V I C E - P R ES I D Ê N C I A PA R A I N T E G R I DA D E

RELATÓRIO ANUAL
EXERCÍCIO FISCAL 20 09

GRUPO DO BANCO MUNDIAL

V I C E - P R ES I D Ê N C I A PA R A I N T E G R I DA D E

RELATÓRIO ANUAL
EXERCÍCIO FISCAL 20 09

GRUPO DO BANCO MUNDIAL

Relatório Anual 2009

Prefácio do
Presidente

iii

Este foi um ano que pôs à prova o Grupo do Banco Mundial e
nossa capacidade de responder às necessidades de nossos clientes
numa época de crise, incerteza e perigo. Foi também um ano
importante para a agenda de integridade do Grupo do Banco
Mundial. Os países estão enfrentando a perda de confiança nas
instituições e mercados financeiros — uma perda de confiança
pública. Os interessados diretos em todo o mundo — incluídos os
nossos países membros e doadores — têm as vistas voltadas para
o Grupo do Banco Mundial na busca de liderança em práticas
comerciais responsáveis. Eles esperam que nós mantenhamos um
alto padrão de integridade em todos os aspectos do nosso trabalho.
Acredito firmemente que o trabalho da INT para proteger recursos
do Banco é uma parte crítica da missão do Grupo do Banco
Mundial. No Grupo do Banco estão agora implantadas todas as
18 recomendações do Painel Volcker, que prepararam o terreno para
um impacto acelerado na frente de combate à corrupção. Tomando
isso por base, a INT completou sua estrutura estratégica, que deve
servir de modelo para investigações efetivas nos próximos anos.
Investigações minuciosas, independentes e efetivas estão no
centro mesmo da estratégia do Grupo do Banco Mundial para
combate à corrupção. Corrupção acontece em toda parte, nos
países desenvolvidos tanto quanto nos em desenvolvimento. Este
Relatório Anual, especialmente os estudos de casos, mostra a face
hedionda da fraude e corrupção.
Mas há também resultados animadores: análise de qualidade,
importantes avanços em investigações-chave, resultados mais
céleres, maior encaminhamento de investigações criminais a países
clientes e sanções mais eficazes. Esses resultados refletem esforços de
muitos, dentro e fora do Grupo do Banco, empenhados em vencer
a corrupção, e demonstram a determinação do Grupo de assegurar
que todo dólar disponível seja aplicado no desenvolvimento.
Na marcha à frente, destacam-se entre os desafios ao Grupo do
Banco a prevenção de prevaricação, a antecipação de riscos e o
monitoramento de resultados. Com o Grupo do Banco a enfileirar
seus compromissos para apoiar países afetados pela crise mundial,
cumpre-nos assegurar aos nossos doadores e governos clientes
que agimos com responsabilidade na manipulação de fundos; que
estamos fazendo muito para proteger contra empresas delinquentes
em setores mais propensos aos riscos; e que estamos ajudando os
governos a mostrar a seu povo, mediante esforços de governança e
combate à corrupção, que esse povo pode ter confiança no governo
e nas instituições públicas.
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Estou empenhado em introduzir um sistema eficaz de sanções
internacionais para barrar empresas delinquentes de fazer negócios
com outros Bancos Multilaterais de Desenvolvimento. Como
líder internacional, o Grupo do Banco Mundial atualizará seus
instrumentos e métodos na luta contra a fraude e corrupção, a fim
de criar um regime de barração mais agressivo e maior flexibilidade
para o trato com transgressores menores, para encorajá-los a se
apresentarem.
Outra preocupação é como os governos respondem quando
seus próprios funcionários ficam implicados em prevaricação
envolvendo fundos confiados ao Grupo do Banco Mundial e
quanto a suas ações com relação a comportamentos criminosos
cometidos em seu próprio solo. Vamos fazer mais para ajudar a
recuperar ativos perdidos, isolar funcionários em erro e apoiar
autoridades nacionais dispostas.
Para concluir, quero agradecer aos homens e mulheres que
fornecem à INT provas e informações dignas de crédito sobre
fraude e corrupção. Quero saudar também as muitas e diligentes
autoridades anticorrupção que trabalham em estreita colaboração
com o Grupo do Banco ao redor do mundo — gente brava que
muitas vezes assume grandes riscos. O Grupo do Banco Mundial
sempre apoiará aqueles que tomam posição pela boa governança.
Agradecemos sua dedicação e sua integridade.

Robert B. Zoellick
Presidente, Banco Mundial
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Este relatório anual foi preparado pela Vice-Presidência para
Integridade e cobre o Exercício Fiscal 2009 (1 de julho de 2008
— 30 de junho de 2009). É um documento público que cobre
as investigações e sanções internas e externas do Grupo do Banco
Mundial, conforme determinou a Diretoria Executiva em 20 de
julho de 2004.
Quero expressar meu agradecimento ao pessoal do Grupo do
Banco Mundial que contribuiu para os resultados obtidos pela INT
durante o EF09; ao Presidente e à Alta Administração do Grupo
do Banco Mundial por sua liderança e orientação; ao Presidente e
aos membros da Diretoria Executiva do Grupo do Banco Mundial
por seu apoio à agenda de Governança e Combate à Corrupção,
para a qual contribui a INT; aos membros do Comitê de Auditoria
e à Comissão Consultiva Independente por sua supervisão e
assessoramento; à Comissão de Sanções e aos Oficiais de Avaliação
e Suspensão, que pesam e julgam os méritos das aplicações de
sanções impostas pela INT; a todos aqueles, funcionários do
Banco e outros, que nos vieram apresentar queixas, deram à INT
informações sobre fraude e corrupção e ajudaram o Banco em seus
esforços preventivos; e, finalmente, ao pessoal da INT, que dedica
suas vidas e suas carreiras a essa nobre missão.

Leonard McCarthy
Vice-Presidente, Banco Mundial
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Em 2001, o Grupo do Banco Mundial criou o Departamento de
Integridade Institucional (INT), ramo investigador do Grupo do
Banco, que foi elevado a Vice-Presidência em 2008. A INT presta
contas diretamente ao Presidente do Banco e indiretamente ao
Comitê de Auditoria da Diretoria Executiva do Grupo do Banco.
A INT tem por mandato investigar alegações de fraude e corrupção
em atividades apoiadas pelo Banco (investigações externas), bem
como alegações de fraude ou corrupção significativa envolvendo
membros do pessoal (investigação interna). A INT faz sua
investigação administrativa de acordo com boas práticas aceitas
internacionalmente. Encaminha recomendações para seguimento a
outras unidades e autoridades do Banco, tais como o Presidente do
Banco Mundial, os Vice-Presidentes Regionais e de Operações, a
Corporação Financeira Internacional (IFC) e a Agência Multilateral
de Garantia de Investimentos (MIGA). Ademais, a INT submete
suas constatações investigativas para decisão aos Oficiais de
Avaliação e Suspensão do Grupo do Banco Mundial e à Comissão
de Sanções (para casos externos relacionados com projetos),
bem como ao Vice-Presidente de Recursos Humanos (casos de
prevaricação por membros do pessoal). Além disso, a INT dá
assistência nos esforços preventivos para proteger fundos do Banco,
bem como os recursos confiados ao Grupo do Banco, contra uso
indevido e para dissuadir de fraude e corrupção em operações do
Grupo do Banco.
A INT opera em estreita colaboração com a Vice-Presidência Jurídica
do Grupo do Banco em questões de direito e política, inclusive
perguntas sobre sanções e contatos com autoridades coatoras nacionais.
Ademais, dentro da Estratégia de Governança e Anticorrupção (GAC)
do Banco, a INT coordena atividades de combate à corrupção com
a Política de Operações e Serviços aos Países, as Vice-Presidências
Regionais do Grupo do Banco, a Rede do Banco para Redução da
Pobreza e Gestão Econômica (PREM) e o Instituto do Banco Mundial
(WBI). Colabora também com o Gabinete de Ética e Conduta nos
Negócios (EBC) e o WBI no treinamento e educação e conscientização
de pessoal e clientes do Banco.
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O Ano da INT
em Resumo
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Concluída a implementação das recomendações do
Painel Volcker
As 18 recomendações do Painel Volcker deram significativa
contribuição ao papel da INT no apoio ao programa GAC do
Grupo do Banco. Nesse exercício fiscal, foram implementadas as
recomendações restantes. Isso incluiu a transferência ao EBC da
responsabilidade pela investigação de certas formas de prevaricação
de membros do pessoal, a nomeação de um presidente externo da
Comissão de Sanções e a instituição de uma clara mensuração de
desempenho para a INT.
Mais casos encaminhados para sanções,
mais entidades barradas
Impedir que entidades corruptas façam mau uso de fundos do
Grupo do Banco é um resultado crítico da ação da INT. No EF09,
a Comissão de Sanções do Grupo do Banco barrou 13 entidades,
impedindo-as de participar em futuras atividades apoiadas pelo
Grupo do Banco. A INT buscou também sanções em 40 casos, e
quando esses casos foram decididos, outras 110 entidades ficaram
sujeitas a sanções. Ademais, uma recente reforma do processo
de sanções permite ao Banco suspender temporariamente a
elegibilidade de uma empresa para licitar em atividades apoiadas
pelo Grupo do Banco, uma vez estabelecido pela INT que a
empresa cometeu pelo menos uma prática sujeita a sanção, mas
continua investigando outras alegações correlatas.
Novos instrumentos e serviços consultivos
resultaram em fortalecimento da prevenção
Trabalhando com parceiros-chave no Grupo do Banco, a INT
procurou assistir o pessoal de Operações na implantação de medidas
preventivas nas operações diárias do Grupo do Banco. Está em
fase piloto uma nova Base de Dados de Perfis de Empresas em
Risco (CRPD). Ela deve ajudar o pessoal do Grupo do Banco a
fazer verificações detalhadas mais aprofundadas antes de outorgar
contratos, alertando-as para firmas sobre as quais a INT dispõe de
informações pertinentes. Um incremento dos serviços consultivos
e de extensão teve por finalidade ajudar o pessoal a tomar decisões
mais informadas sobre riscos de fraude e corrupção em seus projetos.
Seguimento da revisão de projetos no setor
da saúde da Índia (India DIR)
No EF09, a INT concluiu todas as suas investigações de seguimento
da Revisão Detalhada de Implementação (DIR), que incluiu
investigações dos atos de cinco empresas no Projeto de Controle
da Malária, cinco empresas no Projeto de Fortalecimento de
Capacidade em Alimentos e Medicamentos e quatro empresas no
Projeto Nacional de Controle de AIDS. Continuam em andamento
duas investigações de seguimento mais complexas de DIR.
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O caso da Simens AG: acelerando os resultados
da investigação
Reconhecendo a passada ocorrência de prevaricação em seus
negócios mundiais, a Siemens AG e todas as suas subsidiárias
consolidadas e companhias afiliadas concordaram em abster-se de
licitar em negócios do Grupo do Banco por dois anos. Ademais,
sua subsidiária russa OOO está sujeita a barração por quatro anos
por prevaricação relacionada com fraude e corrupção. Além de
cooperar em casos que a INT está investigando, a Siemens AG
comprometeu-se também a pagar US$100 milhões nos próximos
15 anos para apoiar o trabalho de combate à corrupção. Esse acordo
lança os fundamentos para uma ação mais oportuna no trato de
companhias que no futuro admitam prevaricação.
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Adotadas as Recomendações do Painel Volcker
O Painel de Revisão Independente (Painel Volcker),
sob a distinta liderança do ex-Presidente do
Sistema Federal de Reserva dos Estados Unidos,
Paul Volcker, concluiu sua análise da INT em
13 de setembro de 2007. As 18 recomendações
da Comissão tinham por finalidade aumentar a
efetividade da INT no apoio ao programa de GAC
do Grupo do Banco. As recomendações vieram a
ser endossadas pela alta administração do Grupo
do Banco e implantadas no curso dos 20 meses
seguintes (ver Tabela 1). Neste exercício fiscal foram
postas em prática as recomendações restantes, que
incluíram a nomeação de um membro externo da

Comissão de Sanções e a proposta de uma nova
aferição de desempenho para a INT.
Ademais, a INT procurou melhorar a cooperação
com outras unidades do Grupo do Banco,
tais como o OPCS e o Grupo Independente
de Avaliação (IEG) mediante Memorandos de
Entendimento (MOU). Tais MOU ajudam a gerir as
expectativas do pessoal mediante acordos sobre
protocolos e responsabilização. Ajudam também a
forjar importantes relações entre os vários grupos,
o que gera confiança e, em última análise, produz
um senso de comunidade de propósitos.

Investigadores da INT respondem a perguntas de funcionários do Grupo do Banco
sobre o processo de investigação no Dia da Integridade, 3 de dezembro de 2008
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Tabela 1: Recomendações do Painel Volcker
RECOMENDAÇÃO

SITUAÇÃO

1

Elevar a INT à condição de Vice-Presidência.

A INT transformada em Vice-Presidência
(Junho de 2008).

