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Brasilia, 29 de agosto de 1995

Environmental Defense Fund/Instituto
Socioambiental
A Sociedade Civil e Os Bancos Multilaterais
Brasil:

no

diagnostico e propostas para discussão

.j

A ausência de um diálogo aberto entre o governo e a
sociedade civil brasileira sobre o uso do dinheiro público
que os investimentos multilaterais no país representam,
contribui em muitos momentos para o descrédito do governo,
estimula conflitos sociais evitáveis, torna propícia a
malversação dos recursos, e acarreta prejuizos financeiros
consideráveis. Ainda é comun o desenho, encaminhamento e
aprovação dos projetos multilaterais pautados em discussões
excludentes entre técnicos dos bancos e alguns órgãos
governamentais, de forma que as populações locais afetadas
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e organizações não governamentais interessadas venham a
conhecer os planos por último. Como consequência, criam-se
conflitos desgastantes entre o governo e a sociedade, às
vezes até fundamentadas na desinformação ou então, levantam
expectativas na sociedade que depois não se realizam,
alimentando assim a desconfiança e o descrédito mútuo. A
falta de transparência no desenho e negociação dos
empréstimos impede que a sociedade civíl desempenhe a
função
de
fiscalizadora,
contribuindo
para
a
má
administração dos recursos, a morosidade na sua aplicação,
ou até mesmo o desvio para fins escusos. Se os supostos
beneficiários
soubessem
com
antecedência
quais
os
benefícios a serem esperados dos projetos, eles estariam em
melhores condições de exercer uma pressão eficaz nos orgãos
governamentais no sentido de aproveitar melhor os recursos.
A
inexistência de
canais regulares para
propiciar
informações mínimas sobre a pauta para os investimentos
multilaterais ainda facilita que projetos ostensivamente
voltados para a redução da pobreza venham a beneficiar
camadas menos
carentes ou
até mesmo
empresas de
consultoria, empreiteiras, ou outros interesses que não os
visados pelas metas dos projetos. Ou seja, o sigilo é mais
um obstáculo para os projetos atingirem suas finalidades,
particularmente quando se trata de melhorar a situação das
populações mais pobres.
Nos últimos anos, a falta de transparência no planejamento
dos projetos multilaterais e na aplicação dos recursos tem
causado consequências a nível internacional, cujos efeitos
aqui podem ainda vir a ser mais drasticos do que se
imagina. Ao longo da última decada, organizações não
governamentais do norte têm tido êxito consistente em
sensibilizar os seus governos para os efeitos danosos ao
meio ambiente dos projetos multilaterais, e alguns efeitos
sociais perversos dos mesmos. Por consequência, o Banco
Mundial, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e os
outros multilaterais adotaram, sob pressão principalmente
dos EUA, uma série de novos procedimentos--a criação de
departamentos de meio ambiente, a exigência dos estudos de
impacto ambiental, novas políticas de acesso público às
informações, os "painéis de inspeção" ou instâncias semiautônomas incumbidas de ouvir queixas de populações
prejudicadas pelo não cumprimento de normas dos bancos. As
críticas ambientais se transformaram em instrumentos
eficázes de
influência nas
estruturas internas das
instituições multilaterais.
Grande parte do impulso por trás dessas criticas, e
sobretudo da legitimidade das mesmas, tem origem no abismo
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existente entre as preocupações e reivindicações de
movimentos sociais locais afetados pelos projetos, e as
camadas decisórias dos seus governos e dos próprios bancos.
É
o que se pode chamar de "síndrome Chico Mendes"--um
movimento local se vê prensado por um investimento
internacional, não encontra interlocução no governo, e
recorre à aliança com parceiros internacionais. Estes, sim,
levam adiante a denúncia, através dos seus governos, que
pressionam o banco, que passa a pressionar o governo
mutuário do empréstimo. Podem se contar exemplos múltiplos
desse tipo, nem só no Brasil como em outros países da
América Latina, na Índia, África, e Ásia. Além de
representar uma falha do processo democrático, esse tipo de
articulação internacional desemboca em outras críticas aos
bancos, e passa a ter um peso maior na nova conjuntura
política dos Estados Unidos.
