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I - Os Mecanismos de atuação do BNDES no exterior

O apoio do BNDES à exportação de bens e serviços nacionais pode ser realizado por meio
de dois  programas existentes  no Banco.  O BNDES Exim Pré-Embarque consiste  no apoio à
produção de bens e serviços destinados à exportação, enquanto o BNDES Exim Pós-embarque
apoia  a  comercialização,  no  exterior,  de bens  e  serviços  brasileiros.  O primeiro  destina-se a
financiar projetos que visem à produção no Brasil com potencial exportador, enquanto o segundo
visa os aspectos de comercialização, o que inclui tanto a venda de produtos como a realização de
serviços no exterior. Ambos os programas são voltados a empresas exportadoras, de qualquer
porte, constituídas sob as leis brasileiras e que tenham sede e administração no País. Como o
BNDES Exim Pré-Embarque refere-se ao incentivo a produção das empresas no Brasil, o estudo
aqui presente será focado no programa Pós-Embarque,  dado o maior impacto nos países que
recebem os financiamentos. Esse programa dispõe de duas modalidades:

Supplier’s  credit  (Credito  ao  Fornecedor): a  colaboração  financeira  consiste  no  refinanciamento  ao
exportador e ocorre por meio da apresentação ao BNDES de títulos ou documentos do principal e juros do
financiamento concedido pelo exportador ao importador. Esses títulos são descontados pelo BNDES, sendo o
resultado do desconto liberado à empresa exportadora;
Buyer’s credit (Crédito ao Comprador): nessas operações, os contratos de financiamento são estabelecidos
diretamente entre o BNDES e a empresa importadora, com interveniência do exportador. As operações são
analisadas caso a caso, podendo atender estruturas específicas de garantia e desembolso. Por terem condições
diferenciadas e envolverem diretamente o importador, possuem custo relativo mais elevado que a modalidade
supplier’s credit, além de possuírem prazo de análise mais longo.

Na forma de concessão de crédito para o comprador se enquadra a grande maioria dos
financiamentos concedidos para as grandes obras, nas quais uma empresa brasileira prestadora de
serviços é contratada, mas os acordos com o BNDES, assim como as taxas e o pagamento dos
créditos,  são  realizados  pelos  recebedores  do  serviço.  No  caso  das  grandes  obras  de
infraestrutura, muitas vezes esses acordos e arranjos são realizados diretamente com os países
contratantes,  o  que  envolve  uma  forte  relação  governamental  e  diplomática  entre  países  na
concessão desses créditos. Dentro desse panorama de acordos, com forte viés governamental, os
contratos e as formas de realização dos projetos são muito mais desconhecidos e obscuros do
que os desembolsos realizados internamente ou no Exim Pré-Embarque.   

II - Modelo Operacional

Nos casos de “project finance", o BNDES apresenta um modelo operacional clássico, o
qual é definido pelo próprio Banco como o “ciclo do projeto”,  o qual  perfaz cinco fases de
execução do desembolso, desde a consulta prévia até a fase de avaliação e resultados. Esse ciclo
de preparação e execução, apesar de compreender grande parte dos desembolsos do BNDES,
inclusive do EXIM Pré-Embarque, não contempla parte significativa dos desembolsos do EXIM
Pós-Embarque. As grandes obras de infraestrutura, em sua maioria, passam por um processo de
licitação  e  por  um arcabouço  de  arranjos  políticos  prévios,  do  qual  o  BNDES,  como  fonte
financiadora, fica inicialmente excluído, entrando em etapa posterior apesar desse financiamento
já ser um condicionante tanto para as licitações quanto para os acordos políticos. Devido a essas
particularidades, o “ciclo do projeto” para esses desembolsos, inclusive quanto à análise e gestão
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de riscos socioambientais, não é claro, muito menos divulgado e formalizado pelo Banco. Dessa
forma,  nesta  seção  tentaremos  apresentar  um  modelo  informal  de  atuação  do  BNDES  para
desembolsos  em grandes  obras  de infraestrutura,  o  qual  compõe grande parte  da  carteira  do
EXIM Pós-Embarque. A execução dessa apresentação será realizada principalmente por meio dos
“Pedidos de Acesso à Informação” e com base nos contratos e documentos de vários projetos
conseguidos junto ao Banco.  

1) Arranjos Políticos – Acordos Governamentais

Dentro  desse  ciclo  informal  de  operação  do  BNDES  pode  ser  considerada  como  a
primeira  fase a  preparação do empréstimo ou do investimento com os  acordos políticos  que
envolvem os governos, as empresas e o banco. Essa etapa de negociação do financiamento ocorre
formalmente  entre  os  governos,  fase  em  que  tipicamente  assumem  papeis  importantes  os
Ministérios de Negócios Estrangeiros (ou das Relações Exteriores) e até os presidentes de ambos
os países. Nesta fase, não há evidências de consideração de políticas de salvaguarda do Banco, e
menos  ainda  de  um processo  de  análise  e  avaliação  das  implicações  sociais,  ambientais  de
empreendimentos, inclusive quanto ao respeito aos direitos humanos, por parte dos governos.

