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1. Introdução
O principal instrumento normativo da OCDE relativo ao apoio governamental ao crédito às exportações
foi estabelecido, em 1978, pelo Arrangement on Officially Supported Export Credits (OECD
Arrangement)3. Esse documento constitui um acordo voluntário, cujas normas não obrigam legalmente
os países participantes, e tem por objetivo evitar a prática de subsídios via créditos e garantias públicas
às exportações e assegurar a concorrência no mercado internacional baseada na qualidade e
competividade dos produtos e serviços. As normas do Arrangement dizem respeito basicamente às
condições e ao custo do financiamento. Trinta e sete países participam hoje do Arrangement.4 Embora
não participe do Arrangement, o Brasil aderiu a um dos seus seis anexos setoriais — o Aircraft Sector
Understanding (ASU), que abrange o crédito às exportações de aeronaves civis.
A OCDE conta também com o Working Party on Export Credits and Credit Guarantees (ECG), um
foro para troca de informações sobre políticas e programas de crédito à exportação, independente do
Arrangement. Participam desse foro todos os países da OCDE, exceto Islândia, Chile e Costa Rica.
Foram negociados, no âmbito do ECG, dois outros instrumentos oficiais da OCDE relativos ao crédito
à exportação:
● Recommendation of the Council on Common Approaches for Officially Supported Export
Credits and Environmental and Social Due Diligence (geralmente referido como os Common
Approaches)5 e
●

Council Recommendation on Bribery and Officially Supported Export Credits.

Todos os países que são membros do ECG participam dos Common Approaches. Como no caso do
OECD Arrangement, suas recomendações não obrigam legalmente os países aderentes.
Embora o Brasil não seja membro do ECG e não esteja obrigado a cumprir as disposições dos Common
Approaches, a adesão a este instrumento deverá ser examinada no processo de acessão do País à OCDE.
A principal agência pública que compõe o sistema de apoio governamental ao crédito às exportações,
o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), conta com uma política
socioambiental.
Este artigo é uma versão muito resumida de estudo mais abrangente, elaborado no contexto de um
projeto de cooperação internacional realizado numa parceria entre a Secretaria-Executiva da Câmara de
Comércio Exterior (Camex), o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e o
Cindes. Pretende-se aqui descrever as principais características dos Common Approaches e analisar em
que medida as normas estabelecidas na política socioambiental do BNDES são convergentes com as
disposições daquele instrumento e, caso o Brasil decida aderir a este instrumento da OCDE, identificar
os impactos que tal decisão poderia ter sobre as exportações brasileiras.
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OECD. Arrangement on Officially Supported Export Credits (OECD Arrangement). TAD/PG (2020)1
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Seis países membros da OCDE não participam do Arrangement (Chile, Colômbia, Costa Rica, Islândia, Israel
e México,) e cinco países da União Europeia que não integram a OCDE participam do Arrangement (Bulgária,
Chipre, Croácia, Malta e Romênia).
5
A primeira versão dos Common Approaches data de 2003 e foi alterada diversas vezes desde então. A versão
vigente foi aprovada pelo EGC em 2012 e revista em 2016 [OEDC. TAD/ECG (2016)3]. Essa revisão
introduziu modificações pontuais na versão anterior, destacando-se maiores referências aos direitos humanos.
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2. As diretrizes de natureza socioambientais da OCDE para o apoio governamental ao
crédito às exportações

Os Common Approaches têm por objetivo promover a coerência entre as políticas de apoio financeiro
às exportações dos países aderentes e as diretrizes e objetivos da OCDE relativos ao meio ambiente, à
mudança climática e aos direitos humanos, bem como a utilização de boas práticas e de processo de
avaliação consistente dos empreendimentos apoiados na implementação dessas políticas.
As recomendações dos Common Approaches são aplicáveis a qualquer operação de financiamento ou
de garantia de crédito às exportações de bens de capital ou de serviços com período de pagamento de
dois ou mais anos, à exceção das exportações de equipamentos militares e de commodities agrícolas.
Os Common Approaches se instrumentalizam por meio de duas linhas de recomendações:
● A primeira estabelece procedimentos, a serem observados pelas Agências de Crédito à
Exportação (ACEs) dos países aderentes, para a aprovação de pedido de financiamento e de
garantia de crédito a exportações de bens de capital e serviços e seu acompanhamento.
● A segunda estabelece procedimentos relativos à troca de informações, entre as ACEs,
divulgação e monitoramento das políticas e operações de apoio às exportações. Esses
procedimentos visam explicitar o grau de conformidade das políticas e práticas desses países
às recomendações formuladas no âmbito da primeira linha.
2.1.

