
A organização 

O Banco mundial é uma instituição financeira que atua no 
fornecimento de empréstimos para os países com o intuito 
do desenvolvimento dos mesmos. A criação do Banco 
começou em 1945 com o tratado de Bretton Woods , que 
foi uma conferência a qual estipulou  o objetivo de 
recuperar a Europa e a economia ocidental  após a Segunda 
Guerra Mundial. O Banco serveria para emprestar fundos 
para recosntrução do continente, entretanto com o passar 
do tempo a organização também começou a conceder 
empréstimos para países subdesenvolvidos ao redor do 
mundo. Essa mudança de função do banco ocorreu por 
uma série de motivos, mas especialmente quando o Plano 
Marshall começou a financiar a recuperação europeia a 
partir dos anos 50 e a gestão do presidente McNamara nos  
anos 70 quando o índice de desenvovimento humano 
começa a ser desenvolvido. Hoje seu principal objetivo é 
que os países possam desenvolver as áreas onde o dinheiro 
é investido tanto econômica quanto socialmente,  como 
acontece na América  latina e África. 

O Banco Mundial e problemas de nutrição 

O Banco Mundial tem o intuito de ceder empréstimos onde 
o problema da desnutrição são mais acentuados, com o 
objetivo de desenvolver a população local e diminuir o 
problema. Em casos de obesidade as atuações do Banco 
são raras, entretanto quando há o investimento, é para a 
melhoria da qualidade de vida dos cidadãos.  Um exemplo 
de ação do Banco Mundial  entre muitas  é o financiamento 
de um projeto  para combater a desnutrição no Timor– 
Leste inciada em 2014 , além da existência de dezenas de 
outros projetos financiados  que tem como um dos 
objetivos o combate a desnutrição e má alimentação em 
regiões mais pobres.  

 

O Banco Mundial e produção de alimentos 

O Banco Munidial se preocupa com a questão de segurança 
alimentar, com isso o uso de pesticidas é algo de extrema 
importância para a fundação.  O Banco costuma fazer 
empréstimos para pequenos produtores de alimentos,  mas 
também financia estudos para a fiscalização e distribuição 
de pesticidas obsoletos. A questão dos pesticidas obsoletos 
na visão do Banco Mundial  mostra que a instituição usa 
como um nível de avaliação do desenvolvimento agrícola 
nacional e internacional. 
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