Dentro  desse  contexto  dos  acordos  bilaterais,  entre  vários  projetos  listados  não  há
evidências  de  análise  prévia  da  viabilidade  socioambiental  dos  investimentos,  inclusive  em
termos  de  respeito  aos  direitos  humanos  e  avaliação  das  melhores  alternativas  para  uma
determinada  necessidade  infraestrutural,  contrariando  boas  práticas  consagradas  entre  as
instituições  financeiras,  a  legislação  brasileira  e,  frequentemente,  normas  legais  do  país
importador dos bens e serviços.  

Os acordos de cooperação internacional, com exceção dos documentos classificados como
secretos pelos órgãos públicos brasileiros, como aqueles referentes às tratativas entre Brasil e
Cuba e Angola, que foram posteriormente desclassificados, estão disponibilizados no Sistema de
Atos Internacionais do Ministério das Relações Exteriores – MRE1. Nesta fase não é possível
aferir, a princípio, a existência de participação direta de qualquer instância do Banco nas decisões
de exportação de bens e serviços brasileiros. Contudo, através desses documentos analisados é
possível  constatar  uma  relação  clara  entre  as  decisões  de  financiamento  do  governo  com o
BNDES e as empresas prestadoras de serviços, o que se materializa pela política brasileira para
apoiar a internacionalização das empresas.

Sabe-se,  contudo,  que as  políticas  de expansão internacional  das  empresas  brasileiras
também contam com uma forma de participação mais indireta do BNDES, seja por meio dos
estudos realizados pelos departamentos técnicos do Banco ou por meio de arranjos de cooperação
que o Banco possui com outros bancos de desenvolvimento para a exploração de possibilidades
de  financiamentos  conjuntos  em  mercados  estratégicos.  O  BNDES  possui  uma  série  de
memorandos  de  entendimento  e  acordos  de  cooperação  e  parceria  com  bancos  de
desenvolvimento de outros países e mesmo instituições financeiras multilaterais (como o Novo
Banco de Desenvolvimento).  Esses acordos estipulam, entre outros objetivos, a facilitação de
transações  e  projetos  em  comum,  fortalecimento  das  relações  comerciais  e  econômicas,  a
composição de um arcabouço que possa prover financiamento e serviços bancários a projetos de
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investimento  de  interesse  comum,  a  troca  de  informações  sobre  projetos-chave  e  o
desenvolvimento  de  mecanismos de  apoio  à  internacionalização de  empresas  (Garcia,  2011).
Alguns acordos listam setores específicos para a cooperação – energético, portuário, ferroviário,
petróleo e gás etc. – enquanto outros são mais abrangentes em seu escopo. Por meio de suas
subsidiárias no exterior – Londres, Montevidéu e Johanesburgo – o BNDES atua de modo a
promover os interesses comerciais de empresas brasileiras, sendo, portanto, para todos os fins,
um ator ativo e relevante na internacionalização de empresas brasileiras.

Vale  ressaltar  que  o  BNDES  também  apoia  empresas  brasileiras  com  atuação
internacional por meio dos investimentos realizados pela BNDESPar. Nesses casos, também não
se sabe qual o procedimento de due diligence socioambiental realizado pelo Banco previamente à
realização dos aportes via mercado de capitais (subscrição de valores mobiliários, aquisição de
títulos de dívidas, aquisição de cotas de fundos de investimentos com participação nas empresas
etc.).

2) Preparação do Projeto – Licitações e Arranjos comerciais

Após essa primeira etapa de acordos e tratativas políticas ocorre a fase de licitações, em
que se materializa formalmente a abertura do projeto pré-acordado, assim como os termos e
condições em que serão realizados o financiamento e o projeto.  Nessa fase há o desenho da
licitação  pelo  contratante  e  a  projeção  da  empresa  brasileira  prestadora  do  serviço,  com as
indicações das empresas parceiras locais e da fonte de financiamento. Nessa etapa já aparece o
BNDES como o financiador, bem como o montante e porcentagem de sua participação, apesar de
formalmente o Banco só atuar no momento seguinte, no processo de “Análise e Aprovação da
Operação”, conforme apresentado nos pedidos de acesso a informação.  

O  processo  de  comercialização  em  construção  pesada  é  usualmente  dependente  de
licitações  públicas,  ainda  que  se  observem  contratações  diretas  pelo  setor  privado.  As
empreiteiras com atividades no exterior possuem geralmente uma organização descentralizada,
com  a  matriz  localizada  no  Brasil,  onde  possui  as  funções  financeiras,  recursos  humanos,
marketing  e  relacionamento  institucional,  entre  outras  funções  de  planejamento  estratégico.
Devido ao porte das obras e o elevado grau de complexidade logística envolvida, essas empresas
passaram  a  criar  subsidiárias,  com  autonomia  para  a  realização  de  cada  projeto  na  sua
determinada região de atuação. Dessa forma, em cada país onde as empresas atuam se estabelece
um responsável  pelo  conjunto  de  contratos  de  prestação  de  serviços,  tendo  ainda  para  cada
projeto um responsável direto para a prestação do serviço junto ao cliente. Portanto, a realização
dessas  obras  é  gerenciada  diretamente  pelas  subsidiarias,  que  geralmente  se  associam  com
empresas locais para auxiliar nas demandas específicas de cada região.