Procedimentos para a aprovação da concessão de financiamento e de garantia de crédito a
exportações e bens de capital e serviços

Esses procedimentos se desdobram em três etapas: triagem (screening) e classificação; revisão
ambiental e social (environmental and social review); e avaliação (evaluation), decisão e
monitoramento.
✔ Triagem (screening) e classificação
Todas as solicitações de apoio governamental a exportações de bens de capital e de serviços sob a forma
de financiamento e garantia de crédito devem ser submetidas a processo de triagem e eventual
classificação.
A classificação dos projetos contemplará as seguintes categorias:
● Categoria A: projetos com potencial de gerar impactos ambientais e sociais significativamente
adversos, que sejam diversificados, irreversíveis e/ou sem precedentes — em particular quando
afetam áreas mais amplas do que a ocupada pelo projeto ou quando localizados em áreas
sensíveis ou em sua proximidade.
● Categoria B: projetos cujos impactos ambientais e sociais são menos adversos do que os da
Categoria A, especialmente aqueles cujos impactos são poucos (em número); são localizados;
poucos são irreversíveis; e podem ser mitigados por medidas facilmente disponíveis.
● Categoria C: projetos cujos impactos ambientais e sociais potencialmente adversos são
mínimos ou inexistentes.
Os Common Approaches apresentam uma lista ilustrativa de projetos que provavelmente se enquadram
na Categoria A. A lista compreende:
• unidades de geração de energia térmica e de outros combustíveis; usinas e reatores nucleares;
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•

•
•
•

•
•
•

•

instalações de produção e enriquecimento de combustíveis nucleares; construção de linhas de
transmissão de energia elétrica;
instalações na cadeia de petróleo e gás, incluindo sua exploração, produção, transporte e
armazenamento, bem como o refino de petróleo e instalações de liquefação de gás e de
gaseificação de carvão e xisto betuminoso;
grandes unidades industriais: refinarias de petróleo; plantas siderúrgicas e de metalurgia de não
ferrosos; e plantas de produtos químicos, cimento, celulose, papel e placas de madeira;
infraestrutura de transporte: aeroportos, rodovias, ferrovias, portos, vias internas navegáveis;
infraestrutura urbana: instalações de tratamento de esgoto e de processamento e disposição de
resíduos sólidos; processamento de resíduos e instalações para sua incineração; e tratamento
químico de aterros de resíduos perigosos e tóxicos;
grandes barragens e outros reservatórios de água; e captação de água subterrânea;
atividades extrativas minerais subterrâneas ou a céu aberto;
atividades da cadeia produtiva agropecuária e extrativa vegetal: agricultura e silvicultura em
grande escala, envolvendo o uso intensivo ou a conversão de habitats naturais; exploração
madeireira em grande escala; instalações para criação intensiva de aves e suínos; curtimento de
couros e peles; e
turismo de grande escala.

✔ Exame ou avaliação ambiental e Social (Environmental and Social Review – ESR)
Os países aderentes devem submeter os projetos classificados nas Categorias A e B a uma avaliação
(review) ambiental e social ― os Common Approaches não requerem nenhum procedimento adicional
no caso dos projetos enquadrados na Categoria C. Esse exame deve avaliar também os potenciais
impactos ambientais e sociais de qualquer instalação associada (associated facitities), levando em
consideração o momento e a localização de sua construção.
Não necessita, portanto, nos termos dos Common Approaches, ser submetida a uma revisão ambiental
e social, a operação de apoio financeiro à exportação de bens de capital e/ou serviços:
● cujo destino não pode ser associado a uma localização identificada e, portanto, não pode ser
caracterizado como um projeto ou uma operação existente;
● cujo valor seja inferior a SDR6 10 milhões, desde que (i) não esteja localizada em áreas
consideradas sensíveis ou em suas proximidades e (ii) não se identifique elevada probabilidade
de que acarrete impacto sobre os direitos humanos;
● cujo valor seja igual ou superior a SDR 10 milhões, mas que tenha sido classificada na
Categoria C.
A ESR, a ser realizada observando as normas internacionais, deve compreender o benchmarking do
desempenho ambiental e social do projeto à luz dessas normas, bem como considerar, quando
apropriado, medidas que devam ser implementadas para prevenir, minimizar, mitigar ou remediar
impactos adversos e/ou melhorar seu desempenho.
O país aderente deve indicar às partes envolvidas no projeto a natureza das informações que deverão
ser fornecidas pelo solicitante.