Existem três tipos de críticas aos bancos multilaterais. A
dos ambientalistas, que propõe que os bancos não conseguem
contabilizar os custos ecológicos reais dos seus projetos,
por serem difusos, de forma que o desenvolvimento promovido
pelos bancos tende a minar a base de recursos naturais na
qual todo crescimento econômico de longo prazo está
pautada. A segunda é a crítica da esquerda--de que o ajuste
estrutural, reformas liberais e globalização propostas
pelos bancos beneficia as elites às custas dos pobres e,
portanto, constitui o antidesenvolvimento. A terceira, mais
cotada hoje em dia, é a da direita. Se é que os
multilaterais são os agentes da globalização e das refonnas
liberais, argumentam os ideólogos do partido republicano
dos EUA, seriam agentes extremamente ineficientes senão
incompetentes e, portanto, não merecem o apoio financeiro
que costumam receber dos EUA. Apontam para África, onde os
bancos mais têm investido (em tennos proporcionais às
economias da região), e onde os resultados da assistência
menos têm para mostrar de positivo. Contrasta-se com os
chamados "tigres asiáticos", onde os
bancos menos
investiram, e onde as reformas liberais mais vingaram, até
mesmo em termos dos indicadores sociais. Esse raciocínio já
venceu a nível do congresso nortearnericano. O poderoso
comitê de aprovação de verbas da câmara dos deputados
aprovou cortes de mais de 50% na verba já comprometida pelo
executivo para o ano fiscal de 1996 da reposição do capital
da Associação de Desenvolvimento Internacional (ADI, a
janela de empréstimos concessionais do Banco Mundial).
Propõe reduzir em quase 20% a contribuição norteamericana
ao BIRD. Para o BID o corte está em 55% para o ano fiscal-está se propondo aprovar na integra o pedido do executivo
para o capital ordinário, e de zerar o pedido para o Fundo
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de Operações Especiais (FOE),
o dinheiro com juros
concessionais. Tudo isso ainda para ser apreciado pelo
Senado, mas tudo indica que redução haverá. Para o Brasil,
tudo bem até aí--à curtíssimo prazo. O Brasil não toma
dinheiro da ADI, recebe pouco do FOE e os cortes propostos
não deverão reduzir os níveis dos empréstimos do BIRD ou
BID de imediato. Entretanto a tendência deslanchada pelos
EUA terá um efeito cascata--conforme o princípio de "burden
sharing" (rateio do ônus), segundo o qual os países do
norte coordenam entre eles as proporções das suas
contribuições financeiras aos bancos de desenvolvimento,
uma redução por parte dos EUA fatalmente acarretará
reduções dos outros países do norte. É claro que o ônus vai
incidir primeiro no ADI, desde que esta instância do banco
precise de doações regulares para manter ou aumentar seu
fluxo de créditos aos países pobres. Mas, fatalmente o
arrôcho vai atingir o BIRD também, e fará com que a
capacidade da instituição de aumentar a sua carteira de
empréstimos fique cada vez mais limitada. Em seguida, com a
queda dos financiamentos da ADI, e o aumento do número
absoluto de mutuários com a inclusão das repúblicas exsoviéticas e outros países outrora socialistas nas filas, o
volume dos recursos disponíveis a países como o Brasil será
reduzido. Essa tendência deverá se manifestar mais
rapidamente no BID, uma vez que a contribuição dos EUA tem
um peso muito maior no FOE do que na ADI. Mantido o atual
clima da discussão em torno da assistência externa nos EUA,
essa tendência afetará todas as instituições multilaterais,
e
pode
se
agravar mais
rapidamente dependendo da
conjuntura.
É interessante notar nesse contexto, que entre as três
principais linhas de crítica aos bancos, há só dois pontos
em comum, o que são a falta de transparência dos bancos e a
ineficiencia gritante dos projetos. Se por um lado, é
evidente que o destino das instituições multilaterais
dependerá só
indireta e
parcialmente do
grau
de
transparência dos seus projetos aos beneficiários, por
outro, é também claro que a falta de interlocução entre
governo e sociedade civíl sobre esses financiamentos pode
facilmente ampliar e agravar o desgaste que as instituições
vêm sofrendo, até inclusive antecipando o arrôcho dos
recursos disponíveis. O acumulo neste momento de mais casos
da "síndrome Chico Mendes" (veja acima), poderá ter efeitos
imprevisíveis, porem, para o aporte financeiro dos países
do norte aos bancos, mais amplos do que o original.