2

Criar a Comissão Consultiva Independente (IAB).

Formada a IAB (Setembro de 2008).

3

Criar uma unidade de consulta.

Criada a Unidade de Serviços Preventivos (PSU)
(Novembro de 2007).

4

Assegurar o seguimento de constatações da INT
por planos de ação.

Diretores Gerentes de Operações (MD) responsáveis
pelo plano de ação.

5

Reavaliar as políticas de confidencialidade
da INT.

Ajustado protocolo de confidencialidade em agosto
de 2008; guia em preparação.

6

Divulgar aos funcionários o progresso de
investigações externas em curso para permitir
que protejam a integridade de operações em
andamento.

Revisão conjunta de alegações pela INT e pelas
Vice-Presidências Regionais, IFC ou MIGA, e acordo
sobre medidas apropriadas.

7

Divulgar ao pessoal de Operações versões
preliminares de relatórios de investigações.

Em execução para todos os relatórios concluídos
depois de 13 de setembro de 2007 (ou seja,
posteriores aos relatórios do Painel Volcker).

8

Divulgar relatórios com restrições sobre
investigações externas à Diretoria Executiva
e ao público.

Em execução para relatórios finais concluídos
depois de 13 de setembro de 2007; relatórios de
investigação disponibilizados para o público.

9

Divulgar alegações acreditáveis, progresso de
investigações e relatórios com restrições aos
doadores.

Processo em andamento; requer diretrizes adicionais
para equilibrar interesses em conflito.

10

Melhorar relações da INT com o OPCS e IAD.

Interativo: mediante MOU, protocolos e ação conjunta.

11

Continuar usando DIR com envolvimento
de outros funcionários do Banco conforme
apropriado.

OPCS e INT têm diretrizes em preparação para vários
DIR; DIR planejados para o EF10.

12

Nomear um membro externo da Comissão de
Sanções para presidente da Comissão.

Nomeado membro externo para presidente da
Comissão de Sanções (Fevereiro de 2009).

13

Completar investigações normais em 12 meses
e investigações complexas em 18 meses.

A INT projetou sistemas de rastreio para atender
a normas e está recrutando pessoal para atingir
o requerido coeficiente recurso/caso.

14

Retirar da INT a responsabilidade investigativa
de prevaricação de funcionários que não
envolva alegações de fraude ou corrupção
significativa.

A transferência ao EBC ocorreu em 1 de julho
de 2009.

15

Completar casos de prevaricação de
funcionários, com fraude ou corrupção, dentro
de nove meses e de conflito no lugar de
trabalho dentro de seis meses.

Formulados mecanismos de rastreio de casos
e monitoramento de tendências; os prazos estão
sendo cumpridos.

16

Fortalecer direitos de pessoal selecionado para
melhorar lisura de investigações internas.

Publicado Anexo ao Artigo 8.01 do Regimento do
Pessoal (Dezembro de 2008).

17

Melhorar competência e diversidade do pessoal
da INT.

Recrutamentos recentes melhoraram diversidade;
recrutamento internacional de especialistas técnicos.

18

Aprimorar medidas de desempenho da INT.

Definidas novas medidas de desempenho
(Março de 2009).
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Comitê de Auditoria
O Comitê de Auditoria da Diretoria Executiva do Grupo do Banco
tem o mandato de assistir a Diretoria na supervisão e tomada de
decisões com respeito à situação financeira do Grupo do Banco
Mundial, a processos de gestão e avaliação de riscos, políticas e
procedimentos, com referência a relatórios e contabilidade e sobre
a adequação da governança e dos controles.
Uma vez por trimestre, a INT cientifica o Comitê de Auditoria
de questões que podem indicar debilidades sistêmicas, casos
encaminhados aos respectivos oficiais de Avaliação e Suspensão
ou investigações envolvendo risco para a reputação do Grupo do
Banco. Esses relatórios incluem análise estatística de casos abertos e
fechados no trimestre anterior e uma exposição sobre significativas
constatações em investigações. Neste exercício fiscal, a INT foi
beneficiada particularmente pelas achegas do Comitê de Auditoria
sobre reforma das sanções, o Marco Estratégico da INT, o Relatório
Anual EF08 da INT e a adoção das recomendações do Painel
Volcker, incluindo os Termos de Referência para a instituição de
uma Comissão Consultiva Independente (IAB).

Vice-Presidência para
“ AIntegridade,
do Grupo

do Banco Mundial, é
fundamental para a
capacidade do Banco de
prestar seus serviços na redução
da pobreza e na cooperação
para o desenvolvimento, em
geral. A Comissão Consultiva
Independente apoia um
fortalecimento do papel
preventivo da INT, além de
suas funções investigativas.
O Grupo do Banco Mundial
não pode dar-se o luxo de ver
seus esforços solapados por
fraude e corrupção.

”

Declaração aos Membros da IAB

Comissão Consultiva Independente
Com a instalação da nova IAB em setembro de 2008, a INT se vale
das percepções de quatro líderes internacionais em anticorrupção
e política, que concordaram em nela servir. A nova Comissão visa
proteger a independência e a força da responsabilização da INT,
proporcionando assessoramento sobre políticas e procedimentos e
sobe as interações da Vice-Presidência dentro do Grupo do Banco
Mundial. Ela assessora o Presidente do Banco Mundial e o Comitê
de Auditoria sobre o desempenho da INT e a implementação das
pertinentes recomendações do Relatório do Painel Volcker.
A IAB tem quatro membros: Peter Costello foi Tesoureiro
da Austrália de 1996 a 2007 e presidiu a APEC e o Grupo de
Ministros das Finanças do G-20; Chester Crocker foi Secretário
de Estado Adjunto dos Estados Unidos para Assuntos da África de
1981 a 1989, e presidiu também a Diretoria do Instituto da Paz,
dos Estados Unidos; Simeon Marcelo serviu nas Filipinas como
Mediador e como promotor, no impeachment do ex-presidente
Joseph Estrada; e Mark Pieth preside o Grupo de Trabalho da
OCDE sobre Suborno em Transações Empresariais Internacionais
e é professor na Universidade de Basileia.
Na sua interação por um ano com a IAB, a INT apoiou-se no
assessoramento da Comissão ao tratar da questão de como sustentar
as salvaguardas de independência, aguçar as medidas e desempenho,
acelerar a implementação das recomendações do Painel Volcker e
determinar o uso futuro das DIR e o papel da Unidade de Serviços
Preventivos da INT. Ademais, encorajou a INT e outras unidades
do Grupo do Banco a se empenhar em mecanismos alternativos
para resolução de disputas e buscar continuada colaboração com
parceiros no desenvolvimento no fortalecimento da capacidade dos
órgãos coatores.
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Crescimento dos empréstimos requer maior enfoque
na integridade
O Grupo do Banco Mundial aumentou seus empréstimos em
54% no último exercício fiscal, em resposta à retração financeira
e à necessidade de dar assistência imediata aos que se acham nas
situações mais precárias. Igualmente importante é o papel
desempenhado pela integridade para assegurar que os fundos de
desenvolvimento efetivamente atinjam os objetivos a que se
destinam. Como afirmaram os membros da IAB, “a VicePresidência para Integridade do Grupo do Banco Mundial é
fundamental para a capacidade do Banco de prestar seus serviços de
redução da pobreza e cooperação no desenvolvimento, em geral. ...
O Grupo do Banco Mundial não pode dar-se o luxo de ver seus
esforços solapados por fraude e corrupção.”
Como parte da estratégia global de GAC do Grupo do Banco,
a INT está intensificando seus esforços para fortalecer a
integridade dentro do Grupo do Banco e entre nossos parceiros no
desenvolvimento. A abordagem da INT é o trabalho em parceria
com outras unidades do Banco, como a OPCS, a Comissão para
o Setor do Transporte, as Regiões e a IEG.

Detecção

Investigação
e Sanção

Prevenção

Uma abordagem holista ao combate à fraude
e corrupção
Três princípios norteiam o trabalho da INT: detecção, investigação
e sanções, e prevenção. Despertar a consciência em relação a
fraude e corrupção e promover a sua detecção aumenta o número
e a qualidade das reclamações trazidas à INT. Os recursos para as
investigações da INT devem ficar concentrados no casos que terão
o máximo impacto nas diferentes regiões e setores, ou que envolvem
risco para a reputação do Grupo do Banco. Baseando-se em
investigações da INT, a Comissão de Sanções pode impor sanções
a entidades que tenham cometido prevaricação. As investigações
servem também como fonte crucial de informações para o trabalho
preventivo do Grupo do Banco. Isso permite à INT canalizar lições
aprendidas para colegas no Grupo do Banco, bem com a parceiros
no combate à corrupção ao redor do mundo. Ajudando a fortalecer
a capacidade nos países membros do Grupo do Banco, a INT pode
incentivar ainda mais os processos por comportamento criminoso
relacionado com operações desse Grupo.
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A INT agrupa suas investigações em duas categorias: investigações
externas e internas. As investigações externas examinam alegações
de cinco tipos de prevaricação: fraude, corrupção, conluio,
coerção e obstrução. Há quatro práticas pelas quais o Grupo do
Banco pode impor sanções a empresas e indivíduos que com ele
fazem negócios. As provas de prevaricação por funcionários do
governo geralmente são encaminhadas às autoridades nacionais
para seguimento. As investigações internas examinam alegações
de prevaricação por membros do pessoal envolvendo fraude e
corrupção significativas em conexão com operações financiadas
pelo Grupo do Banco, aquisições a nível corporativo, orçamentos
administrativos do Grupo do Banco ou Fundos Fiduciários. As
investigações da INT são administrativas por natureza e não
constituem investigações criminais.

As Cinco Práticas Sujeitas a Sanção
Constitui prática corrupta oferecer, dar, receber ou
solicitar, direta ou indiretamente, qualquer coisa
de valor para influenciar de maneira imprópria as
ações de outra parte.

Constitui prática conluiada um acordo entre duas
ou mais partes visando lograr um objetivo
impróprio, inclusive influenciar indevidamente as
ações de outra parte.

Constitui prática fraudulenta qualquer ato ou
omissão, inclusive descrição enganosa, que,
intencional ou imprudentemente, induz ou tenta
induzir uma parte em erro a fim de obter um
benefício financeiro ou de outra natureza, ou de
evitar uma obrigação.

Constitui prática obstrutiva (1) destruir, falsificar,
alterar ou ocultar deliberadamente prova material
numa investigação ou fazer declarações falsas a
investigadores, a fim de impedir materialmente
uma investigação do Grupo do Banco sobre
alegações de prática corrupta, fraudulenta,
coercitiva ou conluiada, e/ou ameaçar, atormentar
ou intimidar qualquer parte a fim de impedi-la de
divulgar seu conhecimento de matéria importante
para a investigação ou de realizar a investigação;
ou (2) um ato destinado a impedir materialmente
o exercício dos direitos contratuais do Grupo do
Banco em matéria de auditoria ou acesso a
informações.

Constitui prática coercitiva prejudicar ou danificar,
ou ameaçar prejudicar ou danificar, direta ou
indiretamente, qualquer parte ou propriedade
dessa parte para exercer influência indevida nas
suas ações.