__________________________________________________________________________
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SDRs, special drawing rights, ou direitos especiais de saque (DES) em português, constituem um ativo de
reserva do FMI para complementar as reservas internacionais dos países membros.
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Essas informações devem incluir (i) descrição do projeto e de seu contexto geográfico, ecológico, social
e temporal; (ii) informação relativa aos impactos ambientais e sociais do projeto, bem como a medidas
de mitigação e monitoramento; (iii) padrões, práticas e processos que as partes envolvidas pretendem
aplicar, inclusive informação sobre se o projeto observa a legislação local e outras regulações relevantes
do país de destino da exportação; e (iv) resultados de quaisquer consultas públicas com comunidades
locais afetadas ou seus representantes e com organizações da sociedade civil interessadas.
A ESR deve observar os seguintes padrões:
● Compliance com as normas do país hospedeiro, observando a legislação local e outras
regulações relevantes do país;
● Benchmark segundo normas internacionais (Banco Mundial, IFC e outras instituições
financeiras internacionais) e variando com as características dos projetos e modalidades de
financiamento.
Em casos excepcionais, o país aderente pode decidir apoiar um projeto que não atende os aspectos
relevantes da norma internacional escolhida como benchmark. Nesse caso, o país aderente deverá
informar ao ECG as razões para a escolha do padrão, as justificativas para apoiar o projeto e quaisquer
procedimentos de monitoramento contemplados.
✔ Avaliação, decisão e monitoramento
O processo de exame ambiental e social pode resultar na decisão de condicionar a concessão do apoio
financeiro a um projeto à implementação, antes ou depois de sua aprovação final, de medidas para
prevenir, minimizar, mitigar ou remediar potenciais impactos ambientais e sociais adversos. Nesse
sentido, o país aderente pode requerer dos empreendedores e/ou dos financiadores (sponsors) do projeto
a elaboração dos planos de ação necessários para responder às condições impostas e gerenciar os
impactos ambientais e/ou sociais do projeto de maneira consistente com os padrões internacionais e as
boas práticas internacionais da indústria.
Nos casos de não cumprimento das condições associadas à aprovação do projeto, os países aderentes
devem adotar as medidas que considerem adequadas para o restabelecimento do cumprimento, nos
termos do contrato de apoio oficial. O país aderente deve ainda encorajar os promotores do projeto a
divulgar relatórios periódicos de monitoramento que indiquem, ex post, como os impactos ambientais
e sociais do empreendimento vêm sendo enfrentados.

2.2.

Procedimentos relativos à troca de informações divulgação e monitoramento das políticas e
operações de apoio às exportações contratadas

✔ Intercâmbio e transparência de informações
Os países aderentes devem tornar públicas as políticas ambientais das ACEs nacionais ou princípios e
guias de procedimentos relevantes para a implementação das recomendações dos Common Approaches.
Levando em consideração as limitações impostas pela confidencialidade comercial e o contexto
competitivo, os países aderentes devem:
o compartilhar, quando apropriado, com os demais países aderentes, informações com vistas a
alcançar posições comuns relativas aos projetos analisados, em relação às normas ambientais e
sociais adotadas pelo país aderente; e
o em relação aos projetos classificados como Categoria A, tornar públicas informações sobre o
projeto, bem como requerer que sejam tornadas públicas, pelo comprador ou pelos promotores
5
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(sponsors) do projeto, informações sobre seu impacto ambiental ou social. Os países aderentes
devem tornar públicas, pelo menos anualmente, informações ambientais e sociais sobre os
projetos classificados como de Categoria A e Categoria B apoiados, incluindo os tipos de
informações analisadas e as normas internacionais aplicadas.
✔ Relato e monitoramento das recomendações
Os países aderentes devem informar ao ECG ex post, em base contínua ou pelo menos duas vezes ao
ano, todos os projetos classificados como de Categoria A e Categoria B cujo financiamento tenha sido
aprovado. Além disso, devem monitorar e avaliar, ao longo do tempo, a experiência com os Common
Approaches em nível nacional e compartilhar experiências com os outros países aderentes, inclusive
sobre as normas aplicadas aos projetos.
Os Common Approaches recomendam que esse processo de acúmulo de experiência confira especial
atenção às emissões anuais estimadas de gases de efeito estufa de todos os projetos de usinas movidas
a combustíveis fósseis e de outros projetos de maior porte, bem como a questões relacionadas ao apoio
a usinas nucleares.