Há que observar então, que democratizar o diálogo entre
governo e sociedade civil quanto aos projetos multilaterais
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teria custos extremamente baixos para o governo, e
beneficíos potenciais consideraveis em termos de melhorar a
qualidade dos
projetos, aumentar a
capacidade dos
beneficiados de fiscalizar a aplicação dos recursos, e
evitar o descrédito dos orgãos incumbidos de executar os
projetos. Senão, vejamos os casos arrolados abaixo, que
demonstram os diversos custos associados à falta de
transparência na negociação dos projetos. Não seria menor o
benefício
de
evitar
maiores
desgastes
na
imagem
internacional das instituições multilaterais. Depois de
discutir alguns estudos de casos específicos de projetos
problemáticos, passamos a propor algumas medidas iniciais
para proporcionar uma discussão mais aberta e democrática
da assistência externa.
2. Casos exemplares - Rio Tiete,
Nordeste, Prodetur

Planafloro, Educação no

a. Projeto Tietê

O Projeto Tietê é um exemplo paradigmático de um projeto
que se propõe a responder a uma demanda social expressiva e
um problema técnico, que levantou grande expectativa da
sociedade local na época da aprovação do recurso. A
proposta de despoluir o rio Tietê foi, e continua sendo, de
consenso geral. É um consenso fundamentado--falta agua em
São Paulo, e sem medidas eficazes para despoluir o rio, nos
trechos mais poluídos a agua pode tornar intratavel.
Em função do oportunismo dos agenciadores do projeto em
catar recursos externos para aproveitar políticamente o
sentimento ambientalista do ano da Eco-92, o planejamento
feito foi absolutamente inadequado para implantar o
projeto, razão pela qual o mesmo não pode apresentar nenhum
metro cúbico de esgoto a mais sendo tratado, três anos após
o começo do projeto, do que houve no início. A decepção
geral levou o governo a um desgate grande, e a necessidade
objetiva de limpar o Tietê está tão longe de ser respondida
quanto era em 1992, com parcial excessão da carga de
poluentes industriais (veja anexo 1.) O compromisso público
do governo Fleury de criar um processo aberto e
transparente à sociedade civil foi burlado imediatamente
após ter conseguido o recurso, e os contribuintes agora
passam a pagar taxa de compromisso dos recursos aprovados
mas
não
utilizados pela
falta de
capacidade dos
governantes.
O Projeto Tietê, conforme concebido pelo governo de São
Paulo, abrange três componentes na sua primeira etapa.
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Primeiro, o dos esgotos domésticos, executado pela SABESP,
aumentaria a capacidade de tratamento dos esgotos de 8, 5
para 18 metros cúbicos por segundo e ampliaria a rede de
coleção de esgotos, com custos de US $973 milhões entre
1992 e 1996. O projeto de esgotos conta com um empréstimo
do Banco Inter Americano de Desenvolvimento (BID) de US$
450 milhões, o restante sendo recursos do governo.
O
segundo, de despoluição industrial, executado pelo CETESB,
tem um custo de US $500 milhões entre 1992 e 1994, do setor
privado, com linhas de crédito do BNDES. O terceiro
projeto, de obras hídricas, prevê um gasto de US $619
milhões entre 1995 e 1998, para fins de regularização de
vazão, reservação de água e prevenção de enchentes, e tem
finaciamento do Overseas Economic Cooperation Fund (OECF)
de US $372 milhões sendo o restante por conta do governo de
São Paulo. (Veja anexo 2, Conexão, No. 1, jan.-fev. 1995,
publicação do Vitae Civilis).
O projeto veio de encontro a necessidade objetiva de
despoluir o Tietê, cuja carga de poluentes ameaça o futuro
abastecimento da agua à área metropolitana, e da clara e
forte demanda da população local para uma solução. O Núcleo
União Pró-Tiête, organização não-governamental (ONG) que em
1991 começou uma campanha para a limpeza do rio, colheu 1,2
milhões de assinaturas de moradores da bacia a favor da