Os contratos realizados pelas construtoras brasileiras com atuação no exterior ocorrem
pelo método turnkey, que consiste na licitação com apresentação de um orçamento feito ex ante,
ou  seja,  já  na  fase  de  licitação  se  apresenta  um  preço  global  (turn-key)  para  a  obra.  Esse
orçamento é normalmente realizado com o método Benefícios e Despesas Indiretas (BDI), que
consiste na estimativa de quantidades e nos custos unitários de cada item de obra nas condições
locais e, sobre esses, aplicação de multiplicador correspondente às despesas indiretas e lucros
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(Lopes de Abreu & Pinto, 2012).

Outro item importante no cálculo do valor do projeto se refere às contingências e gastos
locais,  onde  entram  tanto  dificuldades  técnicas  não  previstas  na  realização  da  obra,  quanto
impactos sociais  e  ambientais.  Dessa forma,  as compensações sociais e ambientais  ficam na
rubrica de contingências, ao invés de se estabelecer um cálculo prévio e elaborado para os
gastos necessários do ponto de vista dos impactos sociais e ambientais. Como mostra o estudo de
Lopes de Abreu & Pinto (2012) realizado pelo BNDES setorial em reunião com as principais
empreiteiras  nacionais;  “importante  fonte  de  imprevistos  surge  de  movimentos  sociais
organizados  que  buscam  compensações,  quando  não  a  suspensão  das  obras.  Como  esse
componente de risco é compartilhado com o importador e dado que os projetos são usualmente
contratados turnkey,  faz  parte  do negócio  incluir  compensações  no curso da realização das
obras, consumindo-se recursos estimados como contingências.” (p: 11).

Apesar de nessa fase de aprovação os projetos já estarem licitados e mprometidos com o
BNDES, não há nenhuma avaliação e estudo prévio  nem por parte do Banco nem de nenhum
órgão ou agência reguladora.  Mesmo na eventualidade de existir   algum estudo Não há uma
análise  rigorosa de impactos e riscos socioambientais  e suas implicações em termos legais  e
financeiros,  inclusive  porque  ocorre  o  mesmo  problema  que  acontece  no  Brasil,  onde
protagonistas dos projetos são os responsáveis pela elaboração de EIAs e estudos de viabilidade,
sendo  que  estes  tendem  a  sub-dimensionar  ou  mesmo  ocultar  consequências  e  conflitos
socioambientais,  na  medida  em  que  ameaçam  perspectivas  de  lucratividade  e  até  a  própria
existência do empreendimento. Essas análises e avaliações mais detalhadas só aconteceram em
um momento posterior, após já ocorrido o processo de licitação.

3) Análise e Aprovação da Operação

No  momento  seguinte  à  aprovação  das  licitações  e  aos  acordos  realizados  entre  as
empresas prestadoras do serviço e os contratantes, há os contratos e detalhamentos específicos
para a elaboração da operação, em que entram em atuação os órgãos brasileiros responsáveis por
garantir e segurar a exportação, o BNDES e as agências reguladoras e avaliadoras internacionais.
Para  contratação  do  financiamento  de  longo  prazo  para  operações  de  comercialização  e  de
exportações,  o  BNDES  exige  apresentação  de  garantias  do  crédito  pelo  importador,  o  que
normalmente é realizado por meio do Seguro de Crédito à Exportação (SCE), sendo este uma
garantia de crédito concedido pela União. O SCE é lastreado com recursos públicos do Fundo de
Garantia  à  Exportação  (FGE),  de  responsabilidade  do  Ministério  da  Fazenda  e  operado
pela ABGF - Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. Para contar
com a garantia de crédito do SCE, o Exportador deverá solicitar a análise técnica de sua operação
à ABGF. O Ministério da Fazenda contratou a ABGF para operar o SCE, assessorar na análise, no
acompanhamento, na gestão das operações de prestação de garantia e na recuperação de créditos
inadimplidos.  A ABGF  submeterá  a  operação  ao  Comitê  de  Financiamento  e  Garantia  das
Exportações (COFIG) para aprovação da cobertura do SCE. Uma vez aprovado, o Ministério da
Fazenda  com  assessoria  da  ABGF  emitirá  o  Certificado  de  Garantia  de  Cobertura  (CGC),
conforme a modalidade do crédito:
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 Supplier’s  Credit:  o  CGC  é  emitido  em  favor  do  Exportador.Nas  exportações  com
pagamento  a  prazo,  o  Exportador  concede  crédito  ao  Importador  e  recebe  títulos  de
crédito  fornecidos  pelo  Importador,  oriundos  da  operação  e  garantidos  pelo  SCE.  O
Exportador poderá negociar um refinanciamento (por meio do desconto dos títulos de
crédito) transferindo ao BNDES o direito às indenizações cobertas pelo CGC.