2.3.

A implementação dos Common Approaches pelos países aderentes

Como se viu, os Common Approaches estabelecem que os países aderentes devem tornar públicas (i)
as políticas ambientais das ACEs nacionais ou princípios e diretrizes de procedimentos adotados; e (ii)
pelo menos anualmente, informações ambientais e sociais sobre os projetos classificados como de
Categoria A e Categoria B apoiados.
Por outro lado, a atuação do ECG em resposta à ênfase dos Common Approaches no intercâmbio de
informações entre as ACEs e na transparência das operações de apoio governamental ao crédito às
exportações resultou na elaboração de um survey junto aos países signatários do instrumento, com vistas
a monitorar sua implementação.
As respostas dos países ao survey revelam, de fato, comportamentos heterogêneos por parte das 32
ACEs que responderam às suas perguntas. Essas discrepâncias são de três naturezas:
● não observância de recomendação dos Common Approaches ― são exemplos:
o aceitação de projeto sem a apresentação de um relatório d e Environmental and Social
Impact Assessment - ESIA;
o não conhecimento de manifestações ou relatórios tornados públicos pelos Pontos de
Contato Nacionais7 em relação ao projeto em foco.
● inexistência de políticas e diretrizes formalizadas requeridas pelos Common Approaches, mas
incorporação do conteúdo das políticas ausentes na atuação da ACE de modo informal ou caso
a caso ― são exemplos:
o inexistência de política e diretrizes formalizadas para tratar dos casos em que o projeto não
atende aos padrões internacionais do benchmark adotado;
o ausência de mecanismos para monitoramento e avaliação da experiência da ACE com os

__________________________________________________________________________
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O Ponto de Contato Nacional (PCN) é uma representação institucional responsável
por garantir a
implementação das Diretrizes para Empresas Multinacionais, construídas no âmbito do Comitê de Investimentos
da OCDE.
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o Common Approaches.
● implementação parcial de recomendações dos Common Approaches, em geral limitada aos
casos em que o risco ambiental e social é mais elevado (projetos de Categoria A e B) ou em
que o projeto foi aprovado com condicionalidades.
Em resumo, os resultados do Survey indicam que, de modo geral, as diferenças constatadas entre as
práticas das ACEs se situam dentro dos limites estabelecidos pelas recomendações dos Common
Approaches.
Registre-se, por outro lado, que algumas ACEs vão além das exigências das recomendações ― por
exemplo, aplicando os procedimentos requeridos para aprovação a todos os pedidos de apoio, adotando
medidas não requeridas no processo de due diligence (no caso dos projetos de Categoria B) e exigindo,
ao invés de encorajar, a divulgação de informações adicionais.

3. A política socioambiental do sistema público de apoio ao crédito à exportação no
Brasil e os Common Approaches
Esta seção examina, do ponto de vista das preocupações socioambientais expressas nos Common
Approaches, a experiência da principal agência pública que compõe o sistema de apoio governamental
ao crédito às exportações: o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).
Também participa do sistema a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A
(ABGF), empresa pública vinculada ao Ministério da Economia, contratada pela União para
estruturação, análise e gestão de risco e acompanhamento das operações desse seguro de crédito à
exportação. No entanto, a ABGF não tem uma política socioambiental que leve em consideração, no
processo de aprovação dessas operações de garantias de crédito, o impacto ambiental e social do
empreendimento a que se destinam as exportações financiadas.
O apoio governamental à exportação compreende também o Programa de Financiamento às
Exportações (Proex), programa orçamentário de equalização da taxa de juros em operações de crédito
à exportação (Proex Equalização) e de financiamento das exportações de pequenas e médias empresas
(Proex Financiamento), operacionalizado pelo Banco do Brasil.

3.1.