proposta de despoluição e montou uma rede de monitoramento
independente da qualidade da agua com 57 (??) estações ao
longo do Tiête. Foi igualmente fruto do trato político
entre o então governador do São Paulo Fleury e o presidente
Collor para aproveitar a onda do ambientalismo da Eco 92
para atrair recursos internacionais. Conseguiram, através
do financiamento do BID de $450 milhões para o projeto de
esgotos. O
governador assinalou para as
ONGs com
perspectivas de um processo aberto e transparente, que
ganhou o apoio delas. Uma vez aprovado o projeto pelo
diretores executivos do BID, fechou as portas.
O governo tarnbem propôs, e divulgou, metas que se mostraram
absolutamente inviáveis: declarou que até o final de 1994
seriam "substancialmente concluidas" obras que aumentaria o
tratamento dos esgotos de 5% do fluxo total para 85%
(Depollution of the Tietê, SABESP, July 1991, veja anexo
2). Afirmou que até 1994 os trechos mortos do rio voltariam
à vida. Mesmo amenizando a propaganda no documento do
projeto do BID, as metas se mostraram irreais. Tambem
propôs como orgão executor a
SABESP ( Companhia de
Saneamento Básico do Estado de São Paulo), que teria que
dispôr
de
recursos
próprios
suficientes
para
a
contrapartida local do empréstimo do BID { $450 milhões) .
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Segundo reportagem da Veja (08/03/95), o diretor financeiro
da empresa na época garantiu que SABESP não dispôs dos
recursos necessários e foi sumariamente demitido. Embora o
relatório de avaliação elaborado pelo BID concluisse pela
viabilidade financeira do projeto e do executor, a SABESP
tinha pesadas dívidas, alem de um compromisso de investir
US $100 milhões por ano até 1994, assumido junto ao Banco
Mundial para um outro projeto. E quatro anos depois, "a
companhia se diz quase insolvente. Deve 3, 5 bilhões de
dólares, mais de três anos de seu faturamento total" (Veja
08/03/95, p. 77).
O cronograma de execução física do projeto se encontra
defasado em todas as áreas. Embora o projeto do CETESB, de
reduzir a carga de poluição industrial teve melhores
resultados, o estado geral do rio mudou muito pouco, e nem
chegou perto de transformar o rio morto em rio vivo corno o
governo Fleury havia anunciado.
Embora ninguem duvide a
importância de aumentar a
quantidade de esgoto tratado na área metropolitana, a
eficiénica de usar quase todos os escassos recursos
internacionais em novas obras é discutivel. O projeto do
BID fica concentrado em novas obras--rede de coleção de
esgoto, novas estações de tratamento, aumento de capacidade
de estações existentes. Entretanto, o SABESP calcula que
44% da agua tratada é desperiçada. Há que indagar se o
dinheiro do BID não teria um rendimento maior, com
benefícios sociais iguais ou
maiores, investido na
conservação ou melhor aproveitamento da agua já tratada
pelo sistema instalado.
Os resultados principais do projeto até o presente são o
descrédito que o governo sofre junto à população local e a
taxa de compromisso que o contribuinte brasileiro pagou
pelos recursos do BID comprometidos mas não usados. Foi
feita urna negociação extraordinária através da qual o prazo
da execução foi estendido até 1988, ao invés do final desse
ano. E, para não inviabilizar o programa por inteiro, neste
ano o BID vai fornecer 75% do investimento necessário para
tocar o novo cronograma, ao invés dos 50% previstos no
contrato original. Evidentemente, os problemas que esse
projeto enfrenta transbordam a falta de transparência na
negociação e nas tentativas de implementação. Porém o
sigilo não ajudou a resolvé-los ou agilizar o processo, mas
ao contrário, o piorou. A exclusão da socidede civil de
qualquer acesso à esfera decisória após a aprovação afastou
entidades
com
capacidade
técnica
independente
de
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monitoramento e contribuiu para levar o projeto
burocrático onde permanece até hoje.

