultados limitados de agendas desenvolvimentistas mais economicistas, como o 

Consenso de Washington. 

É difícil, no contexto deste trabalho, esgotar as questões relacionadas ao 

desenvolvimento do Brasil, ao retorno do liberalismo ao cenário político e institucional e ao 
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Banco Mundial como financiador do desenvolvimento. De qualquer forma estas questões 

estiveram presentes, na medida em que uma das preocupações centrais foi compreender as 

experiências de transposição do pensamento e das práticas neoliberais nos países em vias 

de desenvolvimento, mais especificamente no Brasil e de seus reflexos no pensamento e 

prática de seus defensores. As reflexões desenvolvias tentam responder mesmo que 

parcialmente a uma perplexidade crescente ante ao longo processo de crise social e de 

experiências de ajuste no Brasil. O estudo tornou possível, entretanto, se conclui ter 

ocorrido uma evolução institucional significativa no cerne do Banco Mundial, passando o 

foco de financiamentos limitados a infra-estrutura, que representava o pilar de uma 

economia planificada, para a satisfação de necessidades essenciais, baseado em planos de 

ajustamento de enfoque mais humanista de luta contra a pobreza e contra a corrupção, que 

antes não era considerada efetivamente como fator relevante. Hoje o Banco adota quase 

como dogmática a boa governança e o desenvolvimento durável.  

 Como bem analisou Vigevani (1994) sobre a mudança no perfil dos atores da 

sociedade internacional em meados do século passado:  

Essa alteração significou uma perda parcial por parte 

do Estado-nação de seu status de ator dominante, e 

praticamente único, da política mundial; seu “poder” 

foi debilitado pelo surgimento de novos atores 

internacionais. Todavia, apesar da existência dos novos 

atores não-estatais, são os governos nacionais que 

controlam e regulam as relações transnacionais e 

interestatais. 
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ANEXO I 
 

Países elegíveis apenas para empréstimos do BIRD (segundo os dados de 01/07/2002) 
 

Países por 

grupo de 

renda 

RNB per 

capita em 

2001ª 

 Países por 

grupo de 

renda 

RNB per 

capita em 

2001ª 

Países por 

grupo de 

renda 

RNB per 

capita em 

2001ª 

Renda per capita acima de 

US$5,185 

Renda per capita entre US$ 2,976 

e US$ 5,185 (continuação) 

Renda per capita entre US$ 1,436 

e 2,975  

Croacia 4,550 Belize 2,910 Eslovênia 9,780 

Chile 4,350 Africa do Sul 2,900 

República de 

Coreia  

9,400 Polônia 4,240 Jamaica 2,700 

Antígua e 

Barbuda 

9,070 Líbano 4,010 Turquia 2,530 

Argentina 6,960 Costa Rica 3,930 República 

Dominicana 

2,230 

São Cristovão e 

Nevis 

6,880 Maurício 3,830 Ilhas Marshall 2,190 

Palau 6,730 Estônia 3,810  Estados Fed. 

da Micronésia 

2,150 

Uruguai 5,670 Rep. Eslovaca 3,720 Fiji 2,130 

México 5,540 Malásia 3,640 Tunisia 2,070 

Trinidad e 

Tobago 

5,540 Botswana 3,630 El Salvador 2,050 

Rep. Tcheca 5,270 Panamá 3,290 Peru 2,000 

Seicheles _______ Lativia 3,260 Tailândia 1,970 

Renda per capita entre US$ 2,976 

e US$ 5,185 

Gabão 3,160 Namíbia 1,960 

Hungria 4,800 Lituania 3,080 Colômbia 1,910 

Rep. Boliviana 

da Venezuela 

4,760 Brasil 3,070 Rep. Isl. do Irã 1,750 

Fonte: World Bank, 2003 
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Países elegíveis apenas para empréstimos do BIRD (continuação) 
 

Países por grupo de 

renda  

RNB per capita em 

2001ª 

Países por grupo de 

renda 

RNB per capita em 

2001ª 

Renda per capita entre US$ 1,436 e 2,975 Renda per capita entre US$ 746 e US$ 1,435 

Jordânia 1,750 Suazilândia 1,300 

Fed. Russa 1,750 Equador 1,240 

Romênia 1,710 Belarus 1,200 

Macedônia 1,690 Marrocos 1,180 

Suriname 1,690 Filipinas 1,050 

Guatemala 1,670 Siria Rep Arabe b 1,000 

Argélia 1,630 Turcomenistão 950 

Bugaria 1,560 China 890 

Rep. Arabe do Egito 1,530 Iraque c _______ 

Renda per capita entre US$ 746 e US$ 1,435 Renda per capita abaixo de US$ 746 

Cazaquistão 1,360 Ucrânia 710 

Paraguai 1,300 Guiné Equatorial 700 

Fonte: World Bank, 2003 

 

Países elegíveis para recuros do BIRD e da AIDd (segundo os dados de 01/07/2002) 