A política socioambiental do BNDES

O BNDES conta, desde 2005, com uma Política Ambiental que abrange todas as operações realizadas
pelo banco. Essa política foi revista em 2010 quando se aprovou uma Política Socioambiental do
BNDES, com procedimentos para as diferentes etapas do processo de concessão de apoio financeiro, e
uma Política Corporativa de Responsabilidade Social e Ambiental.
Em 2015, foram incorporados, a essa Política Socioambiental, procedimentos específicos para o apoio
à exportação de bens e serviços, a serem observados nas operações do BNDES EXIM Pós-Embarque8.

__________________________________________________________________________
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O financiamento às exportações de bens e serviços pelo BNDES se instrumentaliza por meio do programa
BNDES EXIM, que opera basicamente as seguintes linhas:
● BNDES EXIM Pré-Embarque: operação, de curto prazo, realizada por bancos credenciados, de
financiamento à produção de bens e serviços destinados à exportação
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Observa-se que os financiamentos do BNDES EXIM Pré-Embarque estão fora da abrangência dos
Common Approaches não só pelos seus prazos, mas sobretudo porque esse instrumento exclui
explicitamente as operações cujo risco é do exportador (exemplificando inclusive com o financiamento
de capital de giro), desde que não exista nenhum pleito relativo ao mesmo projeto por um produto
financeiro cujo risco seja o não-pagamento pelo comprador.9
Os procedimentos operacionais adotados para as operações de crédito às exportações procuram se
aproximar dos padrões internacionais, notadamente das recomendações da OCDE.
Como se apontou anteriormente, os Common Approaches se instrumentalizam por meio de duas linhas
de recomendações, relativas a (i) aprovação de pedidos de financiamento e de garantia de crédito e seu
acompanhamento e (ii) troca de informações, divulgação e monitoramento das políticas e operações de
apoio às exportações.
Os procedimentos previstos na Política Socioambiental relativos à aprovação de pedidos de apoio e seu
acompanhamento refletem e, de modo geral, se aproximam significativamente das recomendações da
OCDE, embora sem o mesmo grau de detalhamento. No tocante à segunda linha, uma parcela das
recomendações dos Common Approaches dispõe sobre a relação dos diversos países aderentes entre si
e com o ECG/OCDE, visando, sobretudo, explicitar o grau de conformidade das políticas e práticas
desses países aos Common Approaches. Tais recomendações evidentemente não têm contrapartida na
Política Socioambiental do BNDES, uma vez que pressupõem a adesão ao acordo.
Os procedimentos previstos pela Política Socioambiental do BNDES para a aprovação de pedidos de
financiamento se desdobram em três etapas ― enquadramento das operações; análise, aprovação e
contratação das operações; e acompanhamento das operações. Essas etapas são semelhantes às previstas
nos Common Approaches ― triagem e classificação; exame ambiental e social; e avaliação, decisão e
monitoramento.

3.2.

A O grau de convergência entre a política socioambiental do BNDES e os Common
Approaches da OCDE

Para avaliar em que medida os procedimentos previstos na Política Socioambiental do BNDES (PSA)
convergem e atendem as recomendações dos Common Approaches, tomou-se como referência o
Environmental and Social Survey, realizado pelo ECG/OCDE em 2013, em particular as questões que
visam monitorar a conformidade, aos Common Approaches, das políticas e procedimentos dos países
aderentes e de suas implementações. Essas questões explicitam os aspectos das normas dos Common
Approaches mais valorizadas pela OCDE.

__________________________________________________________________________
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BNDES EXIM Pós-Embarque: financiamento, de médio e longo prazo, à exportação de bens de capital
e de serviços, nas modalidades de supplier´s credit e buyer’s credit.
BNDES EXIM Automático: operação de buyer credit realizada pelo BNDES com base em carta de
crédito emitida por banco credenciado no exterior que assume o risco comercial da operação, com prazo
de até 7 anos e limite de US$ 10 milhões.