 Buyer’s Credit:  o CGC é emitido em favor do BNDES, o qual financia diretamente o
Importador: paga ao Exportador à vista, e recebe o pagamento do Importador a prazo,
garantido pelo SCE. No caso do BNDES, o pagamento ao Exportador sempre ocorrerá em
reais, no Brasil.

Uma vez elaborado o Certificado de Garantia e Cobertura (com as formas e modalidades
de crédito) é que se concretizará o Contrato de Colaboração Financeira com o BNDES, sendo
nesse momento que são estabelecidos tanto os requisitos para o gerenciamento financeiro dos
recursos quanto as obrigações socioambientais. As condicionantes socioambientais, de acordo
com o  banco,  são  convertidas  em cláusulas  contratuais  que  a  um só  tempo  condicionam a
liberação  dos  recursos  e  funcionam  como  mecanismos  de  coerção  do  cumprimento  das
obrigações  socioambientais,  na  medida  em  que  o  banco  detém a  prerrogativa  de  suspender
desembolsos ou vencer antecipadamente o contrato, caso julgue que houve o descumprimento das
obrigações socioambientais pela empresa brasileira ou pelo importador.

As obrigações e normas socioambientais no caso das operações do EXIM Pós-Embarque,
conforme declarado pelo BNDES, ficam restritos à condicionalidade de liberação de recursos
para exportação de bens e serviços de empresas brasileiras vinculadas à apresentação de parecer
elaborado por consultor jurídico habilitado no país onde será realizada a obra. Tal parecer deve
conter  informações  que,  do  ponto  de  vista  do  banco,  sejam  satisfatórias  e  certifiquem  o
cumprimento de todas as exigências ambientais do país de destino, notadamente a obtenção das
licenças  e  autorizações  necessárias.  A  revogação  ou  suspensão  de  qualquer  autorização
governamental, incluindo as relativas à legislação socioambiental do país de destino, constam nos
contratos preveem como causas de inadimplemento contratual, que ensejam a possibilidade do
banco sustar a liberação de parcelas ou vencer antecipadamente a dívida.

Nesse modelo de atuação e de ‘controle’ imposto pelo Banco fica clara a sua passividade,
vez que  há completa  separação dos  processos  de financiamento (que cabe ao BNDES) e  de
escolha e decisão do projeto, assim como suas possíveis formas e maneiras de realização, na
medida em que dissocia os interesses de um investimento da sua forma de financiamento.

Uma evidência dessa dissociação são as consequências de um banco público nacional
voltado para o desenvolvimento social  ter  mais de uma política socioambiental,  a  qual  varia
conforme sua área de atuação. O fato de o desembolso ser feito no Brasil, em Angola ou no Peru,
por exemplo, significa diferentes níveis de tolerância a impactos sociais e ambientais. A criação
de uma política unificada que coloca em graus máximos a proteção e promoção dos direitos das
populações  e  dos  territórios  se  coloca  como  uma  medida  urgente,  para  homogeneizar  as
diferentes nações e fazer jus a um Banco que se diz promotor do desenvolvimento social.
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4) Implementação do projeto: fase de acompanhamento e de avaliação.

A fases finais de implementação do projeto já contam com o financiamento consolidado,
ou do qual restam algumas parcelas. Dessa forma na implementação, as partes concordam com a
apresentação  ao  Banco  de  vários  documentos  relacionados  com  as  condições  e  obrigações
socioambientais.  Entretanto,  de  acordo  com que  é  divulgado  pelo  banco  e  está  acessível  ao
público,  os  acordos  de  financiamento  não identificam a  instância  do Banco que  analisaria  a
operação,  muito  menos  identificam  a  instância  responsável  pela  recepção  e  aprovação  dos
documentos  relacionados  às  obrigações  socioambientais  Isso  deixa,  por  parte  do  Banco,
totalmente  em  aberto  as  suas  formas  de  avaliações,  acareações  e  tomada  de  decisão  em
consideração as exigências e compromissos com as condicionalidades antes impostas. Essa falta
de transparência não permite a identificação de como se dá a avaliação, acareação e tomada de
decisão  de  compatibilização  das  exigências  e  compromissos  com as  condicionalidades  antes
impostas seguindo o trâmite institucional de análise da viabilidade dos projetos, os departamentos
técnicos do Banco podem averiguar os riscos e potenciais impactos socioambientais do projeto,
que subsidiarão a decisão de investimento pelos órgãos colegiados da instituição, de acordo com
a  sua  governança.  Mas  para  além  desses  relatórios  internos,  que  não  estão  ao  abrigo  da
transparência ativa, não há,  por parte do BNDES, critérios e modos de atuação específicos e
claros sobre a forma de proceder com relação a eventuais problemas ou não cumprimento das
condições pré-estabelecidas. Assim, a atitude do BNDES é de passividade diante das opiniões,
julgamentos e determinações de terceiros, sendo apenas um signatário das decisões tomadas por
outros órgãos e atores. Isto contradiz os próprios contratos assinados e as políticas do banco, que
impõem condicionalidades  de  cortes  de  financiamento  ou  resolução  do contrato  em caso  de
violação. Em sua Política Socioambiental, o BNDES se compromete a “atuar alinhado com as
políticas públicas e legislações vigentes” e a promover e orientar a adoção de ações preventivas e
mitigadoras de impactos sociais e ambientes adversos”.