Investigações Externas
A INT recebe reclamações—anônimas ou identificadas—de
todo o mundo e de muitas fontes, inclusive o Grupo do Banco, a
mídia, Organizações Não-Governamentais [ONG] e funcionários
públicos.
ADMISSÃO DE QUEIXAS

A INT faz uma avaliação inicial de todas as reclamações que
recebe. Essa avaliação determina se a reclamação tem relação
com uma prática sujeita a sanção em atividades apoiadas pelo
Grupo do Banco, se a reclamação tem credibilidade e se a matéria
é de suficiente gravidade para justificar uma investigação. As
reclamações fora da jurisdição da INT são reencaminhadas a outras
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áreas do Grupo do Banco, como seja apropriado. As queixas que
se enquadram na jurisdição da INT são investigadas caso fique
determinado que são de alta prioridade. Quando uma reclamação
não chega a esse limiar, a INT trabalha com o pessoal de Operações
para discutir os problemas levantados. Ao atribuir prioridades, a
INT considera também o possível risco para a reputação do Grupo
do Banco Mundial, o montante de recursos envolvido e a qualidade
da informação ou das provas em poder da INT.
O processo de admissão de queixas da INT inclui também consulta
à gerência regional do Banco para avaliar o impacto de uma possível
investigação sobre as operações do Grupo do Banco. Essa consulta
ajuda a INT a determinar quais terão melhores condições para
alavancar o trabalho anticorrupção Grupo do Banco. Os critérios
podem incluir metas regionais de desenvolvimento, se há planos
para projetos sucessores ou em que grau o sujeito de uma acusação
está envolvido em atividades apoiadas pelo Grupo do Banco.
INVESTIGAÇÃO DE CASOS

Por meio de investigações, a INT verifica se empresas e/
ou indivíduos cometeram uma das cinco práticas sujeitas a
sanção no Grupo do Banco. Como as investigações da INT são
administrativas por natureza, o padrão da prova é semelhante
ao do “balanço de probabilidades” e inferior, por isso mesmo, ao
padrão criminal “além de uma dúvida razoável ”. Por essa razão,
cumpre ao Grupo do Banco provar que é mais do que provável
que tenha ocorrido a prevaricação alegada. Se a INT encontrar
provas suficientes para comprovar a alegação, esta é considerada
fundamentada. A alegação é considerada sem fundamento se não
houver indícios suficientes para prová-la ou contestá-la e infundada
se não tiver base factual.
RELATÓRIOS FINAIS DE INVESTIGAÇÃO

Quando encontra os fundamentos de um caso, a INT produz
um Relatório Final de Investigação (FIR). Em certos casos, a
INT produz um FIR mesmo que não haja indícios razoavelmente
suficientes para dar substância a uma reclamação; se, por exemplo,
acreditar que a investigação trouxe à luz lições importantes que
devam ser compartilhadas com colegas no Grupo do Banco, a INT
envia os FIR à gerência regional para receber comentários antes de
concluí-los e fornecê-los ao Presidente.
De acordo com as recomendações do Painel Volcker, a INT está
empenhada em assegurar que o tempo máximo entre a abertura de
um caso e a remessa do FIR ao Presidente seja de 12 meses para
casos normais e 18 meses para casos complexos.
Os FIR constituem também a base de dois outros produtos
do INT: relatórios de encaminhamento, que a INT envia às
autoridades nacionais pertinentes se houver provas que indiquem

Relatório Anual 2009

9

que as leis de um país membro do Grupo do Banco podem ter sido
violadas; e relatórios com restrições, que são fornecidos à Diretoria
Executiva do Grupo do Banco e, após a finalização de quaisquer
processos de sansão aplicáveis, postados na Internet.
PROPOSTA DE NOTIFICAÇÃO DE AÇÕES DE SANÇÃO

Quando encontra provas que confirmam a ocorrência de uma
prática sujeita a sanção, a INT prepara também uma Proposta
de Notificação de Ações de Sanção (NoSP) baseada no FIR.
A Notificação é submetida à revisão do Oficial de Avaliação e
Suspensão competente do Grupo do Banco.
SANÇÕES

Chega-se à conclusão de que uma empresa ou indivíduo cometeu
uma prática sujeita a sanção e, se for esse o caso, à decisão quanto
a que sanção deve ser imposta mediante um processo em duas
etapas envolvendo os Oficiais de Avaliação e Suspensão (EO) e a
Comissão de Sanções. Tanto os EO como a Comissão de Sanções
são independentes da INT. Os EO analisam o caso apresentado
pela INT contra um respondente para determinar se há provas
suficientes em apoio às acusações contra este e recomendam uma
sanção apropriada. Consoante os procedimentos de sanção, quando
um respondente opta por não responder às acusações de que é alvo
dentro de 90 dias, a Comissão de Sanções impõe então a sanção
recomendada. Se o respondente contestar a sanção recomendada,
a Comissão de Sanções tomará a decisão final, que pode requerer
uma audiência, caso assim peça o respondente ou a INT.

Investigações Internas
A INT recebe alegações de prevaricação por membros do pessoal
de indivíduos dentro ou fora do Grupo do Banco, inclusive as que
chegam de fontes anônimas.
ADMISSÃO DE CASOS

A INT faz uma avaliação inicial de todas as queixas que recebe.
As queixas que se enquadram na jurisdição da INT passam a uma
sindicância preliminar, enquanto as que não se enquadram são
encaminhadas às outras áreas apropriadas do Grupo do Banco,
como o Gabinete de Ética e Conduta nos Negócios, ou outras
unidades dentro do Sistema Interno de Justiça do Grupo do Banco
(antes, Sistema de Resolução de Conflitos).
SINDICÂNCIA PRELIMINAR E INVESTIGAÇÃO

Caso a INT determine que uma intervenção menos formal seria
imprópria para um caso da sua alçada, tem início uma sindicância
preliminar para verificar se há provas suficientes para fazer jus a uma
investigação formal. Caso a informação obtida não apoie a alegação,
a INT pode encerrar o assunto e explicar as razões ao queixoso.
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Caso a INT determine durante a sindicância preliminar que
há provas suficientes para justificar uma investigação completa,
o caso tem prosseguimento normal nos termos do Artigo 8.01
do Regimento do Pessoal, com arrolamento de todos os fatos,
circunstâncias e provas pertinentes. A INT dá ciência ao membro
do pessoal em causa, por escrito, da prevaricação alegada e
geralmente faz uma entrevista com esse membro. A INT se
empenha em conduzir suas investigações internas de uma forma
minuciosa, objetiva e oportuna, embora respeitando inteiramente
os direitos do funcionário. Consoante o seu papel de entidade
neutra para levantamento de fatos, os investigadores da INT
coligem provas que são tanto incriminativas como exculpatórias e
levam em consideração possíveis atenuantes.
DECISÃO PELO VICE-PRESIDENTE PARA RECURSOS HUMANOS

A INT passa a quem toma a decisão (geralmente, o Vice-Presidente
para Recursos Humanos) as informações necessárias para que
este chegue a uma decisão plenamente informada quanto à
efetiva ocorrência de prevaricação, e, se couber, que medida(s)
disciplinar(es), se for o caso, deve(m) ser imposta(s). A INT
comunica as constatações também às autoridades nacionais, quando
julga que as leis de um país membro foram violadas.
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Apanhado geral
O exercício fiscal 2009 foi para a INT um ano de transição
em que ela acolheu uma nova liderança, revisou sua estrutura
orgânica, aumentou seu pessoal e permaneceu concentrada em
obter melhores resultados das investigações. A INT liquidou seus
casos antigos em atraso, o que lhe permitiu canalizar mais recursos
para investigações que terão o máximo impacto nas regiões e
setores. Encerrados os casos antigos, a INT está agora em melhores
condições para completar novas investigações dentro do prazo-alvo
de 12-18 meses, conforme recomendou o Painel Volcker. Graças a
isso, 82 dos 138 casos abertos no EF09 foram também encerrados
dentro do mesmo exercício fiscal.
Recebimento e avaliação de reclamações
Os quadros de pessoal do Grupo do Banco continuam sendo
a maior fonte de alegações relacionadas com práticas sujeitas a
sanção em operações do Grupo, representando 38% do total de
alegações recebidas. Pode-se creditar a essa tendência animadora um
incremento da extensão e dos esforços para despertar a consciência.
Pessoal não empregado do Banco, inclusive empreiteiros,
autoridades de governos e empregados de ONG, geraram 33%
das alegações recebidas, enquanto que 28% delas foram levadas
anonimamente à INT.
Nem todas as alegações recebidas pela INT resultaram em
investigações. Após cuidadosa análise, a INT chega muitas
vezes à conclusão de que a alegação seria manejada melhor por
contrapartes dentro do Grupo do Banco e a encaminha. No EF09,
a maioria das alegações recebidas pela INT referiu-se a manipulação
de licitações e conluio (ver Figura 1).
Figura 1: A maioria das alegações recebidas no EF09 referiu-se
a manipulação de licitações/conluio

47% Manipulação de licitações/conluio
11% Contrafação
11% Outras formas de fraude e corrupção
10% Irregularidades em aquisições

6%

Pagamento oculto

6%

Mau uso de Fundos/Serviços/Recursos

5%

Descrição enganosa

4%

Suborno
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Investigações
A INT abriu 138 casos para investigação no EF09. Os casos
variaram em complexidade, desde alegações de ocorrências diretas
de fraude cometida uma vez a matérias de jurisdição múltipla, em
que várias grandes corporações organizaram um intricado sistema
de manipulação fraudulenta de propostas. No EF09 foram abertos
casos em 62 países, com relação a 114 projetos, tendo-se aberto o
maior número de casos nas regiões da África e Ásia Meridional (ver
Tabela 2 e Figura 2). O número de casos abertos em dada região
não tem correlação direta com o risco de corrupção encontrado em
projetos do Grupo do Banco. As estatísticas indicam, antes, onde
foram comunicados casos, o que, por sua vez, reflete os lugares onde
a INT tem sido mais ativa ao correr dos anos. Em geral, as regiões
em que o Grupo do Banco empresta mais dinheiro têm maior
número de casos, simplesmente porque tais carteiras são maiores.
Tabela 2: Número de casos abertos por Região, EF06–09
REGIÃO

EF06

EF07

EF08

F09

África
32
America Latina e Caribe
15
Ásia Meridional
51
Ásia Oriental e Pacífico
51
Europa e Ásia Central
33
Oriente Médio e África do Norte 8
Total Geral
190

33
7
14
37
18
7
116

31
10
57
29
15
10
152

36
10
34
23
28
7
138

Figura 2: No EF09 o maior número de casos foi aberto na África
e na Ásia Meridional

EUROPA &
ÁSIA CENTRAL
EF09

20%

EF08 9%
EF07 16%
EF06 17%
AMERICA LATINA
& CARIBE
EF09

7%

EF08 7%
EF07 6%
EF06 8%

ÁFRICA
EF09

26%

EF08 20%
EF07 28%
EF06 17%

ÁSIA ORIENTAL
E PACÍFICO

ORIENTE MÉDIO &
ÁFRICA DO NORTE
EF09

5%

EF08 7%
EF07 6%
EF06 4%

EF09

17%

ÁSIA
EF08 19%
MERIDIONAL EF07 32%
EF06 27%
EF09

25%

EF08 38%
EF07 12%
EF06 27%

Percentagem de casos abertos por Região no período EF06–09
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Seguindo a tendência observada nos dois últimos exercícios fiscais,
registrou-se nos setores de saúde, transporte e água o maior número
de casos abertos no EF09 (ver Figura 3). Assim também, consoante
as estatísticas regionais, são esses os setores em que o Grupo do
Banco como um todo tem mais atividades. No setor do transporte,
as estradas, em particular, representam um desafio, como evidencia
a decisão do Grupo do Banco de que a INT faça uma Revisão
Global de Estradas em 2010. Trabalhando em diferentes regiões
e setores durante o último exercício fiscal, a INT ganhou boas
percepções relativas ao potencial de adulteração fraudulenta dos
fatos por empresas na obtenção de contratos adjudicados, conluio
entre licitantes e corrupção. Para melhor conhecimento de alguns
dos casos investigados pela INT no EF09, veja a seção sobre
Estudos de Casos, à página 26.
Figura 3: Abriu-se a maioria dos casos nos setores de saúde,
transporte e água nos três últimos exercícios fiscais
Casos abertos por setor no EF07–09
0
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Resultados das Investigações
Dos 153 casos encerrados no EF09, a INT encontrou fundamentos
em 39. Em 15 casos as alegações eram infundadas e em 32 foram
consideradas sem fundamento.
A INT preparou Relatórios Finais de Investigação (FIR)
descrevendo suas constatações. Os FIR constituem a base da
proposta Notificação de Ações de Sanção em casos substanciais
(ver o capítulo Sanções, pág. 20) ou encaminhamento (ver o
capitulo Encaminhamento, pág. 24).
No EF09, a INT concluiu dois dos seus casos mais complexos.
Um deles tinha a ver com um grande cartel internacional.
Baseando-se nas constatações da INT, a Comissão de Sanções
barrou oito membros do cartel e um indivíduo (ver pág. 25).
No segundo caso, a INT concluiu uma investigação de dois anos
sobre fraude e corrupção em vários países e chegou a um acordo
substancial com uma grande empresa multinacional (ver pág. 19).
A INT reencaminhou ou suspendeu a investigação de 63 casos.
Após a sindicância inicial, os investigadores concluíram que um
caso, que parecia prima facie estar relacionado com uma prática
sujeita a sanção, de fato não faz jus a ulterior investigação. Em
outros exemplos, um caso pode, ao contrário, envolver uma
violação processual de diretrizes do Banco para aquisições ou
consultores e poderia afetar negativamente a planificação e execução
de um projeto. Nesses casos,a INT reencaminha a matéria ao
Gerente Regional de Aquisições para ação continuada. No EF09,
a INT trabalhou com Aquisições em dez casos e encaminhou nove
às Vice-Presidências Regionais e dois a governos nacionais para
seguimento.
Quatro dos 153 casos encerrados no EF09 não exigiram mais
providências, ficando as informações pertinentes àquelas alegações
nas bases de dados da INT para referência futura. A INT prevê que
o número de casos encerrados “sem mais ação” manter-se-á baixo
devido a um aumento do esforço para desempenhar-se melhor
durante a fase de avaliação da queixa.
A Tabela 3 contém um apanhado dos resultados das investigações.
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Tabela 3: Apanhado de resultados das investigações da INT,
EF06-EF09
CASOS

Fundamentados
Sem fundamento
Infundados
Outros*
Sem mais ação
Encerrados

EF06

EF07

EF08

EF09

13
35
26
28
46
148

33
44
8
20
44
149

29
23
15
54
48
169

39
32
15
63
4
153

* Incluem-se em Outros: não financiado pelo Grupo do Banco, prática
não sujeita a sanção, encaminhado a Aquisições ou Vice-Presidência
Regional.