A Política Socioambiental, no caso das operações do Exim Pós-embarque sob a forma de apoio Indireto
Automático, atribui às instituições financeiras credenciadas a verificação da regularidade social e ambiental do
beneficiário e do empreendimento apoiado, e o atendimento a normativas relacionadas aos aspectos sociais e
ambientais, com critérios e procedimentos específicos, em consonância com as diretrizes dessa Política e
demais normas do BNDES aplicáveis. Vale notar, no entanto, que, como essa forma de apoio está restrita a
operações inferiores a US$ 10 milhões, tais operações estão fora da abrangência dos Common Approaches.
8
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Observa-se, no entanto, que a PSA referente ao financiamento às exportações foi elaborada em 2015.
Em virtude dos desdobramentos da política de financiamento implementada na primeira metade da
década passada e, em particular, das investigações que envolveram as principais empresas exportadoras
de serviços de engenharia e construção civil, o BNDES não contratou nenhuma nova operação de
financiamento a exportações de serviços a partir de maio de 2015.
Ora, as exportações desses serviços correspondem, exatamente, ao segmento da pauta de exportação do
país no qual se teria se concentrado o foco da PSA na década anterior a 2015. Por outro lado, não se
dispõe de uma avaliação da implementação da PSA em relação às exportações de bens de capital.
Essa circunstância não constitui, no entanto, um obstáculo maior a uma avaliação das implicações
potenciais da adesão do país ao Common Approaches ― desse ponto de vista, o mais relevante é a
conformidade das políticas e das normas.
O quadro a seguir compara os procedimentos adotados na PSA do BNDES com as questões do
Environmental and Social Survey relativas às políticas e procedimentos observados pelos países
aderentes para a aprovação de pedido de financiamento às normas dos Common Approaches ― não
inclui, portanto, as questões referentes à troca de informações e divulgação das políticas e operações de
apoio às exportações contratadas.
Comparação entre a Política Socioambiental do BNDES e as recomendações dos Common
Approaches (C.Ap.)
Common Approaches
Abrangência
Distinção entre projeto
e operação existente

Classificação dos
pedidos de apoio
relativos a operações
existentes
Classificação dos
pedidos de apoio
relativos a projetos

Realização de ESIA
para os projetos
classificados na
Categoria A

Política Socioambiental do BNDES
Conforme os C.Ap, com limite inferior ― US$ 10 milhões em vez de SDR
10 milhões
Conforme implicitamente com os C.Ap. A PSA não distingue
explicitamente, mas a diferenciação entre empreendimentos greenfield
(=project) e a expansão ou ampliação do empreendimento (=existing
operation) aparece nas definições dos projetos Categoria A e Categoria B
C onforme com os C.Ap,
inclusive mais rigoroso; sem consequências
para a adesão. Os C.Aps dispensam as existing operations de uma revisão
ambiental e social requerendo apenas uma avaliação de risco ambiental e
social. A PSA inclui explicitamente expansão ou ampliação na Categoria B.
Não conforme, mas sem consequências para a adesão.
Os C.Ap. e a PSA são semelhantes no tocante à Categoria A, mas a PSA
implicitamente exclui a possibilidade de classificação do empreendimento
greenfield na Categoria B, o que não está previsto nos C.Ap.
A lista de setores associados à Categoria A apresentada em Anexo pela PSA
é idêntica à do Anexo 1 dos C.Ap, com a omissão dos setores energia
nuclear, papel e celulose, cimento, turismo e criação de suínos e aves.
Não conforme. A PSA não diferencia a lista de documentos exigidos para
os projetos das Categorias A e da Categorias B. Os C.Ap. requerem, no
entanto, no caso da Categoria A, a realização de um Environmental and
Social Impact Assessment – ESIA, que deve obedecer a um roteiro
estabelecido em seu Anexo II.
⮚ Todos os países aderentes observam a norma da OC ED, embora 16
países admitam que, em algumas situações, excepcionalmente, os
pedidos sejam processados sem a apresentação de um relatório da ESIA
abrangente e atualizado.
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Projetos classificados
na Categoria B

Conforme. A lista de documentos/informações exigidos pelo C.Ap. em seu
Anexo III é mais detalhada do que a relação de documentos requeridos pelo
PSA.

Compliance com as
normas do país
hospedeiro

Conforme.