ao marasmo

b. Prodetur
Aprovado
em 30 de novembro
de 1994, o
Programa
de
Desenvolvimento de Turísmo do Nordeste (Prodetur) apresenta
um custo total de US $800 milhões, sendo US $400 milhões um
empréstimo
do
BID.
Trata-se
de
um
financiamento
ao
Departamento de Projetos Integrados e Infraestrutura do
Banco do Nordeste do Brasil S .A., para apoiar projetos
estaduais de desenvolvimento turístico em vários estados do
nordeste. Estes incluem o fortalecimento institucional de
órgãos estaduais e municipais de turismo e meio-ambiente
nos sítios turísticos eleitos; melhorias nos sistemas de
água potavel e saneamento, e de coleta de lixo, bem como na
recuperação
e
proteção
ambiental
nas
mesmas
áreas;
investimento em aeroportos e estradas; e restauração de
sítios históricos, praias e outras atrações turísticas.
Ninguém pode negar a suma importância de melhores condições
de
saneamento
básico
no nordeste,
ou até mesmo
de
investimentos na infraestrutura de transporte. Por outro
lado, pode-se questionar o efeito na distribuição de renda
e acesso à assistência básica de melhorias na estrutura de
saneamento e transporte voltado especificamente em sítios
turísticos selecionados pelo setor empresarial. Ou seja,
existe um risco de que, com aplicações
dos escassos
recursos
públicos
em
obras
que
visam
beneficiar
o
desenvolvimento turístico, cria-se bolsões de prosperidade
privada
num mar
de pobreza
generalizada,
com custos
adicionais de degradação ambiental proveniente da falta de
planejamento adequado.
A análise do Prodetur/CE
(o subprojeto
para o Ceará)
veiculada pelo Fórum do Litoral Cidadania, Desenvolvimento
e Meio-Ambiente, do Ceará, ilustra de forma clara que as
populações locais mais prováveis de serem prejudicadas pelo
projeto foram mantidas
na desinformação
total sobre a
natureza e consequências do projeto, que já no princípio da
fase da execução começa a aparentar efeitos sociais e
ambientais perversos.
Conforme o relato do Fórum (04 de março, 1995, anexo 3), as
entidades alí reunidas passaram mais de um ano tentando
obter, junto aos orgãs competentes, informações sobre o
projeto e não conseguiram. Pelo que parece, houve, antes de
uma falta de informação para as ONGs, um processo ativo de
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mantê-las desinformadas. Tal procedimento tende a dar
crédito às observações do Fórum no sentido de, "grande
parte da área beneficiada pelo Prodetur {no Ceará) é de
propriedade de algumas poucas empresas imobiliárias e agroindustriais concentradoras de grandes extensões de terras,
e que em alguns casos possuem relação estreita com o
governo estadual." {carta do Fórum do Litoral Cidadania,
Desenvolvimento, e
Meio-Ambiente, aos
Presidente e
Diretores Executivos do BID, 04 de março, 1995) Ou seja, se
os governantes não tem interesses excusos no projeto, por
que é que agem como se os tivessem?
O documento do Fórum apresenta casos preocupantes de
desrespeito da legislação ambiental vigente pelas empresas
imobiliárias e outras, como a abertura em Fortaleza da
Avenida Sebastião de Abreu, cortando um Parque Ecológico
Estadual; o aterro para a construção do Hotel Marina Park,
assunto de protestos ambientalistas; e obras na área do
manguezal do Cocó, feitos sem EIA-RIMA e Audiência Pública,
a despeito da legislação. Tais constatações tornam-se mais
preocupantes ainda, face a existência em grande parte do
litoral cearense "de loteamentos irregulares que vem
prejudicando
comunidades
nativas
e
causando
danos
irreversíveis ao meio ambiente." (Ibid.)
A denúncia do Fórum ainda aponta para problemas graves
referentes ao uso das terras públicas do litoral. São
essas, as "Terras de Marinha", uma faixa de terra paralela
à área de influência dos mares. Compete ao Departamento de
Patrimônio da União (D.P.U.) demarcar, e onde for cabível,
outorgar autorizações de concessão de uso e ocupação nessas
terras da União. O destino dado a essas terras é obviamente
crítico tanto ao futuro das comunidades de pescadores
artesanais do litoral, quanto ao desenvolvimento turístico
na região. Mecanismos transparentes, com critérios claros,
para discussão dos planos de desenvolvimento e decisões
sobre o uso das terras seriam fundamentais para um processo
democrático de desenvolvimento. Tudo indica que o que
ocorre é o contrário: que o órgão público competente tem
favorecido especuladores imobiliários e prejudicado as
comunidades tradicionais. O caso da família de Luís Gentil
Jr. que tinha 13 autorizações de uso e ocupação até este
ano, que foram canceladas por atuação do Ministério Público
Federal (M.P.F.), seria um exemplo. Há diversos inquéritos
policiais instaurados pelo M. P. F. contra o delegado em
exercício do D. P. U., entre eles, prevaricação ( segundo o
Fórum,
"por desobedecer pareceres técnicos e ordens
judiciais que davam ganho de causa à comunidades ameaçadas
por especuladores.").
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Se não bastasse para caracterizar o grau de desordem na
administração pública das terras litorâneas vejamos o
quadro
de
violência
acarretado
pela
especulação
imobiliária. Vale
ressaltar que
a
regularização e
ordenamento da situação fundiária numa região como a
litorânea, habitada por comunidades tradicionais, inclusive
indígenas ( como os Tapeba em Caucaia e os Tremembé em
Itarema), é um pressuposto chave para qualquer processo de
desenvolvimento equitativo. Nesse contexto a ocorrência de
grilagem, ocupação irregular, e uso de coerção contra
comunidades tradicionais, e o uso de documentação falsa
para legitimar a grilagem, denunciado pelo Fórum, são
sintomáticas de graves falhas no empenho do poder público
no local. O Fórum alista 26 locais,
situados em 11
municípios onde teria casos de violência contra comunidades
locais, e ainda apresenta 6 nomes de empresas e pessoas que
destacam-se nessas práticas (veja anexo 3, p. 7). Compete
ao poder público, inclusive o judiciário averiguar as
denuncias e coibir os delitos com as devidas penas civís e
criminais para os responsáveis. Ao BID cabe garantir que as
suas diretrizes sobre impactos sociais dos projetos se
façam cumprir em toda a região efetivamente afetada pelo
projeto. Caso contrário, o empréstimo deveria ser suspenso.
claro que as ambições dos governos dos estados do
nordeste para desenvolvimento turístico vão alem dos sítios
específicos eleitos para investimentos do BID. Porem na
medida
que
o
projeto visa
equipar a
região com
infraestrutura adequada à
expansão da
indústria de
turismo,o investimento do BID passa a ter efeitos fora dos
sítios das obras restritas arroladas no projeto. O BID
enfim, passa a compartilhar da responsibilidade para os
efeitos do processo maior da expansão do setor,
e
especialmente nas áreas que viram objeto de pressões
intensas, com as terras litorâneas.
É