A INT passou 143 casos ao exercício seguinte ao fim do EF09,
o que representa um decréscimo de 9% em comparação com o
exercício fiscal anterior.
Seguimento à revisão de projetos no
setor da saúde na Índia (India DIR)
A DIR da Índia, que durou dois anos e foi
encerrado no EF08 envolveu uma ampla revisão
jurídica de aquisições e execução de contratos em
cinco projetos de saúde apoiados pelo Grupo do
Banco, para verificar se havia indicadores de
fraude ou corrupção. A DIR encontrou numerosos
indicadores dessa natureza, apontando riscos
sistêmicos na carteira de saúde do Grupo do Banco
na Índia.
A INT concluiu recentemente cinco investigações
de seguimento de DIR que confirmaram muitos
dos indicadores de fraude e/ou colusão apontados
nas DIR. A investigação de três projetos cobriu
20 contratos e implicou 13 empresas em licitação
fraudulenta e colusão.
Em um projeto, o Governo do Estado está levando
a cabo suas próprias investigações e o Banco está
esperando que as autoridades indianas acelerem
os relatórios de suas investigações. Ademais, a INT
está finalizando suas constatações em dois casos
complexos. Devido a negociações referentes ao

protocolo com o Governo da Índia, que levaram
mais tempo do que se esperava, estreitou-se a
janela de investigação da INT, resultando em
atraso na conclusão dessas investigações.
O Grupo do Banco Mundial fará encaminhamentos
a respeito dos dois casos acima ao Governo da
Índia, na expectativa de suas ações de seguimento.
Como declarou o Presidente durante um discurso
público no Dia da Integridade, em 3 de dezembro
de 2008, “a Revisão Detalhada de Implementação
da INT com respeito aos nossos empréstimos para
saúde na Índia levaram ao firme compromisso do
Banco e do Governo da Índia de mudar a nossa
maneira de fazer negócios”.
Nesse particular, o Grupo do Banco e o Governo
da Índia vêm extraindo lições de sindicâncias e
investigações para aprimorar o desenho, execução,
monitoramento e avaliação de projetos. Persistem,
contudo, desafios relativos ao empenho de
equacionar um fortalecimento mais amplo dos
sistemas e à agenda maior da GAC.
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Programa de Divulgação Voluntária
ARROLANDO O SETOR PRIVADO NO COMBATE À CORRUPÇÃO

No Programa de Divulgação Voluntária (VDP) os participantes
comprometem-se a: (1) não cometer prevaricação no futuro;
(2) comunicar ao Banco os resultados de uma investigação interna
sobre anteriores atos fraudulentos, corruptos, conluiados ou
coercitivos em projetos ou contratos financiados ou apoiados pelo
Grupo do Banco; e (3) pôr em prática um sólido programa interno
de observância, verificado por um monitor de observância aprovado
pelo Grupo do Banco. Os participantes normalmente pagam a
maior parte dos custos pertinentes ao processo de VDP. Em troca
de sua plena cooperação, os participantes no VDP evitam
desclassificação por prevaricação revelada, suas identidades são
mantidas em sigilo e eles podem continuar competindo por
contratos apoiados pelo Grupo do Banco.
Durante este exercício fiscal, a INT recebeu diversas solicitações de
empresas interessadas em participar do VDP. Também no EF09,
uma empresa deixou o VDP, tendo proporcionado à INT um
volume substancial de informações, além de ter instalado e testado,
sob orientação da INT, programas melhorados de observância que,
de então em diante, devem habilitá-la a identificar e comunicar
fraude e corrupção em projetos do Grupo do Banco Mundial em
que esteja envolvida.
INFORMAÇÃO OPORTUNA E VALIOSA DE COMPANHIAS DO VDP
RESULTOU EM RELICITAÇÃO DE CONTRATOS

A INT procurou também melhorar o valor e a oportunidade
das informações obtidas de atuais participantes no VDP, por
exemplo, envolvendo-se diretamente na obtenção de informações
de empregados dos participantes do programa. Isso diminuiu
os encargos dos participantes e permitiu fazer revelações mais
oportunas, garantindo assim acesso mais rápido a informações
valiosas. Devido a isso, informações do VDP contribuem mais
imediata e diretamente para investigações ativas. Tais informações
resultaram também na decisão de submeter determinado contrato
a relicitação, impedindo que o contrato fosse adjudicado mediante
um processo de aquisições viciado.
Embora o valor informativo do VDP deva, pela própria natureza
do programa, permanecer em sigilo, um VDP corretamente
estruturado deve produzir provas de alta qualidade sobre a natureza,
formas e padrões de corrupção em atividades apoiadas pelo Grupo
do Banco e identificar atores corruptos em casos específicos.
Ademais, o conhecimento derivado de revelações do VDP pode
ser incorporado às políticas e operações do Grupo do Banco, para
ajudar o Grupo, seus parceiros e interessados diretos a proteger
projetos durante toda a sua execução.
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Repercussões das Investigações da INT em Operações
As investigações da INT no EF09 identificaram três importantes
desafios para as operações do Grupo do Banco Mundial. O
primeiro é atenuar o risco de fazer negócios com empresas sob
forte suspeita ou conhecidas por atos corruptos e fraudulentos. Em
última análise, o risco é levado em conta mediante uma sanção do
Grupo do Banco, como, por exemplo, barração. Para remediar os
riscos que podem surgir durante demoras ocorridas na finalização
de investigações, a INT associou-se a outras unidades do Grupo
do Banco para adotar novos instrumentos, inclusive o lançamento
da CRPD (ver pág. 34). Um imperativo crítico para o próximo
ano será como usar diligência e sistemas de alerta antecipada para
melhor proteger as operações do Grupo do Banco.
Outro desafio do Grupo do Banco é como buscar a participação
em setores ou projetos importantes, mas, de uma perspectiva
de fraude e corrupção, de alto risco. No EF09, como parte das
atividades de GAC do Grupo do Banco, a INT associou-se a várias
Regiões do Grupo do Banco para desenvolver desenhos inovadores
de projetos que antecipassem e respondessem a todos os possíveis
riscos de integridade. Por outro lado, embora o risco seja relativo
e definido por muitos fatores, necessário se faz afirmar a confiança
na governança e no combate à corrupção em certas áreas. Assim,
um dos pontos de foco da INT para o EF10 é aprender qual
a melhor maneira de estimular os governos nacionais a dar
seguimento aos casos por ela encaminhados com relação a setores e
projetos de alto risco.
Ademais, ao fim do EF09, a INT havia investigado numerosas
consultorias de supervisão nos EUA e na EU, bem como algumas
das maiores dos EUA, da UE e da Ásia. Assim como pôde chamar
à responsabilidade empresas que estão cometendo fraude e
corrupção, a INT também considerou sem fundamento alegações
de prevaricação contra várias outras. Em resultado do trabalho
investigativo da INT, o Grupo do Banco e seus clientes estão
capacitados a discernir certa consistência nos níveis de observância
nos setores e países onde operam tais empresas.
Finalmente, em alguns dos casos da INT no EF09, INT constatou
que fundos emprestados pelo Grupo do Banco foram perdidos
por fraude e corrupção. Um terceiro desafio para o Grupo do
Banco é criar instrumentos que ajudem o mutuário a recuperar
fundos perdidos, especialmente em casos cujos montantes podem
ser quantificados. O Grupo do Banco está progredindo nessa área
graças ao trabalho de muitas diferentes unidades, como sejam
a INT, a Iniciativa de Recuperação de Ativos Perdidos (StAR) e
outras equipes analíticas e consultivas.
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O que nos espera: Resposta ao incremento da
demanda e conclusão acelerada das investigações
O maior objetivo que a INT tem agora pela frente é realizar
investigações externas completas em casos priorizados, de uma
forma eficiente e efetiva, atingindo as metas de finalização
estabelecidas pelo Painel Volcker (12 meses para casos normais,
18 meses para casos complexos). Deve-se encarar esse aspecto tendo
em vista o volume de alegações que o Grupo do Banco Mundial
recebe, a complexidade e o caráter encoberto da fraude e corrupção
que possam ser encontradas, a sensibilidade política de iniciar
certas investigações e as limitadas ferramentas de investigação de
que a INT dispõe. Via de regra, um caso da INT é iniciado a partir
de uma única alegação. Ademais, ao contrário dos organismos
de aplicação da lei, a INT não emite mandatos, não faz citações,
não efetua busca e apreensão nem exerce outro poder de intrusão,
firmando-se principalmente na cooperação voluntária de atores
com conhecimento, que podem estar pondo em risco seus negócios
e sua vida.
A INT continua a procurar novas maneiras de responder a essas
crescentes demandas e expectativas, assegurando ao mesmo tempo
que suas investigações tenham máximo impacto. Estão sendo
tomadas as seguintes medidas:
• O Grupo do Banco está fortalecendo ainda mais a capacidade
interna de contabilidade forense. Isso deve ajudar a melhor
desenvolver a capacidade da unidade no trabalho proativo
e diagnóstico realizado em conjunção com outras partes
do Grupo do Banco, inclusive auditorias forenses, revisões
fiduciárias e DIR.
• O Grupo do Banco está desenvolvendo um novo sistema de
gestão e informação sobre casos que deve dar margem a um uso
melhor das informações disponíveis emanadas das alegações
recebidas. Por exemplo, o incremento da capacidade analítica
permitirá a referência cruzada de informações em busca de
padrões entre entidades, de modo a melhor informar a INT e as
Regiões sobre as prioridades investigativas do Grupo do Banco.

Para mais informações
A INT disponibiliza versões das FIR, com restrições, em seu portal
na Internet, www.worldbank.org/integrity.
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O Caso da Siemens AG
Em 2 de julho de 2009, o Grupo do Banco
anunciou um amplo acordo com a Siemens AG.
O acordo chegou na esteira do reconhecimento
pela empresa de atos anteriores de prevaricação
em seus negócios globais e investigações do Grupo
do Banco Mundial envolvendo a Siemens AG e
suas subsidiárias.
Com parte do acordo, a Siemens AG e todas
as suas subsidiarias consolidadas e companhias
afiliadas concordaram em abster-se de licitar
em negócios do Grupo do Banco por dois anos.
O compromisso de abstenção voluntária da
Siemens AG foi alcançado durante discussões com
o Grupo do Banco. Ademais, a Siemens OOO,
sua subsidiária russa, está sujeita a barração por
quatro anos por prevaricação relacionada com
fraude e corrupção.
A meta final dos programas de sanções
e cooperação vai além das empresas,
individualmente. Por isso, como parte do acordo,
a Siemens concordou em trabalhar com o Grupo
do Banco para aperfeiçoar os métodos da
indústria, corrigir práticas de aquisições e entrar
em ação coletiva com o Grupo do Banco e outros
para combater a fraude e corrupção—inclusive a

prestação de informações à INT sobre quaisquer
outros casos de prevaricação.
A Siemens AG comprometeu-se também a pagar
US$100 milhões nos próximos 15 anos para apoiar
os esforços mundiais de combate à fraude e
corrupção. Esse compromisso incluiria a provisão
de recursos a organizações e projetos para ajudar
a combater a corrupção, mediante ação coletiva,
treinamento e educação. O dinheiro será aplicado
também para ajudar os governos a recuperar ativos
roubados por líderes corruptos e fortalecer as ações
para identificar e pôr cobro a práticas corruptas.
A Siemens AG tem sido importante participante
em atividades apoiadas pelo Grupo do Banco.
Desde 1999, recebeu mais de 245 contratos em
120 atividades apoiadas pelo Grupo do Banco
em todas as seis regiões, no valor aproximado de
US$2 bilhões. O acordo marca um novo capítulo
nos esforços intensificados do grupo do Banco
Mundial para chamar as empresas, inclusive
algumas classificadas entre as 100 maiores do
mundo, à responsabilidade por prevaricação
corporativa, incentivando ao mesmo tempo as
empresas a informar espontaneamente sobre seus
programas internos de observância.
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Apanhado geral
Para acelerar a transição, do encerramento de uma investigação
de um caso à aplicação de sanções, a INT criou uma unidade
especializada de litigação dedicada à redação e preparação da
proposta Notificação de Ações de Sanção (NoSP). Devido a isso,
a INT pôde no EF09 liquidar substancialmente os casos em atraso
sujeitos a sanções nos últimos quatro anos, tornando o resultado
final de cada investigação mais oportuno e relevante. Com base
em investigações da INT encerradas no exercício fiscal anterior,
a Comissão de Sanções barrou 13 entidades neste exercício fiscal
(ver Tabelas 4 e 5).
Sanções
No decorrer do EF09, a INT submeteu 40 propostas de NoSP ao
Oficial de Avaliações e Suspensão (EO) do Grupo do Banco, com
um aumento significativo em relação a exercícios fiscais anteriores
(ver Tabela 4). Foram respondentes naqueles casos empresas
públicas, companhias privadas, ONG e indivíduos. A maioria
dos casos envolveu fraude (ver Figura 4). Para mais acelerar a
preparação de casos para sanção, foi designado um especialista em
litigação para cada equipe investigadora. O especialista assegura
a propriedade e a qualidade das provas coligidas durante uma
investigação e possui amplo conhecimento do caso quando este
chega à fase de redação da proposta NoSP.
Em novembro de 2008, a INT submeteu à Comissão de
Sanções um de seus casos mais complexos, o Programa Nacional
de Melhoramento e Administração de Estradas (NRIMP)
das Filipinas. Em resultado, sete empresas e um indivíduo
foram barrados. Dois dos respondentes foram barrados
permanentemente—a mais forte sanção possível—e US$33 milhões
deixaram de ser adjudicados a firmas corruptas (ver a pág. 25 para
informar-se melhor sobre o caso do NRIMP).
Tabela 4: Aumento do número de NoSP e de desqualificações
propostas no EF09
NoSPs
Desqualificações

EF06

EF07

EF08

EF09

1
2

2
1

4
8

40
13
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Figura 4: maioria das NoSP propostas no EF09 envolveu fraude

36 Práticas fraudulentas
2 Práticas corruptas
2 Práticas conluiadas

Tabela 5: Firmas/indivíduos barrados no EF09
FIRMA / INDIVÍDUO

PAÍS DE ORIGEM

ANOS DE BARRAÇÃO

Alamdar Esetoglu Galandarov

Turquia

2

Enerji Sistem Insaat Ve Is Makinalari Sanayi
Ticaret Limited Sirketi

Turquia

2

Natalia Yasko

Ucrânia

3

Centro Ucraniano para Integração
Internacional (CUII)

Ucrânia

2

C.M. Pancho Construction, Inc.