Adoção nos ESRs de
normas ou padrões
internacionais

Não conforme. Os C.Ap. estabelecem que as Environmental and Social
Review – ESR das operações de Categoria A e B tenham como
benchmarks normas e padrões internacionais ― a World Bank Safeguard
Policies, o IFC Performance Standards ou normas de Instituições
Financeiras Multilaterais. A PSA não estabelece essa exigência.
⮚ Todas as 32 ACEs adotam uma dessas alternativas ou ambas.
Não conforme. O ESR deve levar em consideração manifestações ou
relatórios tornados públicos pelos National Contact Points (NCPs) em
relação ao projeto em foco. A PSA não contém tal recomendação.
⮚ Cinco ACEs não observam esses procedimentos, mas duas dessas
ACEs estão desenvolvendo políticas específicas nesse sentido
A questão refere-se à implementação e, portanto, não é relevante para esta
análise.
Os C.Ap. admitem explicitamente essa situação em carácter excepcional,
com a apresentação ao EGC das razões da decisão, que serão tornadas
públicas. O PSA não dispõe sobre a questão.
Conforme.

Consulta aos National
Contact Points (NCPs)

Aprovação excepcional
de projetos que não
atendem os padrões
internacionais
Aprovação
condicionada do apoio
a um projeto
Monitoramento dos
projetos aprovados com
condicionalidades

Não cumprimento das
condições associadas à
aprovação do projeto

Divulgação prévia dos
projetos Categoria A

Não conforme. Os C.Ap. requerem, nesses casos, o monitoramento do
projeto independentemente de sua classificação; para os projetos Categoria
A estruturados como Project Finance, requer a elaboração de relatórios
regulares ex post.
O PSA requer:
● Para Categoria A, contratação de consultoria socioambiental por todo
período de acompanhamento para verificar o cumprimento de eventuais
obrigações socioambientais e de eventuais medidas mitigadoras;
● Para Categoria A, com participação do BNDES inferior a 20%,
compromisso de cumprimento de eventuais obrigações e medidas
mitigadoras.
⮚ Dez ACEs monitoram apenas os projetos da Categoria A; para cinco
ACEs, a decisão de monitorar está associada à condição do apoio
estabelecido e não à classificação do projeto.
A questão refere-se à implementação e, portanto, não é relevante para essa
análise.
Os C.Ap. requerem que os países aderentes adotem medidas que considerem
adequadas para o restabelecimento do cumprimento nos termos do contrato
de financiamento. O PSA não faz menção a esse ponto.
Não conforme. Os C.Ap. requerem que a ACE divulgue informações sobre
o impacto socioambiental dos projetos Categoria A pelo menos 30 dias antes
da aprovação final da concessão de apoio ao projeto. O PSA não contém
essa recomendação.
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Divulgação
dos
relatórios periódicos de
monitoramento

Divulgação anual dos
projetos Categorias A e
B

⮚ Todas as ACEs aderentes atendem a essa recomendação, mas oito
ACEs não incluem nessa exigência todas as informações requeridas
pelo C.Ap.
Não conforme. Os C.Ap recomendam que o país aderente encoraje os
promotores do projeto a divulgar relatórios periódicos de monitoramento
que indiquem, ex post, como os impactos ambientais e sociais do
empreendimento vêm sendo enfrentados. O PSA não contém essa
recomendação.
⮚ Trinta das 32 ACEs encorajam os sponsors dos projetos a fazerem essa
divulgação, mas apenas duas abrangem todos os projetos.
Conforme. A PSA requer, para as Categorias A e B, que, após a contratação
do financiamento, seja divulgado anualmente um extrato dos aspectos
socioambientais do empreendimento, incluindo a avaliação de seus
potenciais riscos e impactos socioambientais e respectivos condicionantes e
medidas mitigadoras. Também poderão ser divulgados os documentos
socioambientais utilizados durante a análise e contratação.

A comparação entre as disposições da Política Socioambiental do BNDES e as recomendações dos
Common Approaches relativas à aprovação de pedido de financiamento e ao seu subsequente
monitoramento indica que os pontos de não conformidade entre as normas do BNDES e dos Common
Approaches correspondem basicamente a recomendações da OCDE não incorporadas pela Política
Socioambiental ou cuja contrapartida nesse documento não atende plenamente à sua determinação.
A maioria dessas discrepâncias não parece constituir obstáculo à adesão do Brasil aos Common
Approaches, seja porque não existem maiores dificuldades à adequação da política e das normas do
BNDES à recomendação da OCDE, seja porque envolvem questões secundárias, muitas das quais não
são também atendidas plenamente por diversos países aderentes.
Duas dessas discrepâncias, no entanto, correspondem a questões centrais do ponto de vista da disciplina
comum que o documento da OCDE pretende obter dos países aderentes ― recomendações que são
contempladas por todos os países:
•

a adoção das normas ou padrões internacionais indicadas como benchmarks da Revisão
Ambiental e Social (ESR) das operações de Categorias A e B; e