III - Transparência e Divulgação de Informação

A apresentação e análise do modo de operação para financiamento de grandes projetos de
infraestrutura pelo BNDES já deixou claro a falta de transparência e os obstáculos ao acesso à
informação acerca dos procedimentos do banco relativamente ao modo como esses projetos são
escolhidos e são analisados em cada etapa de seu processo. Durante os últimos anos diversas
organizações e entidades da sociedade civil têm se mobilizado e se articulado com o Banco para
tentar compreender esse processo, movimento que tem exigido grande esforço, considerando a
escassez e falta de sistematização dos documentos disponíveis.

O mais recente e frutífero avanço do BNDES nessa área diz respeito à atualização do
Portal  de  Transparência,  que  passou  a  informações  mais  numerosas  e  detalhadas  sobre  tais
investimentos no exterior.2 O Banco passou a divulgar, a partir de junho deste ano, informações
sobre os projetos, como, por exemplo, prazo de retorno do investimento, taxa de juros empregada
e até mesmo a instituição garantidora de crédito para a exportação envolvida no financiamento,
Ademais,  recentemente  o Banco abriu  suas  operações  “pós-embarque”  de  forma muito  mais
significativa, passando a fornecer informações detalhadas dos: valores contratados, países, taxas,
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prazos e garantias dos financiamentos de exportação para obras no exterior.

No entanto, é evidente que além da necessidade desses dados referentes aos desembolsos
também é crucial a divulgação e transparência de como atua o Banco no setor externo, de quais
são seus  mecanismos de participação na escolha dos  investimentos,  seu modelo e  forma de
gestão  e  suas  ferramentas  e  metodologias  de  análise  dos  riscos  e  mitigação  dos  impactos
socioambientais e sobre os direitos humanos. Sem dúvida a divulgação dos dados básicos dos
projetos realizados é imprescindível para a participação social junto às políticas e ao modelo de
desenvolvimento implementado. No entanto,  a limitação à etapa de indicação dos projetos já
concluídos,  sem a possibilidade de alguma forma de participação social tanto na escolha dos
projetos  financiados,  inclusive  à  luz  da  legislação  sobre  direitos  humanos  (p.ex.  direitos
territoriais e direito a CLPI, no caso de povos indígenas e outras populações tradicionais) quanto
na sua forma de execução, é insuficiente.  A colaboração e participação social  nas esferas de
decisão  de  um  banco  que  se  propõe  a  promover  o  desenvolvimento  econômico  e  social  é
fundamental  para  a  real  conquista  desses  objetivos,  o  que  pressupõe  a  total  transparência  e
abertura do Banco sobre as  suas operações  e  decisões  junto a  sociedade.  Para além disso,  é
fundamental que o banco melhore sua transparência ativa, particularmente em relação às questões
socioambientais e de direitos humanos.

Nesse contexto, não cabe o argumento do BNDES de que as concorrências internacionais
de obras e projetos de infraestrutura é permeado pelo sigilo quanto às condições de financiamento
por  parte  das  agências  de  desenvolvimento  nacionais,  tais  como  as  agências  de  crédito  à
exportação  e  os  bancos  nacionais  de  desenvolvimento.  As  oportunidades  de  conquista  de
mercados  e  de  incremento  da  competitividade  da  indústria  brasileira  não  estão  podem  ser
colocados  acima  dos  princípios  da  publicidade  e  nem dificultar  a  prevenção  e  apuração  de
violações de direitos humanos. Ademais,  o BNDES não se encontra atualmente no mais alto
patamar de transparência sobre sua atuação internacional, se comparado com outras agências de
crédito à exportação. Agências como o ExIM Bank dos EUA e a GIEK, da Noruega, além de
divulgarem informações econômicas sobre os projetos, também disponibilizam a documentação
sobre a avaliação de impactos socioambientais, para que as comunidades possam encaminhar
suas preocupações sobre os projetos.

IV – Cláusulas socioambientais do BNDES e atuação internacional

Em termos gerais, o BNDES tem estabelecido uma série de critérios e mecanismos que
constituiriam uma triagem em matéria socioambiental que, supostamente busca 'conciliar suas
políticas operacionais ao atendimento da legislação em vigor' e 'induzir a adoção das melhores
práticas  socioambientais  pelos  clientes,  instituições  financeiras  e  outras  organizações,  e  nos
empreendimentos  financiados'.  No  entanto,  essas  disposições  e  instrumentos  são  aplicáveis
apenas  quando a  atuação se dá  dentro  do território  brasileiro,  não abrangendo,  assim,  a  sua
atuação internacional.

No  plano  internacional,  não  existem  diretrizes  claras  nem  mecanismos  que  as
operacionalizem nas distintas fases do ciclo do projeto. Como comentamos anteriormente, os
parâmetros  socioambientais  que  se  referem a  investimentos  em terceiros  países  (pela  via  do
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financiamento à exportação de bens e serviços de empresas brasileiras) só entram em jogo num
momento em que a definição dos projetos e seus termos financeiros e contratuais encontra-se
bastante avançada, tomando como referência informações fornecidas por consultorias baseadas
nos países alvo do investimento.