Filipinas

4

Cavite Ideal International Construction &
Development Corp.

Filipinas

4

Companhia Chinesa de Geoengenharia

China

5

Companhia Chinesa de Rodovias e Pontes

China

8

Companhia Estatal Chinesa de Engenharia
de Construções (CECEC)

China

6

China Wuyi Co. Ltd.

China

6

E.C. De Luna Construction Corp.

Filipinas

Permanente

Eduardo C. De Luna

Filipinas

Permanente

Dongsung Construction Co. Ltd.

República da Coreia do Sul

4
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Reforma das Sanções: Suspensão Temporária
Antecipada
Em maio de 2009, o Grupo do Banco instituiu um procedimento
de Suspensão Temporária Antecipada, que permite a suspensão
temporária da elegibilidade de uma empresa para receber contratos
por ele financiados quando o EO haja verificado que não há provas
suficientes de que tal empresa cometeu prevaricação mas a INT
continua investigando outras alegações correlatas. A Suspensão
Temporária Antecipada considera o risco de mais atividades
corruptas por uma empresa enquanto a INT completa sua
investigação. O Grupo do Banco não dará a público a identidade
da firma em Suspensão Temporária Antecipada, permitindo-lhe
proteger proativamente seus fundos ao mesmo tempo que pondera
os direitos da empresa ao devido processo. Prevê-se que esse
procedimento será de grande valor na transição para o EF10.
O que nos espera: Elevação de padrões e união
de esforços para praticar negócios limpos
Um desafio será maximizar o efeito dissuasório do processo de
sanções do Grupo do Banco. Quando uma investigação da INT
leva à barração de uma empresa, ela protege fundos do Grupo
do Banco contra mau uso e emite uma mensagem forte dizendo
que o Grupo não tolerará fraude e corrupção. Se, porém, é
possível à mesma firma que o Grupo do Banco barrou continuar
obtendo contratos financiados por outros Bancos Multilaterais de
Desenvolvimento (BMD), o incentivo a essa firma para a prática
de negócios limpos é imediatamente diminuído. Para colocar esse
problema num contexto, os BMD estão atualmente outorgando
US$70 bilhões em empréstimos e doações por ano ao mundo em
desenvolvimento.

junho de 2009, o Vice-Presidente para INT e o Diretor-Geral do OLAF (Gabinete Europeu
“ Em
Antifraude) da Comissão Europeia assinaram um Acordo Conjunto de Cooperação. Do mesmo
passo que preservam todas as imunidades e privilégios e respeitam diferentes contextos jurídicos,
nossos dois gabinetes de investigação concordaram em assistir um ao outro sempre que possível.
Isso pode incluir a partilha de informações, a realização de investigações conjuntas e intercâmbio
e treinamento comum de pessoal. Essa iniciativa virá melhorar marcadamente a capacidade de
ambos os gabinetes de investigar mais minuciosa e prontamente projetos financiados pela UE e
geridos pelo Banco Mundial.

”

Franz-Hermann BrÜner, DIRETOR-GERAL, GABINETE EUROPEU ANTIFRAUDE (OLAF)
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A INT continua coordenando e colaborando com os gabinetes
de integridade de outras instituições financeiras internacionais
(IFI) e com as autoridades nacionais. Os gabinetes de integridade
vêm cooperando estreitamente para harmonizar suas políticas,
procedimentos e padrões de investigação e sanção, bem como
para fazer o máximo uso das barrações. Estão também elaborando
mecanismos para compartilhar informações investigativas em
tempo real, e assim alertando cada IFI de possíveis riscos de fraude
e corrupção nos respectivos projetos e proporcionando a base para
o lançamento de investigações. Essas ações virão minimizar o efeito
de entidades corruptas e nivelar o campo do jogo.
Embora unificar diferentes políticas e procedimentos continue
sendo um desafio, a INT logrou progresso significativo na
colaboração com seus pares internacionais. A INT assinou acordos
de cooperação com o Gabinete Europeu Antifraude (OLAF), que
dispõe sobre investigações conjuntas quando apropriado, e com o
Gabinete para Fraude Grave (SFO) do Reino Unido, que possibilita
a partilha mais efetiva de informações.
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O uso de sanções proporciona ao Grupo do Banco um meio de
sustar a fraude e corrupção que podem afetar suas operações.
Para maximizar o efeito dissuasório de seu trabalho investigativo,
a INT faz também encaminhamentos a governos nacionais para
ação continuada. As investigações da INT não determinam se
houve infração de leis nacionais. Ao contrário, suas constatações
são encaminhados às autoridades nacionais, para que estas possam
determinar se suas leis foram violadas, mediante a realização de suas
próprias investigações, se for apropriado. Até hoje, a INT fez mais
de 90 encaminhamentos a governos membros, que resultaram em
mais de 30 decisões condenatórias de indivíduos envolvidos, nove
outras ações de ressarcimento e medidas administrativas contra
funcionários de governos.
Além de nove novos encaminhamentos a autoridades nacionais
de casos que faziam jus a investigações no EF09, a INT deu
seguimento a 25 outros encaminhamentos que fizera anteriormente.
Após um encaminhamento anterior da INT, o Ombudsman para
as Filipinas anunciou, em 25 de março de 2009, denúncias formais
contra diversos funcionários do Departamento de Obras Públicas e
Estradas, em conexão com o caso NRIMP. No seguimento de uma
revisão em grande escala de projetos no Setor da Saúde, na Índia, o
Governo do Estado de Orissa realizou um inquérito por intermédio
de seu Departamento de Vigilância em relação ao Projeto de
Desenvolvimento de Sistemas de Saúde de Orissa.

O que nos espera: Maior efetividade no processo
de encaminhamento
Embora um número significativo de encaminhamentos pela INT
tenha resultado em processos judiciais nos países clientes do Grupo
do Banco, tais processos podem ficar paralisados por diversas
razões, fato que constitui um grande desafio para a INT e o Grupo
do Banco no EF10. Com aumento de seu trabalho de extensão,
celebração de exemplos positivos e entrosamento de pares a nível de
país, para aprender uns dos outros, a estratégia da INT é derrubar
barreiras à ação e incentivar um intercâmbio maior de informações
entre ela e as autoridades nacionais. Além disso, a INT espera, no
longo prazo, dar mais assistência ao fortalecimento da capacidade
das repartições investigadoras e promotorias, em parceria com
OPCS, PREM, WBI e representações nos países.
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O Caso da NRIMP
Detecção precoce impediu transferência
de US$33 milhões em fundos do Grupo
do Banco a empresas em conluio

O Programa Nacional de Melhoramento e
Gestão de Estradas (NRIMP) das Filipinas
tinha por objetivo melhorar trechos da malha
rodoviária nacional e aumentar a capacidade
do Governo para monitorar, manter e continuar
desenvolvendo as estradas do país. A primeira
fase do projeto procurava estabelecer um bom
programa de manutenção preventiva para
o sistema rodoviário nacional, redesenhar o
programa de administração de estradas do sistema
e projetar reformas de política e institucionais.

componente terraplenagem das propostas,
o que mostrava a aparência de manipulação
dos preços totais oferecidos;
• Relações matemáticas diretas entre os preços
de certas ofertas e a estimativa de custo:
• Dois licitantes que apresentaram propostas
com preços de componentes que diferiam,
em alguns casos, em centenas de milhares e
em outro em milhões de dólares US, mas com
preços totais que diferiam em menos de cem
dólares;
• Uma maioria de propostas que continham
erros repetidos e substanciais de computação,
muitos em mais de um milhão de pesos
filipinos, o que indicaria manipulação de
propostas no último minuto.

Em abril de 2003, a INT foi informada pela
equipe do Grupo do Banco de que o processo
de aquisições relativo à adjudicação de dois
contratos (com um valor total de US$33 milhões)
poderia ter sido contaminado por fraude e
corrupção. Funcionários do Grupo do Banco
haviam verificado que os resultados do processo
de licitação de 2001–2002 mostravam indicações
de conluio, especialmente na desqualificação
questionável de alguns dos possíveis licitantes e
preços oferecidos anormalmente elevados. Assim
sendo, o grupo de trabalho do Grupo do Banco
recusou-se a emitir uma carta de não-objeção
naquele primeiro ciclo, pediu que o organismo
executor fizesse uma relicitação e encaminhou
a matéria à INT. Encontrando preços ainda
injustificavelmente elevados após a relicitação de
2004, o Grupo do Banco pediu que o organismo
levasse a cabo uma terceira rodada de licitações.
Pela terceira vez e pela mesma razão, o Grupo do
Banco decidiu, finalmente, não emitir carta de
não-objeção em 2006. Os contratos referentes ao
projeto NRIMP não foram adjudicados.

Confirmando a análise de propostas pela INT,
diversas testemunhas disseram aos investigadores,
separadamente, que um cartel bem organizado
estava influenciando de maneira imprópria as
decisões do organismo executor nas decisões
sobre adjudicação de contratos e estabelecendo
preços excessivos nas ofertas. Uma testemunha
queixou-se de que licitantes se haviam reunido
para adulterar parte do processo de licitação, com
capacidade para declarar antecipadamente e de
maneira exata os resultados de uma rodada de
licitações em particular.

Durante sua investigação, a INT encontrou nos
preços oferecidos e nas licitações padrões que
indicavam conluio entre licitantes para o NRIMP.
Tais padrões incluíam:

Em janeiro de 2009, o Grupo do Banco barrou sete
empresas e um indivíduo por colusão nas licitações
por aqueles contratos (uma oitava empresa já fora
barrada em agosto de 2008).

• Preços totais oferecidos que sempre superavam
a estimativa de custo em 20% ou mais;
• Preços unitários anormalmente elevados
e não explicados, particularmente no

• Muitos licitantes não vitoriosos que
apresentaram cauções forjadas com suas
propostas; e
• Padrões de resultados inconsistentes na
pré-qualificação de licitantes, sugerindo que
alguns licitantes foram barrados por razões
inválidas.

PARA MAIS INFORMAÇÕES

Leia mais estudos de casos baseados em
investigações da INT no portal
www.worldbank.org/integrity.
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Cooperação e diligência regional evitam que
companhia “fantasma” receba US$19,2 milhões
Investigadores da INT fizeram uma auditoria forense e subsequente
investigação de fraude de uma firma de consultoria que recebeu
mais de US$4 milhões em contratos financiados pelo Grupo do
Banco, em múltiplos países e regiões.
A investigação revelou que a empresa não tinha escritório
permanente e que seu endereço era uma caixa numa loja de
varejo postal. A INT constatou também que a empresa descrevera
enganosamente e/ou falsificara sua experiência de trabalho anterior,
exagerando, por exemplo, o valor de cinco contratos precedentes
financiados pelo Grupo do Banco em quase 200%, alegando ter
trabalhado em três outros contratos financiados pelo Grupo do
Banco, embora não o tivesse feito, e alegando experiência com
relação a um contrato que foi cancelado sem ser executado. Outras
afirmações falsas incluíram alegações de que acrescentara pessoal
a sua equipe de projetos, quando, na verdade, havia substituído
o pessoal relacionado em sua proposta e contratado outros
empregados de aptidões e qualificações obscuras e sem obter as
aprovações exigidas do Mutuário e do Grupo do Banco.
Graças à partilha de conhecimentos e cooperação com contrapartes
regionais, os esquemas fraudulentos da firma foram levados à
atenção das redes de aquisições do Grupo do Banco que aplicaram
diligência com relação às propostas da empresa. Graças a essa
vigilância, somente em uma região pelo menos 21 propostas
de contratos, no total de US$19,2 milhões, foram examinadas
detalhadamente e rejeitadas pelo Grupo do Banco e seus clientes,
devido a declarações enganosas identificadas pela firma. Como
afirmou Jim Adams, Vice-Presidente Regional para a Ásia Oriental
e Pacífico: “Integrando melhor e mais amplamente o conhecimento
e a experiência da INT em nosso programa de operações, estou
convencido de que estamos aumentando o impacto do trabalho
operacional do Banco, além de assegurar que o financiamento do
Banco chegue aos recebedores planejados.”
Essa investigação resultou em três FIR para três diferentes
regiões. O INT buscará sanções contra a empresa e encaminhará
suas constatações aos governos afetados e outras organizações
multilaterais ao redor do mundo.