 
Países por grupo de 

renda 

RNB per capita em 

2001ª 

Países por grupo de 

renda 

RNB per capita em 

2001ª 

Renda per capita entre US$ 2,976 e US$ 5,185 Renda per capita inferior a US$ 746 

Sta Lúcia e 3,970 Indonésia 680 

Granada e 3,720 Azerbaijão 650 

Dominica e 3,060 Papua Nova Guiné 580 

Renda per capita entre US$ 1,436 e US$ 2,975 Usbequistão 560 

São Vincente e 

Granadinas e
2,690 Zimbábue c 480 

Renda per capita entre US$ 746 e US$ 1,435 Índia 460 

Bosnia e Hezergovina 1,270 Paquistão 420 

Bolívia 940 Nigéria 290 

Rep. Fed. Iugoslava 

(Sérvia e Montenegro) c
______   

Fonte: World Bank, 2003 
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Países elegíveis apenas para recursos da AIDd (segundo os dados de 01/07/2002) 

 
Países por 

grupo de renda 

RNB per capita 

em 2001ª 

Países por 

grupo de renda 

RNB per capita 

em 2001ª 

Países por 

grupo de renda 

RNB per capita 

em 2001ª 

Renda per capita entre US$ 1,436 e 

US$ 2,975 

Renda per capita inferior a US$ 746 

(continuação) 

Cambodja 270 

Maldivas e 2,040 Haiti c 480 Togo c 270 

Tonga e 1,530 Senegal 480 Madagascar 260 

Samoa e 1,520 Rep. do Iêmen 460 Nepal 240 

Renda per capita entre US$ 746 e 

US$ 1,435 

Vietnã 410 Ruanda 220 

Cabo Verde e 1,310 Guiné 400 Burkina Faso 210 

Albânia 1,230 Mongólia 400 Mali 210 

Vanuatu e 1,050 Moldávia 390 Moçambique 210 

Djibuti 890 Comores 380 Chade 200 

Honduras 890 Bangladesh 370 Eritréia 190 

Guiana 840 Benin 360 Malauí 170 

Kiribati 830 Mauritânia 350 Niger 170 

Sri Lanka 830 Quënia 340 Guiné-Bissau 160 

Renda per capita inferior a US$ 746 Gâmbia 330 Tajiquistão 160 

Rep. do Congo 700 Sudão c 330 Serra Leoa 140 

Butão 640 Zâmbia 320 Burundi 100 

Costa do Marfim 630 Rep. Dem. Pop. 

do Laos  

310 Etiópia 100 

Ilhas Salomão c 580 Gana 290 Afeganistão _____ 

Camarões 570 Rep. Kyrgyz 280 Rep. Dem. do 

Congo 

_____ 

Georgia 570 São Tomé e 

Príncipe 

280 Libéria _____ 

Armênia 560 Tanzânia 280 Mianmar _____ 

Lesoto 550 Uganda 280 Nicaragua _____ 

Angola 500 Rep. Africana 

Central c

270 Somáliac _____ 

Fonte: World Bank, 2003 
a  Segundo a metodologia do World Bank Atlas.
b  Créditos na condição de não acululativo em 30 de junho de 2002. 
c  Créditos na condição de não acululativo em 01 de julho de 2002. 
d Os países são eleíveis para a AID com base na pobreza relativa e na falta de acesso à credito. A elegibilidade do país aos 

empréstimos da AID é determinado segundo o RNB per capita de 2001 de até US$ 875 no ano fiscal de 2003, usando a metodologia do 
Atlas. Para receber recursos da AID, os países também são submetidos a testes de performance. Em circunstances excepcional, a AID 
estende temporariamente a elegibilidade a países que estão acima do limite operacional e estão empreendendo esforços para importantes  
ajustes mas não são solventes o bastante para recorrer ao BIRD.  

e Exceções ao limite de elegibilidade aos empréstimos da AID têm  sido possiveis à economia de pequenas ilhas, que, sem isto 
não teria acesso à assistência do grupo Banco Mundial em razão da falta de acesso a credito deste países.  
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ANEXO II 
 

Empréstimos do Banco Mundial para o Brasil por setor (em US$ milhões) - 1989-1997 
SETORES 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 

Desenvolvimento Econômico 134,0 507,0 300,0 0,0 0,0 0,0 211,0 175,0 352,6 
Agricultura e desenvolvimento 

rural 134,0 507,0 -- -- -- -- 211,0 175,0 352,6 

Indústria, comércio e 
integração -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Micro e pequena empresa -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Bancos e desenvolvimento -- -- 300,0 -- -- -- -- -- -- 

Turismo -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Desenvolvimento Social, 

Gênero e Inclusão 99,0 267,0 395,0 0,0 212,0 612,6 0,0 300,0 0,0 

Educação -- -- 395,0 -- 212,0 452,6 -- -- -- 
População, saúde e outros 

serviços sociais 99,0 267,0 -- -- -- 160,0 -- 300,0 -- 

Infra-Estrutura Econômica 94,0 695,0 260,0 0,0 88,0 220,0 0,0 350,0 370,0 
Energia e mineração 94,0 385,0 260,0 -- -- -- -- -- -- 