Também nesse· caso, é claro que não basta um processo
transparente de negociaçao de recursos externos para
equacionar os problemas fundiários do litoral Cearense,
muito menos do nordeste. Porém, excluir as populações mais
prejudicadas pelo processo em curso da discussão só serve
para assegurar que o projeto beneficiará elites já
privilegiadas, às custas de danos ambientais e conflitos
sociais agravados.
e. Projetos de Educação do Banco Mundial
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Para sua tese de doutorado na Sorbonne, a professora
Marília Fonseca da Universidade de Brasília fez uma
pesquisa minuciosa sobre os investimentos do Banco Mundial
na área de educação no Brasil nos últimos 20 anos: La
Banque Mundial e l'education au Brêsil. É uma pesquisa de
importância particular, pois até mesmo os críticos mais
duros do Banco Mundial tem argumentado que a instituição
deveria investir mais em educação e saúde, ao invés de
grandes projetos de infraestrutura pesada. Os resultados
chegam a ser chocantes. Num somatório de US $100 milhões de
empréstimos do Banco para o setor, com contrapartidas
nacionais de US $217 milhões (e outros US $80 milhões a
pagar ao Banco), nos últimos 20 anos, a professora chega a
conclusão geral que "os projetos foram um fracasso" (Veja,
23 de novembro, 1994, p. 7, anexo 4). Isso, em termos dos
objetivos definidos pelo Banco e o governo do Brasil.
As conclusões da obra podem ser resumidas em três pontos.
Primeiro, fica muito difícil saber o que foi o resultado
dos projetos financiados com o dinheiro emprestado, quando
não impossível. Segundo, quando dá para saber aonde foi
parar o dinheiro, e comparar com outros lugares que não o
receberam, o resultado nas escolas dá no mesmo. Segundo
pesquisa feita pela Universidade do Ceará comparando
escolas nos projetos, e as de fora, o desempenho dos alunos
"não beneficiados" ficou igual ou melhor do que os
beneficiados, como
foi
o
caso
das
repetências e
desistências.Terceiro, a educação é um processo, e o Banco
Mundial sabe financiar projetos, não processos. Ou seja, o
modelo de projeto, que vigora no Banco Mundial baseado na
obra de engenharia enfrenta dificuldades para educação.Com
eventuais mudanças de prioridades, troca de lideranças
políticas, entraves nos repasses dos recursos, os projetos
acabam atrasando, que implica na cobrança do taxa de
compromisso dos recursos, encarecendo os projetos. O
próprio
Banco Mundial
já
reconhece
alguns
desses
probelemas, tanto que está ensaiando uma reforma nos
investimentos no setor.
Num país como o Brasil, que é conhecido pelo mundo afora
pela enorme experiência prática e entendimento teórico da
educação popular, elaborado por um número imenso de
organismos da
sociedade civíl,
e
em
grande parte
apresentando resultados positivos, é um quadro no mínimo
curioso. Sem entrar nos méritos dos diversos projetos que
a pequisa da Dra. Fonseca abrange, há de se ressaltar que é
indicado o envolvimento, de forma informada, das entidades
da sociedade civil capacitadas no setor na análise,
monitoramento, e planejamento desses investimentos. Caso
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contrário, aumenta o risco de desperdiçar escassos recursos
para um setor chave.
d. Planafloro