Unidade Operacional de Execução de Projeto solicita
propina de 20% do valor do contrato
A INT iniciou uma investigação após receber várias queixas
relacionadas com o contrato de aprovisionamento num projeto
num país em situação pós-conflito.
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A INT veio a saber que duas companhias se haviam associado
para subornar um funcionário que trabalhava na repartição
governamental responsável pela execução do projeto. Segundo uma
testemunha, antes do processo de licitação, o funcionário havia
solicitado propina no valor estimado de 20% do contrato. Quando
teve início o processo de licitação, a empresa que pagara a propina
ganhou o contrato, muito embora sua oferta fosse, de longe, a de
mais alto preço. Uma firma concorrente apresentara proposta 50%
mais baixa do que a licitação vencedora.
Ademais, a INT constatou que a repartição havia outorgado o
contrato sem obter primeiro uma carta de não-objeção do Grupo
do Banco. Sem saber que o contrato já fora adjudicado, o Grupo
do Banco subsequentemente objetou por ser a proposta vitoriosa
significativamente mais alta do que as outras e ressaltou anomalias
na conclusão da repartição aprovisionadora de que os três licitantes
derrotados não estavam qualificados para receber o contrato.
Embora a execução do projeto já estivesse iniciada, o Grupo
do Banco deu ao Mutuário instruções para cancelar o contrato.
A INT está pleiteando sanções contra as companhias por práticas
fraudulentas, tendo encaminhado suas constatações ao governo
em questão.

Três companhias admitem conluio na licitação
de contrato de construção
Numa investigação de alegação de conluio, a INT verificou que
três companhias haviam conluiado ao licitar por um contrato de
construção de um prédio de escritórios para uma empresa pública
de água. A análise das propostas das empresas pela INT revelou
similaridades fora do comum, tais como: (i) os preços tanto totais
como unitários; (ii) a apresentação e erros comuns nas propostas;
e (iii) detalhes dos contratos das empresas. Tendo em vista esses
indícios, os dirigentes das três empresa admitiram a existência de
arranjo conluiado geral entre elas e reconheceram que a mesma
pessoa havia preparado as propostas para todas as três.
A INT ficou sabendo também que o diretor da empresa pública de
água tinha um conflito de interesse, tendo seu nome aparecido em
duas daquelas propostas, quando servia como funcionário público
envolvido no processo de adjudicação de contratos. Em forma
consistente com esse conflito de interesse, foram identificados fortes
indicadores de manipulação de propostas e corrupção do diretor em
questão ao direcionar a adjudicação para a companhia vencedora.
A INT moverá ação contra as três firmas por se envolverem em
práticas conluiadas e encaminhará suas constatações ao governo
em questão.
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Investigação confirma suspeita do Comitê de
Avaliação de Propostas sobre autorizações falsas
de fabricante de equipamento médico
Num processo de aquisição de material e equipamento médico,
inclusive produtos de consumo para transfusões de sangue e
armazenagem de segurança de equipamento para transfusão, o
chamado à licitação pedia que os licitantes incluíssem em suas
propostas autorizações dos fabricantes, atestando sua garantia para
o equipamento a ser fornecido pelo licitante.
Durante a licitação, o Comitê de Avaliação de Propostas
(BEC) suspeitou de que uma empresa, que se especializava
em comercialização de produtos farmacêuticos, apresentara
autorizações falsas dos fabricantes em apoio a sua proposta. Depois
de confirmar com os supostos emitentes que as autorizações da
empresa eram, de fato, falsificadas, o BEC embargou a companhia
de participar da licitação. Os constatações do BEC foram
subsequentemente comunicados à INT para investigação.
Em forma consistente com as constatações do BEC, a investigação
da INT verificou que uma empresa submetera quatro autorizações
falsas de fabricantes como parte das propostas submetidas. Quando
lhe foram apresentadas essas constatações, o CEO da empresa
admitiu que ele mesmo havia incluído as autorizações falsificadas
na proposta da empresa.
© DigitalGlobe, Inc. Reservados todos os direitos

Serão procuradas sanções por práticas fraudulentas contra a
companhia e seu CEO.

Tecnologia de satélites facilita investigação em país
pós-conflito
Em investigação em um país em situação pós-conflito, a INT
pôde confirmar alegações de que empreiteiros e funcionários do
governo haviam apresentado documentos fraudulentos objetivando
iludir o Grupo do Banco no sentido de que escolas financiadas por
fundos por ele administrados tinham sido construídas nos locais
designados pelo contrato.
Para contornar desafios de segurança na realização de uma
investigação no país, a INT obteve imagens sofisticadas tomadas
por satélite dos locais designados contratualmente para as escolas.
As fotografias mostram que os lotes onde deveriam ter sido
construídas as escolas estavam, de fato, vagos.

© DigitalGlobe, Inc. Reservados todos os direitos

Fotografias por satélite de lotes
onde estava planejada a construção
de escolas com fundos do Grupo do
Banco.

Diante dessas provas, os empreiteiros e funcionários do governo
envolvidos no projeto disseram aos investigadores da INT que as
escolas foram construídas noutros locais. As faturas e certificados
de conclusão, contudo, declaravam que as escolas tinham sido
construídas nos locais designados. Com assistência de outro
organismo de desenvolvimento, foi possível ao Grupo do Banco
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confirmar que tinham sido construídas escolas em diferentes
locais, conforme identificação pelos empreiteiros e funcionários
do governo. Entretanto, devido à declaração errônea nas faturas e
certificados de conclusão, a INT não pôde concluir com certeza
que tais escolas tinham sido construídas com fundos do Grupo
do Banco.
Em consequência das constatações da INT, o Grupo do Banco
pleiteou e obteve reembolso do governo membro no montante
total do contrato, US$1,5 milhão. A INT buscará sanções contra
os empreiteiros envolvidos no caso.

ONGs fazem alegações falsas sobre suas
qualificações para executar projeto de educação
Uma investigação da INT analisou um projeto de educação em
que foram contratadas ONGs para proporcionar educação não
formal (NFE) em centros de educação continuada nas aldeias,
particularmente nas áreas rurais do país do projeto.
O Grupo do Banco Mundial recebeu queixas alegando práticas
corruptas e fraudulentas no processo de seleção das ONGs e
contratou um auditor independente para fazer uma auditoria.
Entre outras coisas, o auditor examinou uma amostra das ONGs
selecionadas para participar na fase final do projeto, para comprovar
a sua existência e suas qualificações. O auditor concluiu que
64% das ONGs da amostra não preenchiam os critérios de seleção
exigidos pelo projeto.
Tomando o relatório do auditor como ponto de partida, a INT
efetuou uma investigação do Grupo do Banco sobre alegações de
que: (i) oficiais do projeto exigiram e receberam propinas para
favorecer certas ONGs no processo de seleção; e (ii) as ONGs
apresentaram certificados falsos para satisfazer os requisitos da
licitação quanto a sua experiência em NFE.
A investigação da INT encontrou elementos de prova indicando que:
• cinco das ONGs fizeram pagamentos corruptos a funcionários
do governo por meio de intermediários, a fim de receber
tratamento favorável no processo de seleção de ONGs e outros
benefícios;
• das ONGs que receberam contratos naquele projeto, duas
dúzias haviam apresentado com suas propostas certificados
forjados de experiência em NFE.
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Depois de concluída a investigação, a INT submeteu propostas de
NoSP contra muitas das ONGs e os indivíduos que as controlam.
Até agora, oito ONGs e indivíduos foram barrados por práticas
fraudulentas, por períodos que variam de dois a três anos.

O que a INT deduz de suas investigações
Estes estudos de casos e as informações procedentes
de outros casos em andamento ilustram a tendência
que a INT vem encontrando há tempos: o processo
de aquisições é particularmente vulnerável a fraude
e corrupção, por ser nesse ponto do ciclo do projeto
que o dinheiro pode mudar de mãos. As
investigações suscitadas por atividades de
aprovisionamento mostram diversas áreas de
vulnerabilidade, sem se limitar a um país ou setor.

vista passar ao largo da concorrência e exagerar os
preços oferecidos, por vezes, lamentavelmente,
com conhecimento e participação de funcionários
do governo.

Primeiro, constatou-se que certo número de
licitantes falsearam a declaração de suas
credenciais, resultando na adjudicação de
contratos a firmas e pessoas não qualificadas. Na
prática, seguem-se a essas fraudes outros tipos de
prevaricação ou execução deficiente de projetos.

Graças à partilha dessas observações com outras
unidades do Grupo do Banco, o pessoal tem mais
elementos para melhor identificar bandeiras
vermelhas e tomar medidas preventivas e
corretivas apropriadas. Para isso, o Grupo do Banco
realizou, em muitos casos, auditorias mais
profundas, introduziu controles de risco mais
rigorosos, terminou acordos quando justificado,
cancelou projetos e fortaleceu a supervisão.

Segundo, encontraram-se provas de diversos
esquemas de colusão entre licitantes, tendo em

Terceiro, registraram-se numerosos casos
envolvendo adulteração de propostas, visando
direcionar contratos para licitantes favorecidos e
excluir concorrentes mais capacitados.
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Investigações
Internas

Apanhado geral
Até 1 de julho de 2009, o processo disciplinar interno do Grupo do
Banco relativo a todas as alegações de prevaricação de funcionários
era estabelecido nos termos do Artigo 8.01 do Regimento do Pessoal
e separado em dois componentes distintos: (1) um componente de
investigação gerido exclusivamente pela INT, e (2) um componente
de tomada de decisão, que é responsabilidade do Vice-Presidente do
Grupo do Banco para Recursos Humanos (HRSVP).
Em resultado das recomendações do Painel Volcker, a
responsabilidade pela investigação de alegações de prevaricação de
funcionários envolvendo fraude ou corrupção significativa (p. ex.,
queixas de importunação no lugar de trabalho, revide por assédio
sexual) foi transferida ao Gabinete de Ética e Conduta nos Negócios
(EBC) com vigência em 1 de julho de 2009. Pertence ainda à INT
a responsabilidade pela investigação de alegações de prevaricação
de funcionários envolvendo fraude ou corrupção em operações do
Grupo do Banco, aquisições corporativas, empréstimos, créditos,
doações, e fundos fiduciários de doadores; ou em conexão com
os orçamentos administrativos do Grupo do Banco (exceto para
viagens, benefícios e bonificações, caixa pequeno ou bens).
Ademais, a INT concordou com o Departamento de Serviços
Gerais (GSD) em dar assistência investigativa durante revisões de
elegibilidade de fornecedores envolvendo alegações de fraude ou
corrupção por fornecedores do Grupo do Banco. De acordo com
a política do Grupo do Banco, o Diretor do GSD pode declarar
vendedores encontrados em situações de fraude ou corrupção
inelegíveis por um período de tempo especificado para receber
contratos adjudicados pelo Grupo do Banco ou licitar em futuras
solicitações do Grupo do Banco.