Transportes -- 310,0 -- -- 88,0 220,0 -- 350,0 370,0 
Telecomunicação -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Infra-estrutura Social 380,0 100,0 0,0 376,0 128,5 304,0 341,0 0,0 100,0 
Desenvolvimento urbano 100,0 100,00 -- 126,0 128,5 150,0 341,0 -- 100,00 
Abastecimento de água, 

saneamento básico 280,0 -- -- 250,0 -- 154,0 -- -- -- 

Gestão do Setor Público 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 170,0 
Gestão do setor público -- -- -- -- -- -- -- -- 170,0 

Leis, justiça e administração 
pública -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Finanças -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Assistência Técnica 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Assistência técnica -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

Meio-ambiente 0,0 0,0 0,0 422,0 390,0 0,0 0,0 50,0 0,0 
Gestão de recurso s ambientais -- -- -- 422,0 390 -- -- 50,0 0,0 
Structural Adjustment Loans – 

SAL 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 -- 0,0 0,0 0,0 

Ajuste estrutural -- -- -- -- -- -- -- -- -- 
Ajuste setorial -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

TOTAL DOS SETORES 707,0 1.569,0 955,0 798,0 818,5 1.136,6 552,0 875,0 992,6 
Parcela do BIRD 707,0 1.569,0 955,0 798,0 818,5 1.136,6 552,0 875,0 992,6 
Parcela da AID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Número de operações 6 9 4 5 8 7 6 4 12 
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ANEXO III 
 

Empréstimos do Banco Mundial (BIRD) para o Brasil por setor (em US$ milhões) - 
1998-2005 

  
SETORES 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 
Desenvolvimento Econômico 195,0 44,0 0,0 346,5 106,1 0,0 0,0 119,4 
Agricultura e desenvolvimento 
rural 

195,0 44,0 -- 346,5 106,1 -- -- 119,4 

Indústria, comércio e 
integração 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Micro e pequena empresa -- -- -- -- -- -- -- -- 
Bancos e desenvolvimento -- -- -- -- -- -- -- -- 
Turismo -- -- -- -- -- -- -- -- 
Desenvolvimento Social, 
Gênero e Inclusão 

217,5 467,0 0,0 159,6 228,0 160,0 100,0 753,5 

Educação 217,5 202,0 -- 159,6 160,0 60,0 -- 31,5 
Programas Assistenciais  -- -- -- -- -- -- -- 572,2 
Infra-Estrutura Econômica 361,0 150,0 43,4 0,0 519,6 12,1 0,0 0,0 
Energia e mineração  130,0 -- 43,4 -- 454,6 12,1 -- -- 
Transportes 231,0 150,0 -- -- 65,0 -- -- -- 
Telecomunicação -- -- -- -- -- -- -- -- 
Infra-estrutura Social 150,0 0,0 136,0 0,0 294,0 121,0 36,0 0,0 
Desenvolvimento urbano -- -- -- -- 294,0 46,0 -- -- 
Abastecimento de água, 
saneamento básico 

150,0 -- 136,0 -- -- 75,0 36,0 -- 

Gestão do Setor Público 445,0 0,0 50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Gestão do setor público 425,0 -- -- -- -- -- -- -- 
Leis, justiça e administração 
pública 

-- -- -- -- -- -- -- -- 

Finanças 20,0 -- 50,0 -- -- -- -- -- 
Assistência Técnica 0,0 0,0 35,4 8,9 14,5 5,0 0,0 20,1 
Assistência técnica -- -- 35,4 8,9 14,5 5,0 -- 20,1 
Meio-ambiente 249,0 15,0 15,0 0,0 0,0 0,0 24,1 0,0 
Gestão de recursos ambientais 249,0 15,0 15,0 -- -- -- 24,1 -- 
Structural Adjustment Loans – 
SAL 

0,0 1.010,1 1010,2 1.161,6 404,0 939,1 700,8 502,5 

Ajuste estrutural  -- -- -- 1.161,6 404 404,0 640,8 -- 
Ajuste setorial -- 1.010,1 1.010,2 -- ---- 535,1 60,0 502,5 
TOTAL DOS SETORES 1.617,5 1.686,1 1.290,0 1.676,6 1.566,2 1.237,2 860,9 1.395,4 
Parcela do BIRD 1.617,5 1686,1 1.290,0 1.676,6 1.566,2 1.237,2 860,9 1.395,4 
Parcela da AID 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Número de operações 15 8 8 10 11 9 5 9 

Fonte: World Bank. Annual Report, diversos números. 

 

Nota: o exercício fiscal do Banco Mundial, que vai de 30 de junho ao mesmo dia do ano 

subseqüente, inclui Garantias e a soma dos números do mecanismo dessas garantias podem não ser exatas 

devido ao arredondamento.  
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