- Manejo de Recursos Naturais de Rondônia

Na primeira metade da década de oi tenta, o Banco Mundial
investiu mais de US $520 milhões em cinco projetos de apoio
ao programa do governo do Brasil chamado Polonoroeste, com
um custo total de US $1,5 bilhões. O projeto visava
pavimentar a BR 364 de Cuiabá (MT) a Porto Velho (RO),
apoiar um processo racional de colonização no entorno, e
proteger áreas naturais e indígenas. Virou o maior
escândalo da história da instituição e contribuiu em muito
para lançar a imagem do Brasil como o maior depredador da
floresta tropical no planeta. A partir de 1987 o Banco
Mundial e o governo do estado de Rondonia se empenharam em
desenhar um projeto sucessor, ostensivamente buscando um
modelo
de
"desenvolvimento sustentado".
Criaram
o
Planafloro, aprovado em 1992, com um custo total de US $230
milhões, sendo US $167 um empréstimo do Banco Mundial.
O projeto estava pautado no conceito do "zoneamento
econômico-ecológico", estabelecido por lei estadual em
1991, e certas reformas nas políticas públicas dos governos
federal e estadual. Pela primeira aproximação do zoneamento
foram instauradas seis zonas,
que iriam ordenar as
atividades econômicas lícitas em cada ma dessas. Os
investimentos eram para apoiar fortalecimento institucional
para orgãos estaduais, a segunda aproximação do zoneamento,
criação de unidades de conservação, reservas extrativistas,
um projeto de apoio as populações indigenas, assistência de
saude, educação e saneamento básico para as comunidades
rurais, crédito rural, pequisa, e extensão.
O projeto sofreu vícios originários. As organizações das
comunidades beneficiadas--trabalhadores rurais, índios, e
seringueiros--só foram consultadas quando o plano já estava
pronto, e
sob pressão de
entidades ambientalistas
internacionais, que criou uma polêmica grande. O plano
também foi desenhado sem o envolvimento dos orgãos federais
principais, notadamente sem IBAMA e INCRA, sendo o último o
detentor da maioria das terras do estado. Havia uma
exigência de que o INCRA e governo do estado teriam de
firmar um convênio comprometendo o órgão a respeitar o
zoneamento, como condição de efetividade do empréstimo. Em
meados de 1995, três anos após a aprovação do projeto,
ainda discutia-se esse convênio, que não foi assinado até
então. Sendo notório a
interferência de interesses
políticos locais no orgão fúndiario, não é de se
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surpreender que surgiram atritos entre o
política de assentamentos do INCRA/RO.

zoneamento e a

O caso exemplar desses conflitos se dá no município de
Campo Novo, onde, em 22 de julho de 1994, o INCRA
desapropriou quatro seringais (anexo 4) para fins de
assentamento. Essa desapropriação foi consumada quatro dias
depois que a justiça federal de Rondonia deferiu decisão
liminar, dando ganho de causa ao Ministério Público, que
havia movido um processo contra o INCRA para impedir que o
orgão desapropriasse esses quatro imóveis, por serem
localizados em zona destinada ao desenvolvimento do
extrativismo vegetal, e por não ter elaborado estudo de
impacto ambiental (EIA-RIMA) requerido pela legislação
ambiental. Ou seja, o INCRA desapropriou os referidos
imóveis a despeito da lei estadual do zoneamento, o
fundamento de todo o projeto do Banco, e a despeito da
sentença judicial (veja anexo 5). Segundo informes das
entidades locais, esse caso é típico da atuação do orgão no
estado.
O projeto também tem sofrido atrasos sistemáticos de
liberação de recursos, implicando em atrasos no cronograma
do projeto. Um motivo para isso foi a opção do Banco de
parceiro nacional--a Secretaria de Desenvolvimento Regional
da Presidência da Republica, depois transformado em
Ministério de Integração Regional, e depois extinto sob
forte suspeita de corrupção. Funcionários do Banco chegaram
a falar que os recursos não chegavam "por que o Ministro os
segurava para fazer caixa de campanha dos amigos". De
qualquer forma,
os atrasos no repasse dos recursos
inviabilizam grande parte das atividades previstas.
Os resultados concretos em termos, por exemplo, de até o
presente portanto tem se mostrado parcos. A extração ilegal
do mogno das áreas indígenas e unidades de conservação onde
ainda exista continua ocorrendo a todo vapor, com os
madeireiros usando de todos os subterfugios pensáveis para
burlar a fiscalização, tal como é, conforme relato em
reunião do Comitê do Meio Ambiente da Câmara dos Deputados
10 de agosto do presente. O fracasso do projeto até em
amenizar os conflitos sociais do estado fica caracterizado
pelo trágico massacre recente dos sem-terra em Corumbiara,
ainda não devidamente apurada.
As entidades não governamentais do Fórum de Organizações
Não-Governamentais e Movimentos Sociais de Rondônia, que
haviam conseguido assentos no Conselho Deliberativo da
coordenação do projeto, no ano passado se retiraram e
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passaram a pedir a suspensão do empréstimo, pelo descaso
dos orgãos competentes. Mais recentemente, em junho, ONGs
de Rondonia encaminharam uma queixa ao "Painel de Inspeção"
do Banco Mundial, instância criada no ano passado para
examinar queixas de grupos prejudicados por ato ou omissão
do Banco na implementação das suas normas internas. Se for
acatado a queixa pelo painel, pode levar à suspensão ou até
cancelamento do empréstimo.
Em conclusão, esse projeto, longe de ser o modelito de
desenvolvimento sustentado que o Banco Mundial se empenhou
em vender, particularmente durante a Eco 92, se mostra mais
um caso de
recursos aparentemente desperdiçados, de
monstruosa ineficiência, que aumenta o desgaste dos orgãos
governamentais envolvidos, e que salvo engano, venha a
destacar mais uma vez a incompetência do Banco e do Governo
do Brasil para tomar medidas positivas de usar a floresta
de forma sustentável.
e. Propostas