Alega-se que o Banco deve respeitar a soberania nacional dos países envolvidos e que não
pode, portanto, impor qualquer tipo de limitação externa, sendo aplicável a legislação nacional
correspondente.  O  argumento,  no  entanto,  é  frágil.  Primeiramente,  é  sabido  que  as  normas
relativas a direitos humanos, inclusive as relacionadas com o direito humano a um meio ambiente
saudável, são de aplicação universal e seus altos padrões devem servir de parâmetro a todos, de
modo que a soberania nacional não pode ser apontada como restrição para sua aplicação integral.
Ademais,  a  maioria  dos  países  destinatários  dos  investimentos  são  signatários  dos  principais
tratados e convenções internacionais sobre os direitos humanos, de maneira que não haveria uma
“exigência adicional” propriamente dita, mas simplesmente a observância de compromissos já
assumidos. Em segundo lugar, mesmo quando cada país tem suas leis e disposições jurídicas com
relação às áreas ambiental e social, também é certo que (pelo menos no caso da América do Sul)
existem processos de integração regional que buscam a compatibilização das normas na direção
das  melhores  práticas  sobre  temas  como  meio  ambiente,  emprego,  desenvolvimento  e
investimento, dentre outras. Terceiro, o BNDES pode, sem menoscabo da soberania dos países,
definir suas próprias normas e salvaguardas socioambientais relacionadas com a exportação de
bens e serviços, o que contribuiria de forma significativa com o perfil dos projetos submetidos a
análise.  Por  fim,  mas  não  menos  importante,  é  preciso  lembrar  que  em  termos  de  normas
socioambientais e de direitos humanos a legislação nacional estabelece o padrão  mínimo a ser
respeitado, de modo que, salvo se houver latente incompatibilidade, é sim possível estabelecer
regras e condicionantes adicionais que elevem a proteção e promoção de tais direitos.

Para as organizações da sociedade civil, é indispensável (e urgente) que o BNDES avance
no  sentido  de  definir  uma  política  socioambiental  abrangente,  referente  à  sua  atuação
internacional.  Não  basta  solicitar  'certidões'  e  ‘declarações’ que  atestem  a  conformidade  do
empreendimento  com  a  legislação  dos  países  de  destino  das  exportações  de  bens/serviços
financiadas pelo Banco, como tem sido feito. De um lado, porque uma vez iniciadas as obras, é
muito difícil parar um empreendimento em razão de reclamações socioambientais dos atingidos,
que normalmente não dispõem de meios e poder suficientes para incidir no andamento das obras.
De outro, porque o Banco está renunciando a ter uma política ativa em matéria socioambiental,
de forma a ser um ator realmente capacitado para induzir um novo padrão de desenvolvimento na
região ou nas regiões em que atua.

Além disso, considerando que o Banco tem adquirido relevância e peso como ator do
financiamento regional, ele não pode mais se furtar de um debate sério a respeito das normas que
regulam sua intervenção, de forma análoga ao que outros bancos com presença regional já fazem.
Assim, o duplo padrão socioambiental que tem sido adotado pelo banco – no Brasil e no exterior
- não é aceitável:. não se trata de dizer que o BNDES vai 'substituir' a legislação dos países de
destino das exportações de bens e serviços por ele financiadas, mas apenas de reconhecer, tendo
como base as evidências coletadas em vários países com relação a projetos/casos paradigmáticos,
que o Banco  pode fazer muito mais do que está fazendo, ao definir suas próprias diretrizes
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socioambientais  internacionais,  cláusulas  de proteção às  populações  e  ao meio ambiente  que
sejam incorporadas  como diretrizes  desde  o  início  das  negociações  envolvendo governos  da
região (ou de outros continentes) e ao longo das fases de preparação dos projetos, licitações e
arranjos comerciais, assim como durante a aprovação, execução e acompanhamento. Trata-se de
promover  ciclos  virtuosos  em  que  a  uma  maior  presença  regional  corresponda  uma  maior
responsabilidade socioambiental, o que permitiria ao BNDES ser um indutor de primeira ordem
de um desenvolvimento pautado por valores sociais e ambientais.

Neste sentido é fundamental, por exemplo, a definição de mecanismos de consulta prévia,
livre e informada às comunidades afetadas pelas obras, de acordo com a Convenção 169 da OIT.
Ainda  que  o  BNDES não  seja  a  entidade  responsável  pelas  consultas  (cada  país  dispõe  de
mecanismos específicos) há boas práticas internacionais nesse e outros quesitos que podem muito
bem ser definidas pelo Banco como sua plataforma socioambiental mínima, a ser aperfeiçoada
em diálogo com atores  governamentais  e  não  governamentais  interessados em transformar  o
investimento em obras de infraestrutura em vetores de justiça socioambiental efetiva, garantindo
assim a sustentabilidade dos empreendimentos a curto, médio e longo prazo, não apenas sobre
critérios de rentabilidade financeira, mas de retorno social e preservação ambiental.
No  limite,  é  preferível  não  realizar  um  empreendimento  quando  o  conjunto  de  impactos
considerados demonstra a inviabilidade financeira, social e ambiental do mesmo.  