Resultados das investigações
Durante o EF09, a INT encerrou 99 casos de alegações de
prevaricação por membros do pessoal. Destes, 71 casos (71%) foram
investigados e 28 (29%) foram encaminhados para resolução à
Gerência, a Recursos Humanos ou ao Gabinete do Grupo do Banco
dentro do Sistema Interno de Justiça (antes, Sistema de Resolução de
Conflitos). Dos 71 casos investigados, 24 (34%) foram considerados
fundamentados, 23 (33%) sem fundamento e 24 (33%) infundados
(ver Tabela 6).
Tabela 6: Visão geral da carga de investigações internas da INT,
EF06-EF09
CASOS

EF06

EF07

EF08

EF09

De exercício anterior
77
Abertos
102
Encerrados
93
Encaminhados/Não investigados 24
Investigados
69
Fundamentados
30
Sem fundamento
16
Infundados
23
Carga final
86

86
123
152
38
114
51
38
25
57

57
71
74
20
54
24
23
7
54

54
72
99
28
71
24
23
24
27
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Quando a INT verifica que uma alegação de prevaricação de
membro do pessoal é fundamentada, o HRSVP determina se o
ato ou omissão alegado constituiu prevaricação e quais medidas
disciplinares, se couber, devem ser impostas. Para exemplos de
alegações de prevaricação de funcionário que pode levar a uma
investigação, ver a Tabela 7, que apresenta os resultados das
investigações consideradas sem fundamento pela INT no EF09.
Tabela 7: Casos internos substanciais por resultado investigativo e sanção, EF09

Núm. De casos e categoria
de prevaricação

Medidas tomadas

Grau

1

Fraude e Corrupção
(orçamento de operações)
Washington (1)

Reprimenda

Consultor

6

Fraude e Corrupção
(orçamento administrativo)
Representação (5)
Washington (1)

Terminação e barração
de reemprego (5)

ETC/GA/GB/GD/GE

Aconselhamento

GH

3

Fraude e Corrupção (possível
fraude em bonificação fiscal)
Washington (3)

Barração Condicional de
recontratação (2)

GD/GF

Oferecida prova de observância

GF

Prevaricação no lugar de
trabalho (abuso de autoridade/
importunação/revide)
Representação (1)
Washington (2)

Terminação e barração de
reemprego

GB

Advertência — Censura Oral
e Escrita (2)

GH

Violações de Normas / Políticas
do Grupo do Banco Mundial
Representação (4)
Washington (5)

Aconselhamento

GE

Terminação e barração de
reemprego

ETC

Pendente de Decisão

GB

Terminação

GB

Encaminhado à Gerência (5)

GD/GG (2)/GE/GB

Terminação

STC

Não foi tomada providência

GG

Outras

GD

Advertência — Censura Oral
e Escrita

ETT

3

9

2

Problemas de Observância
(lançamento de impostos)
Washington (2)
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Cartas de Opções resolvem casos mais rapidamente
Desde 2004, a INT vem usando um mecanismo alternativo de
resolução denominado “Carta de Opções” em casos em que as
alegações, caso sejam fundamentadas, imporiam a demissão nos
termos do Artigo 8.01 do Regimento do Pessoal. Podem-se usar
Cartas de Opções quando membros do pessoal já admitiram
prevaricação ou a informação disponível, embora não seja
concludente, parece suficientemente acreditável. Desde 2004,
Cartas de Opções foram aceitas por nove membros do pessoal.
No EF09, a INT expandiu o uso de Cartas de Opões, incluindo
casos em que as alegações, se confirmadas, não imporiam a demissão
nos termos do Artigo 8.01 do Regimento do Pessoal, mas em que
os fatos, de modo geral, não são contestados e pode haver acordo
antecipado com o HRSVP quanto à medida disciplinar. No EF09,
Cartas de Opções foram aceitas por nove membros do pessoal.

Compartilhando lições aprendidas em investigações
de prevaricação de funcionários
A INT também distribui regularmente lições aprendidas aos
interessados dentro do Grupo do Banco—tanto para ajudar a
detectar e dissuadir atos de prevaricação de funcionários como para
corrigir quaisquer fatores que possam apoiar um clima propício
à ocorrência de prevaricação. A INT trabalha com a gerência do
Grupo do Banco para melhorar as políticas, os procedimentos
e o Regimento do Pessoal do Grupo, bem como para atender a
debilidades dos controles internos que facilitam o mau uso ou
abuso de fundos ou recursos do Grupo do Banco (como, por
exemplo, abuso de fundos fiduciários de doadores, fraude em
aprovisionamento corporativo, exploração indevida de pessoal do
Grupo em processos de crédito com vistas a arbitragem cambial
ou desvio de fundos de contas corporativas) ou que impeçam o
seguimento apropriado pelo Grupo do Banco (como, por exemplo,
lacunas de definição no Regimento do Pessoal que possam
tornar a constatação de prevaricação problemática em exemplos
específicos). Ademais, lições aprendidas de processos internos
e externos de aquisições do Grupo do Banco ajudaram colegas
no aprovisionamento operacional e corporativo a apertar vários
controles regulamentares.
O que nos espera: Acelerar a finalização de casos
O Painel Volcker recomendou a finalização de casos de prevaricação
de funcionários envolvendo fraude ou corrupção dentro de nove
meses. A INT está envidando esforços significativos, inclusive o
recrutamento de investigadores adicionais, para atingir essas metas
de uma forma consistente no futuro.
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Apanhado geral
Fato que deu importante ênfase aos esforços de prevenção da INT
no EF09 foi a elaboração de instrumentos que habilitam o pessoal
de Operações a detectar indícios de fraude e corrupção desde os
primeiros sinais. Esse trabalho foi possibilitado pela alavancagem
de informações da INT a respeito de empreiteiros de alto risco e
mediante a análise de todas as DIR e investigações substanciais da
INT para extrair lições sobre como os reclamantes e investigadores
puderam detectar esquemas de fraude e corrupção. Os produtos
mais importantes nessa área foram: a Base de Dados de Perfis de
Risco de Empresas (CRPD), a brochura Most Common Fraud and
Corruption Red Flags in Procurement [Bandeiras Vermelhas Mais
Comuns em Fraude e Corrupção] e o Fraud Awareness Handbook
[Manual de Percepção de Fraude]. Além disso, a INT continuou
apoiando grupos d trabalho à procura de assistência na identificação
e mitigação de riscos de fraude e corrupção e intensificou suas
atividades de treinamento.
Fortalecimento de capacidade para detectar
primeiros sinais de fraude e corrupção
BASE DE DADOS DE PERFIS DE RISCO DE EMPRESAS (CRPD)

O pessoal do Grupo do Banco constitui a primeira—e melhor—
linha de defesa em matéria de proteção de fundos do Grupo contra
uso indevido. Exercendo completa diligência antes que um contrato
seja adjudicado, o pessoal pode ajudar a evitar muitos dos problemas
que viriam a exigir maior intervenção numa fase posterior do projeto.
A INT trabalhou com a Unidade de Aquisições do Banco (OPCPR)
para elaborar a CRPD, que pode alertar o pessoal de Operações
para o fato de que a INT está ciente de possíveis riscos relacionados
com companhias recomendadas para adjudicação de contratos,
possibilitando assim que o pessoal do Grupo do Banco assuma
um risco informado ao indicar sua não-objeção à adjudicação do
contrato. A base de dados está atualmente em fase piloto e deverá
entrar em operação até o fim do ano civil de 2009.
BANDEIRAS VERMELHAS MAIS COMUNS EM AQUISIÇÕES

Em colaboração com o OPCPR, a INT preparou duas publicações
para ajudar o pessoal de Operações na detecção precoce de fraude
e corrupção. A brochura Most Common Fraud and Corruption Red
Flags in Procurement foi publicada em sete idiomas: árabe, chinês,
espanhol, francês, inglês, português e russo.
MANUAL DE PERCEPÇÃO DE FRAUDE E CORRUPÇÃO

A segunda publicação é o manual Fraud and Corruption Awareness
Handbook, que descreve como funcionam a fraude e corrupção e
como podem ser detectadas. O manual, que se baseia em achegas
de colegas de Operações e das Regiões, é o primeiro resultado
palpável de uma revisão sistemática das investigações e DIR da INT
para apurar as percepções operacionais. As lições dividem-se entre
aquelas que se referem a aquisições, gestão financeira e execução.

Relatório Anual 2009

35

O manual apresenta numerosos exemplos de casos, bandeiras
vermelhas organizadas por etapas do processo de aquisições
e esquemas de fraude e corrupção que podem ser detectados
durante as etapas de planejamento e supervisão dos projetos.
O propósito do manual é ajudar a incorporar as lições da INT mais
sistematicamente nas operações do Grupo do Banco. O manual será
distribuído como parte do treinamento e atividades de extensão da
INT levadas a cabo em parceria com as Regiões.
INSTRUMENTO PARA DETECÇÃO DE BANDEIRAS VERMELHAS ONLINE

Em sequência à brochura sobre bandeiras vermelhas, a INT e o
OPCPR estão colaborando estreitamente na elaboração de um
instrumento para detecção de bandeiras vermelhas online pelo
pessoal de Operações. Esse instrumento será incorporado no
processo de negócios do P-RAMS e tem por finalidade servir
como ferramenta de apoio às decisões que permitam ao pessoal
identificar e investigar bandeiras vermelhas. O instrumento inclui
atualmente sinais de perigo que podem ser encontrados ao longo de
todo o processo de aquisições, dando ênfase às etapas que exigem
não-objeção do Grupo do Banco. Cada entrada correspondente
a uma bandeira vermelha inclui: (i) perguntas para verificar se o
que foi observado é de fato um sinal de perigo; (ii) exemplos reais
de bandeiras vermelhas de investigações fundamentadas da INT;
(iii) esquemas subjacentes de fraude e corrupção que possam ter
resultado em bandeiras vermelhas; e (iv) ações de seguimento
sugeridas. Após uma breve fase piloto, esse instrumento será
lançado perto do fim de 2009.
AUTOAVALIAÇÃO DE RISCOS DE GOVERNANÇA E ANTICORRUPÇÃO (GAC)

Ademais, em combinação com pessoal de Operações, a INT gerou
um instrumento baseado no diálogo e intitulado Self-Assessment
of GAC Risks [Autoavaliação de Riscos de GAC]. Baseia-se nas
percepções adquiridas no aconselhamento a mais de cem equipes
de tarefa durante os três últimos anos. Esse instrumento ajuda
equipes de tarefa na identificação inicial de riscos de fraude
e corrupção, concentrando a atenção da equipe em áreas que
podem indicar riscos maiores de fraude e corrupção, tais como:
quaisquer inquietudes legítimas que possam ser manifestadas sobre
o projeto; riscos de colusão de cunho estrutural e de desempenho
numa indústria; capacidade de uma agência e influência política
injustificada; força dos controles preventivos da agência; efetividade
dos mecanismos externos de responsabilização; efetividade dos
remédios contratuais e outros; e riscos no desenho do projeto.

Provisão de serviços consultivos e avaliação
e mitigação de riscos
ASSESSORAMENTO SOBRE AVALIAÇÃO E MITIGAÇÃO DE RISCOS

A pedido das equipes de tarefa, a INT proporcionou
assessoramento sobre como avaliar e mitigar riscos de fraude e
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corrupção em atividades apoiadas pelo Grupo do Banco. Ao se
estender em auxílio a Operações, a INT assessorou 26 equipes
de tarefa responsáveis, entre outras coisas, pela preparação de
créditos para investimentos e empréstimos para assistência técnica a
Bangladesh, Honduras, Índia, Indonésia, Lesoto, Nepal, Paquistão,
Quênia, Rússia, Tailândia e Vietnã. Esses projetos envolveram
setores tais como educação, apoio de emergência, meio ambiente,
apoio na crise de alimentos, saúde, energia, estradas, redes de
segurança e tributação. A INT dá assistência à equipe de tarefa
recolhendo informação de investigações que tiveram lugar no
mesmo setor e país. Esse conhecimento baseia-se na compreensão
de: (i) como os esquemas de fraude e corrupção funcionam em
diferentes setores e processos, tais como aquisições, contabilidade
e distribuição; (ii) quaisquer condições locais específicas de
que a INT tenha ciência; (iii) interessados que tenham mais
probabilidade de estar a par dos esquemas em execução; (iv) como
diversos instrumentos de controle, tais como termos de referência
de auditoria, supervisão independente e supervisão pelo Grupo do
Banco podem ser dimensionados para fazer face a riscos específicos;
e (v) determinação das vulnerabilidades do projeto. Em resultado
desse trabalho, foram incluídos riscos de fraude e corrupção nos
Documentos de Avaliação de Projeto, quando isso poderia não
ocorrer noutras condições, fato que, por sua vez, ajudou a informar
o desenho de controles mitigativos, bem como a supervisão baseada
nos riscos.
TREINAMENTO OPERACIONAL

Durante o último ano, a INT aumentou a frequência de
atividades de treinamento, especialmente as orientadas para
pessoal lotado no terreno. As experiências da INT foram
adaptadas para se concentrarem em diversos temas operacionais,
tais como: vulnerabilidades e projetos de Desenvolvimento de
Base Comunitária; detecção de bandeiras vermelhas na gestão

Treinamento proporcionado a pessoal do Grupo do Banco sobre riscos de fraude
e corrupção em dois projetos de Desenvolvimento de Base Comunitária
A INT proporcionou treinamento personalizado a
pedido de um Diretor de País para melhorar as
aptidões do pessoal do Grupo do Banco e de
Projetos na identificação e mitigação de riscos de
corrupção. O treinamento foi dado conjuntamente
com o lançamento de dois Projetos de
Desenvolvimento de Base Comunitária com um
total de US$450 milhões em financiamento do
Grupo do Banco. O treinamento identificou os
riscos residuais de fraude e corrupção em ambos os
projetos, com base na análise dos documentos do

projeto e na experiência da INT. O treinamento
abordou medidas de atenuação dos riscos
identificados; tratamento e elaboração de queixas;
uso de remédios; padrões de aprovisionamento e
documentação; e métodos de supervisão. Os
participantes examinaram também o Manual de
Operações e a unidade de Planos de Aquisições
ofereceu conselhos sobre melhoramentos em
ambos. Participaram do treinamento gerentes de
Projetos Regionais, líderes de equipes de tarefa do
Grupo do Banco e oficiais de aquisições.
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de contratos; abordagem de exemplos específicos de fraude e
corrupção no diálogo com os países; definição do papel de uma
unidade de serviços preventivos em esforços nacionais de combate
à corrupção; riscos críticos de fraude e corrupção no setor do
transporte; prevenção de fraude e corrupção em Abordagens de
Âmbito Setorial (SWA); fraude e corrupção no setor da educação; e
treinamento básico sobre fraude e corrupção organizado pela GAC
em Projetos.