Os
casos
arrolados
acima
poderiam
facilmente ser
multiplicados, e fica claro que os problemas, sejam de
ordem técnica ou sejam de ordem política, têm implicações
imediatas para vários outros projetos, ou em execução, ou
em negociação. Após o projeto Tietê vem a despoluição da
bahia Guanabara e do Rio Guaíba. O Prodetur já deu origem a
mega-planos para um Ecotur em toda Amazônia, encaminhado
junto ao BID. O Planafloro têm similár em Mato Grosso, o
Prodeagro, e para o Banco Mundial era para servir de
experiência-modelo de manejo dos recursos naturais para as
florestas tropicais do mundo.
Fica igualmente claro que a falta de transparência e a
ausência de qualquer canal de repasse de informações ou
fórum de discussão que abrange representantes do governo e
sociedade civil,
deixa populações atingidas, supostos
beneficiários, e
organizações não governamentais com
relevante
experiência,
permanentemente
numa
postura
defensiva e correndo atrás do prejuízo. Não raro, não vêem
outra solução senão apelar para os parceiros no exterior
para pressionar os bancos, ou apelar diretamente aos
bancos. Com a existência dos "painéis de inspeçãoº no Banco
Mundial e BID esta tendência pode se intensificar no futuro
próximo. O diálogo entre ONGs e movimentos sociais e as
instituições multilaterais é sem dúvida um fato positivo,
como a
criação de mecanismos que estimulam maior
transparência, e
meios
de
recurso para
populações
prejudicadas, também representam passos importantes para a
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democratização dos bancos, que são afinal instituições
públicas. O que causa constrangimento, é a inexistência de
qualquer canal institucional de diálogo entre sociedade
civil e governo sobre esses assuntos a nível do Brasil.
Todos os projetos negociados e
aprovados entre as
instituições multilaterais e o governo, em medida maior ou
menor, oneram o contribuinte. Nos estados modernos, as
informações sobre a aplicação do dinheiro público também
são públicas.
Embora os problemas discutidos acima sejam complexos, e em
muitos casos manifestações pontuais de conflitos e entraves
de vulto muito maior, nem por isso a ausência de dialógo e
mecanismos de criar transparência deixam de ter custos
reais, para o governo e a sociedade. No primeiro momento,
esse problema não é difícil de solucionar.
Propomos que seja convocado pelo SEAIN um comitê da
sociedade civil de acompanhamento dos efeitos sociais e
ambientais dos projetos multilaterais. Seria composto o
comitê de 15 entidades não-governamentais: uma de caráter
ambientalista, e uma de caráter social de cada uma das
regiões geográficas, mais cinco entidades com relevante
experiência nessas áreas a nível nacional. Teria como
finalidades, manter um diálogo sobre a carteria do Brasil
com os bancos, apreciar e dar comentários sobre os
programas operativos negociados com os bancos operatívos, e
de
divulgar
os
mesmos
entre
a
sociedade
civil
nacionalmente. Haveria duas reuniões annuais, sendo uma
imediatamente precedente à missão de programação do Banco
Mundial e a outra precedente a missão de programação do
BID. O comitê receberia a lista de projetos a ser negociada
como o máximo de antecedência possível, para que pudesse
oferecer comentários. Receberia posteriormente as ajudas
memórias das respectivas missões de programação, com
programas operativos anexos. É perfeitamente possível que o
BID e o Banco Mundial possam ser convencidos de arcar com
os custos (de passagens e hospedagem para as duas reuniões)
de montar o
comitê.
Propõe a
rede brasileira de
organizações não governamentais sobre bancos multilaterais
como um fórum apto para selecionar os membros do comitê,
uma vez que a rede já investiu em acumular conhecimentos na
área e na organização entre a sociedade civil sobre o tema,
e já dispõe de conferência na rede de computador alternex
sobre o assunto, além de secretaria executiva em Brasília.
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