V – Conclusões e Propostas

Este breve relatório teve o objetivo de sistematizar informações relevantes sobre a atuação
do BNDES no exterior e apresentar o entendimento de várias organizações da sociedade civil
sobre o assunto. Esta seção sintetiza alguns pontos centrais que foram levantados anteriormente,
ressaltando  a  sua  maior  problemática  dentro  do  modo  operacional  do  Banco,  assim  como
possíveis propostas e soluções.

Principais problemas / questões levantadas:

O ciclo  de  projeto  no  exterior,  principalmente  quando  se  trata  de  grandes  obras  em
infraestrutura (Exim pós-embarque), ainda permanece obscuro para a compreensão da sociedade
civil,  sendo  os  avanços  nesse  entendimento  quase  todos  creditados  ao  esforço  dessas
organizações.

Sobre a atuação do Banco nesses grandes projetos no exterior é possível perceber pelas
análises  dos  contratos  alguns  possíveis  agravantes  para  a  realização  dos  desembolsos  e,
consequentemente, dos projetos. Dada a forma padrão de licitação com grandes acordos políticos
e  mecanismos  de  securitização  anteriores  ao  Banco,  as  formas  de  regulação  e  controle  do
principal  financiador  (BNDES),  apesar  de  serem  elementos  das  normas  e  critérios
socioambientais,  ficam extremamente  restringidas.  Além dessa  condição  primária  da  própria
determinação do projeto realizado, outra inviabilidade de contenção ou regulação por parte do
BNDES fica a cargo das próprias políticas socioambientais. 
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Como foi possível ver pelos vários contratos e por outros documentos e estudos realizados
pelo BNDES, os grandes projetos de infraestrutura ao realizarem a fase de contratação com o
Banco  possuem  os  gastos  de  contingências  socioambientais  já  previamente  estipuladas,
licenciadas  e  seguradas,  mesmo sem ainda  terem passados  pelos  órgãos  reguladores  e  pelos
analistas de viabilidade do próprio Banco, o que acaba por levar a concessão de créditos e planos
de  condicionalidades  socioambientais  totalmente  enviesados  por  essas  análises  prévias  feitas
pelas empresas.

Tendo em vista os objetivos do BNDES, ele tem a responsabilidade de levar em contas
outros fatores para a definição dos projetos e empresas financiados que não apenas em bases
quantitativas e na estrita lógica do mercado, mas também qualitativas. As diretrizes ambientais e
sociais devem ter especial peso para o BNDES, considerando que se trata de uma IFD que tem
visa um tipo específico de desenvolvimento, qual seja, o desenvolvimento econômico e social
sustentável. 

Para  além  dos  desembolsos  do  BNDES  no  exterior,  existem  falhas  importantes  no
processo de acompanhamento dos projetos realizados pelo Banco, que ficam evidentes quando
considerados  os  inúmeros  casos  de  denúncias  por  impactos  socioambientais  de  projetos
financiados pelo BNDES, frente aos escassos casos de resultaram em atuação ativa no Banco.
O Banco não possui uma estabelece de forma clara e precisa quais as medidas e mecanismos em
caso de denúncia por violação, apenas indicando de forma vaga a possibilidade de corte nos
recursos ou eventuais multas. O BNDES, não pode ficar restrito a um posicionamento passivo, ou
mesmo omisso, o qual aguarda as resoluções de conflitos como se não tivesse participação direta
na sua causa.

Diretamente relacionado ao mencionado acima e reconhecendo que os pontos de tensão
associados à implementação dos projetos emergem ao longo das diversas etapas, é pertinente
considerar  a  necessária  presença  do  Banco  no  acompanhamento  de  toda  a  vida  do  projeto.
Especialmente  considerando  que,  quando  se  estabelecem  critérios  definidos  e  alinhados  à
observância de condicionantes socioambientais, os sucessivos repasses aos Empreendedores de
projetos  financiados,  especialmente  os  de  alto  impacto,  serão  condicionados  à  sucessiva
comprovação de que tais atividades não estejam relacionadas a violações de direitos humanos e a
impactos ambientais perversos 

Propostas e Recomendações:

Em síntese, gostaríamos de ver ações no sentido de mais transparência ativa por parte
do Banco no que diz respeito a diversos pontos os quais são constantemente objeto de pedidos de
informação por parte da sociedade civil. Dentre eles, destacamos: a divulgação dos cronogramas
físico-financeiros  dos  projetos  financiados,  isto  é,  o  cronograma  detalhado  dos  desembolsos
feitos pelo Banco no desenvolver de determinado projeto e que deixa claras as obrigações sociais
e ambientais tanto do BNDES quanto das empresas envolvidas; a divulgação do status do projeto
financiado,  de  modo  que  a  população  possa  acompanhar  sua  conclusão;  a  divulgação  da
avaliação  de  risco  e  da  categorização  socioambiental  feita  pelo  BNDES  durante  a  fase  de
enquadramento do projeto, permitindo à sociedade civil analisar eventuais descumprimentos das
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obrigações socioambientais atreladas à tal categoria socioambiental; a divulgação dos contratos
de financiamento cujo sigilo bancário já tenha expirado, dado que eles são de posse da população
e  deveriam  ser  públicos;  a  divulgação  das  análises  de  risco  socioambiental,  inclusive  as
realizadas por consultores e auditorias independentes.