O que nos espera: Melhor uso das constatações das
investigações para ajudar o pessoal de Operações e
fortalecer a capacidade anticorrupção dos parceiros
do Grupo do Banco no desenvolvimento
Os crescentes esforços de prevenção da INT continuarão a se
concentrar no uso de resultados das investigações para aperfeiçoar
instrumentos que habilitem o pessoal a detectar e mitigar riscos
de fraude e corrupção em operações. A demanda à Unidade de
Serviços Preventivos da INT é atualmente maior do que a sua
capacidade. Face a essa limitação, a unidade deixará gradualmente
de responder inteiramente às demandas, convertendo-se num
serviço mais baseado nos riscos. Será crítica a formação de
uma equipe de profissionais altamente qualificados, capazes de
proporcionar assessoria prática confiável e orientada para soluções,
e o treinamento do pessoal de Operações será crítico, assim como
o será o fortalecimento continuado dos vínculos entre Operações
(OPCS e Regiões, em particular) e investigações.
As prioridades de trabalho preventivo a médio prazo incluirão o uso
de resultados investigativos para proporcionar:
• Serviços consultivos em tempo real para o pessoal de
Operações sobre riscos da integridade, particularmente em
operações de alto risco;
• Diretrizes para manejo de alegações de fraude e corrupção;
• Treinamento em gestão de riscos de fraude e corrupção;
• Treinamento sobre fraude e corrupção nas aquisições;
• Brochura sobre sinais de perigo (bandeiras vermelhas) visíveis
no setor de estradas;
• Revisão de casos do setor de estradas, inclusive uma avaliação
de sinais físicos; e
• Revisões de políticas e achegas à execução da GAG e de
políticas correlatas (p. ex., comentários sobre Políticas de
Operações e Procedimentos nos Negócios).
No EF10, pessoal da INT continuará desempenhando um papel
ativo no desenvolvimento da capacidade anticorrupção dos parceiros
do Grupo do Banco no desenvolvimento. Esse empenhamento
da INT em tempo real representa um grande passo à frente na
implementação da agenda de GAG do Grupo do Banco.
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Criação de uma Rede Global de Caçadores de Corrupção
No último exercício fiscal, o Grupo do Banco
promoveu, por intermédio da INT, uma série de
reuniões regionais para congregar as pessoas
que estão envolvidas no combate do dia-a-dia
à corrupção. Esses eventos permitem à INT e às
autoridades nacionais de combate à corrupção
forjar relacionamentos, compreender melhor as
necessidades recíprocas e formalizar maneiras de
cooperar. Em resultado, as autoridades nacionais
virão a ter maior capacidade de dar seguimento a
encaminhamentos da INT.
Duas reuniões foram realizadas nas regiões
da África e da América Latina e Caribe,
respectivamente. Os resultados desses encontros
foram diversas resoluções dispondo, entre outras
coisas, sobre a criação de portais para partilha
prática de informações, acordos de cooperação
bilateral, uso coletivo e mais estratégico de

registros tributários, realização de investigações
e revisões setoriais conjuntas, e a necessidade de
feedback recíproco sobre investigações chave.
Esses resultados servirão de base para formalizar
a cooperação entre os participantes. No EF10, a
INT reproduzirá a iniciativa nas regiões restantes.
Ao mesmo tempo que fortalece a interação no
nível regional, em parceria com outras divisões
do Grupo do Banco, a INT trabalhará para
ajudar a estabelecer conexões no nível mundial,
tendo em vista otimizar o impacto de cada
rede separada. A INT pode também alavancar
os recursos do Grupo do Banco Mundial em
benefício da rede global, designando pessoal de
Operações para treinamento e apoio e ligando
autoridades coatoras a programas como a
Iniciativa de Recuperação de Haveres Roubados
(StAR).

Encontro de chefes de 12 agências de combate à corrupção e autoridades
promotoras na África Subsaariana, Gabarone, Botsuana, 22 de janeiro de 2009
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Dia da Integridade
“Precisamos fazer de cada dia o Dia da
Integridade”, disse o Presidente do Banco
Mundial, Robert Zoellick, lançando o primeiro Dia
da Integridade no Banco.
O Ex-Presidente do Sistema Federal de Reserva
dos Estados Unidos, Paul Volcker, voltou ao Banco
Mundial em dezembro de 2008 para participar do
Dia da Integridade. O evento, que será repetido
anualmente, tem por objetivo despertar a
consciência da fraude e corrupção e estabelecer
ligação entre aqueles que se preocupam com tais
problemas.
Tendo presidido um painel que analisou em 2007
as operações da INT e fez recomendações para
melhorar a transparência, responsabilização e
impacto, Volcker manifestou satisfação pelo
progresso alcançado. “Não é sempre”, observou,
“que alguém em minha posição, que haja escrito

Ex-Presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos,
Paul Volcker, Vice-Presidente para Integridade,
Leonard McCarthy, e Presidente do Banco Mundial,
Robert Zoellick, durante o Dia da Integridade 2008.

um relatório, pode realmente vê-lo posto em
prática de uma forma substancial.” Volcker
continua servindo como indispensável advogado
da INT, fazendo seguimento periódico do
progresso da Unidade.
Numa era de incerteza econômica, ele enalteceu
o Banco também por seu papel no fomento
da estabilidade e oportunidade, dizendo que
o Banco é “uma instituição com gente que
tem confiança—confiança na sua integridade,
confiança na sua competência”.

“ Precisamos fazer de cada dia o Dia da Integridade.”
PRESIDENTE DO BANCO MUNDIAL, ROBERT ZOELLICK,
LANÇANDO O PRIMEIRO DIA DA
INTEGRIDADE NO BANCO

Uma dos três vencedores do Premio de Integridade,
Samira Hillis (centro), entre colegas da região do Oriente
Médio e África do Norte e da INT, durante o Dia da
Integridade 2008.
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VICE-PRESIDÊNCIA PARA INTEGRIDADE

Orçamento
e Pessoal

GRUPO DO BANCO MUNDIAL

Apanhado geral
A INT estabeleceu uma nova estrutura orgânica que aumenta
sua capacidade de trabalhar de maneira mais eficiente e efetiva.
Para atender a novas diretivas, respondendo ao mesmo tempo
ao incremento das demandas, a INT seguiu uma estratégia
concentrada de recrutamento no EG09, a fim de elevar os níveis de
pessoal e fortalecer o conhecimento interno, reduzir o coeficiente
de casos por investigador e reduzir a dependência histórica de
firmas externas.
Para apoiar a intensificação de seu programa, o orçamento da
INT foi aumentado em 28% no EF09. O quadro de pessoal
da INT cresceu para 78 elementos (44%) ao fim do EF09 (ver
Tabela 8). A INT aumentou sua capacidade de investigação
e litigação, contratando mais 18 investigadores e analistas de
investigação, bem como cinco elementos para o quadro de
litigação. Outros recrutamentos do EF09 incluíram o Diretor de
Operações, especialistas forenses e pessoal administrativo, de TI e
de gestão de recursos. Os esforços de recrutamento da INT terão
prosseguimento no próximo exercício fiscal. O quadro de pessoal
da INT representa 34 diferentes nacionalidades e metade do
pessoal (50%) é do sexo feminino. A INT continua empenhada
em atrair um quadro mais diversificado de pessoal habilitado.

Tabela 8: Níveis de orçamento e pessoal, EF06–09
		

EF06

EF07

EF08

EF09

Orçamento (em milhões de US$, incl.
reembolsáveis)

13,3

14,0

14,6

18,8

37
33

38
32

42
37

52
47

9
1

14
4

12
4

26
15

46

52

54

78

Pessoal
Pessoal de graus GE1
Investigadores/Especialistas o/w
Pessoal de graus GA–GD1
Especialistas o/w GA–GD
Total

Nota 1: Inclui quadro de Consultores a Prazo Prolongado e nomeações para Termo Prolongado Temporário
nos equivalentes aos graus GE+ and GA-GD, respectivamente
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que Vale a Pena
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As investigações da INT baseiam-se primariamente nas alegações
que recebe. Por isso, é extremamente importante que as pessoas que
estejam envolvidas em atividades apoiadas pelo Grupo do Banco
tomem a iniciativa de comunicar a suspeita de fraude ou corrupção.
Aceitam-se alegações anônimas.
ENTRE EM CONTATO DIRETO COM A INT NA SEDE DO GRUPO DO
BANCO EM WASHINGTON, DC

Fone: +1.202.458.7677
Fax: +1.202.522.7140
E-mail: investigations_hotline@worldbank.org

USE UMA LINHA DIRETA INDEPENDENTE, DE TERCEIROS, QUE
ENCAMINHARÁ SUA ALEGAÇÃO À INT. Este serviço é disponível

24 horas por dia e proporciona tradutores, se necessário. Dentro
dos Estados Unidos, chamar 1.800.831.0463. Fora dos Estados
Unidos, chamar 1.704.556.7046 a cobrar.
As alegações podem ser também remetidas ao serviço de linha
direta pelo correio: PMB 3767, 13950 Ballantyne Place, Charlotte,
NC 28277, USA

Que devo incluir em minha alegação?
Quanto mais específica a informação dada por você, mais condições
terá a INT de dar seguimento a ela. Inclua detalhes tais como:
•
•
•
•

que prevaricação está comunicando;
onde e quando (datas e horas, se disponíveis);
quem é/são o(s) perpetrador(es); e
como o indivíduo ou firma cometeu a prevaricação alegada

Inclua o nome do projeto, se for do seu conhecimento. Se possível,
dê informações sobre documentação disponível para corroborar a
alegação e nomes de testemunhas da prevaricação alegada. Informenos como poderemos encontrá-lo para mais informações ou
esclarecimentos.

Confidencialidade
Pede-se aos reclamantes que dêem seus nomes e telefones, endereços
eletrônicos ou endereços postais que nos permitam localizá-los
para obter mais informações e dar seguimento à alegação. Se você
optar por nos dar seu nome mas quer que o nome permaneça em
sigilo, o Grupo do Banco não o revelará às partes em qualquer
tribunal ou processo judicial, nem revelará qualquer informação
que possa divulgar sua identidade para quem quer que seja fora da
equipe investigadora e seus gerentes e advogados, a menos que o
Grupo do Banco chegue à conclusão de que você fez uma denúncia
intencionalmente errônea ou omissa, ou que tal seja exigido do
Grupo do Banco por força de lei. Se estiver de acordo em permitir
que o Grupo do Banco use seu nome, tenha, por favor, a certeza de
que o Grupo do Banco não tolerará qualquer forma de revide ou
retaliação contra uma pessoa por comunicar em boa fé alegações de
fraude ou corrupção.

Siglas e
Abreviaturas

BEC
CEO
CRPD
DIR
EBC
EF
EO
EUA
FIR
GAC
GSD
IAB
IEG
IFC
IFI
INT
MDB
MIGA
MOU
NFE
NoSP
NRIMP
OLAF
ONG
OPCPR
OPCS
P-RAMS
PREM
PSU
SFO
StAR
UE
VDP
VPHR
WBI

Comitê de Avaliação de Propostas
Chief Executive Officer [Primeiro Oficial Executivo]
Base de Dados de Perfis de Riscos de Empresas
Revisão Detalhada de Implementação
Gabinete de Ética e Conduta nos Negócios
Excercício Fiscal
Oficial de Avaliação e Suspensão
Estados Unidos da América
Relatório Final de Investigação
Governança e Anticorrupção
Departamento de Serviços Gerais
Comissão Consultiva Independentes
Grupo Independente de Avaliação
Corporação Financeira Internacional
Instituição Financeira Internacional
Vice-Presidência para Integridade
Banco Multilateral de Desenvolvimento
Agência Multilateral de Garantia de Investimentos
Memorando de Entendimento
Educação Não Formal
Notificação de Ações de Sanção
Programa Nacional de Melhoramento e Gestão de Estradas
Gabinete Europeu de Combate à Fraude
Organização Não-Governamental
Grupo de Política e Serviços de Aprovisionamento
Política de Operações e Serviços aos Países
Sistema de Avaliação e Gestão de Riscos
Rede de Redução da Pobreza e Gestão Econômica
Unidade de Serviços Preventivos
Gabinete de Fraude Grave (Reino Unido)
Iniciativa de Recuperação de Ativos Roubados
União Europeia
Programa de Divulgação Voluntária
Vice-Presidente para Recursos Humanos
Instituto do Banco Mundial
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