 Consideramos essencial que o BNDES estabeleça mecanismos efetivos para avaliar - ex-
ante na fase de análise, e durante a implementação de projetos aprovados - os impactos
socioambientais  de  empreendimentos  que  financia,  com  transparência  e  utilizando
metodologias  e  critérios  predefinidos,  para  que  seja  possível  a  vigilância  social  e  a
verdadeira supervisão dos investimentos.

 Sem desconsiderar os recentes avanços trazidos pelo Portal da Transparência, é preciso
que o BNDES melhore sua transparência ativa e acesso público a informações relativas à
definição de políticas de cunho socioambiental e à aplicação prática de seus respectivos
instrumentos analíticos, contratuais e ferramentas de monitoramento, quando referentes à
sua atuação internacional. 

 Consideramos  que  o  BNDES deve  publicar  todas  as  informações  relativas  aos
aspectos  socioambientais  das  operações  financeiras  e  documentos  básicos  dos
empreendimentos,  reconhecendo a supremacia do interesse público na divulgação de
informações  sob  seu  poder  e  restringindo  consideravelmente  sua  interpretação  sob  o
alcance  do  sigilo  bancário,  conforme  estabelece  a  Lei  de  Acesso  à  Informação  (Lei
12.527/2011)

 Entre  outros,  devem  ser  disponibilizados  os  seguintes  documentos:  componente  de
análise  socioambiental  dos  relatórios  de  análise;  risco  ambiental,  contratos  de
empréstimos,  detalhamento do quadro de  usos  e  fontes  acerca dos investimentos
socioambientais; relatórios de acompanhamento produzidos pelo banco; relatórios
de auditoria socioambiental independente (quando existam); recursos, ações e seu
respectivo monitoramento chamada “política de atuação no entorno dos projetos”.

 Ainda, é necessário que se faça público o processo ou método que o Banco utiliza para
verificar que as  empresas  beneficiárias  estão cumprindo efetivamente  as  normas
socioambientais e de direitos humanos do país onde se desenvolve o projeto ,  para
assegurar  que  seus  recursos  não  gerem  ou  aprofundem  dinâmicas  de  exclusão,
discriminação e vulnerabilização de populações e comunidades. As informações devem
ser disponibilizadas em linguagem apropriada e no idioma local.

 Relacionado  à  necessidade  de  ter  mecanismos  de  pari-passu  definidos  em  contratos,
atrelando desembolsos do Banco ao cumprimento de responsabilidades socioambientais,
inclusive quanto aos direitos humanos e à legislação ambiental, ao longo de um projeto.

 O Banco deve estabelecer mecanismos efetivos para conferir o pleno respeito  aos direitos
humanos de populações locais ao longo de todo ciclo de projetos, a exemplo dos direitos
territoriais  e  o  direito  a  consulta  prévia  e  consentimento  livre  e  informado  de  povos
indígenas e outros grupos tradicionais. Ademais, deve assegurar que as perspectivas das
comunidades locais do entorno dos empreendimentos sejam levadas em conta, de forma
consequente no planejamento e implementação de empreendimentos.
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 O “due diligence” do BNDES deve incluir a garantia da operacionalização de sistemas de
monitoramento independente de impactos socioambientais, inclusive quanto aos direitos
humanos  e  legislação  ambiental,  analisando  a  efetividade  de  ações  de  mitigação  e
compensação dos mesmos, para retroalimentar o planejamento e tomada de decisões pelo
Banco e por outros responsáveis pelo empreendimento.

 O Banco deve adaptar sua Ouvidoria institucional para que possa receber denúncias
e dar tratamento a elas em formato, tempo e linguagem adequados e  envolver as
partes interessadas na elaboração dos termos de referência dos estudos de impacto
socioambiental comissionados  aos  consultores  e  auditores  independentes.  Esses
processos de diálogo devem ser contínuos, de maneira a cobrir todo o ciclo do projeto.

Este  conjunto  de  reflexões  exprimem  algumas  das  preocupações  mais  relevantes  da
sociedade civil regional sobre a atuação do BNDES. Reiteramos nosso entendimento de que o
Banco  é  um  ator  central  do  desenvolvimento  brasileiro  e  sul-americano,  portanto,  nos
disponibilizamos  para  participar  de  todos  os  espaços  de  diálogo  que  busquem aproximar  os
diversos tipos de atores que estamos presentes na região e que ampliem as agendas do Banco para
temas sensíveis que demandam uma atenção maior e um amadurecimento de posições por parte
de todos os setores: governos, instituições de fomento e sociedade civil regional.
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