• a realização, no caso dos projetos Categoria A, de uma ESIA que obedeça ao roteiro estabelecido
em anexo aos Common Approaches.
A omissão dessas recomendações na Política Socioambiental do BNDES decorreu da preocupação,
presente quando da elaboração dessa política em 2015, em evitar a adoção de disposições que
requeressem, de imediato, adaptações mais complexas e implicassem custos mais elevados ― os quais,
ainda que pudessem ser absorvidos sem maiores dificuldades pelas grandes empresas, podem ser
relevantes para médias empresas.
Essas preocupações não se justificam, no entanto: no tocante à complexidade, porque a preocupação
pode ser superada com a contratação da elaboração da ESIA a uma empresa de consultoria; no tocante
ao custo, porque o relevante é o valor da exportação financiada ― e o impacto do custo da realização
da ESIA em uma operação de exportação de valor superior a SDR 10 milhões (cerca de US$ 14,3
milhões) não será, provavelmente, relevante. Além disso, o número de empresas de pequeno e médio
porte com capacidade de realizar uma operação de exportação de valor superior a US$ 14,3 milhões é
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certamente pequeno: no período 1998-2020, apenas uma operação no caso das exportações de serviços;
nenhuma no caso das exportações de bens de capital.
4. Impacto da adesão aos Common Approaches sobre a competitividade das
exportações brasileiras
A adesão aos Common Approaches tem um efeito potencial, imediato e aparente, que poderia afetar a
competitividade do exportador brasileiro: o aumento de seus custos decorrente dos gastos realizados
para atender aos requerimentos desse documento, em particular a realização de uma Avaliação de
Impacto Ambiental e Social (ESIA).
Contudo, uma vez que os procedimentos requeridos pelos Common Approaches abrangem apenas
financiamentos de valor igual ou superior a SDR 10 milhões, o impacto dessa exigência sobre os custos
da operação de exportação tende a não ser relevante.
De forma sumária, os impactos ambientais e sociais da exportação de bem de capital ou de serviço que
recebe apoio financeiro governamental podem decorrer (i) da tecnologia incorporada ao produto
exportado ou do processo de construção utilizado pelo exportador de serviço e/ou (ii) das características
do projeto no qual será incorporado ou bem de capital exportado ou a ser executado pelo exportador de
serviço, inclusive de sua localização.
o

No caso dos impactos negativos de responsabilidade do exportador brasileiro de produto ou do
serviço, a adesão aos Common Approaches pode acarretar a recusa do financiamento,
inviabilizando possivelmente a exportação, ou, quando cabível, a exigência de medidas que
possam prevenir, minimizar ou mitigar o impacto adverso, onerando a exportação e
eventualmente afetando sua competitividade vis-à-vis de concorrentes mais eficientes do ponto
de vista ambiental.

o

No caso dos impactos negativos decorrentes de características do projeto a ser financiado, as
limitações à concessão do apoio governamental — vedação do financiamento ou exigência de
medidas de prevenção, minimização ou mitigação do impacto adverso do empreendimento a
ser financiado — são, em princípio, compartilhadas por todos os Países Aderentes aos Common
Approaches, o que, no entanto, os colocam em desvantagem competitiva vis-à-vis dos
exportadores de países não aderentes menos preocupados com as condições ambientais ou
sociais do país de destino e que se disponham a financiar o empreendimento. Essa desvantagem
é evidentemente mais acentuada quando o país de destino da exportação não adota políticas
ambientais consistentes.

Os resultados obtidos na análise da aplicação das normas dos Common Approaches às operações
BNDES EXIM Pós-embarque – Serviços e Bens de Capital e do PROEX Financiamento e Equalização
indicam que, no passado recente, a adesão a esse acordo e sua aplicação estrita teriam afetado quase
que exclusivamente as exportações de serviços.
Extrair desses resultados uma indicação sobre impacto futuro da adesão aos Common Approaches
sobre as exportações e a operação das ACEs do país seria, no entanto, certamente um equívoco, tendo
em vista a história das grandes empresas (exportadoras) da construção civil no passado mais recente
que se traduziu no desaparecimento das exportações de serviços a partir de 2015. Não existem
indícios de que esse cenário venha a ser revertido a curto prazo, podendo-se, portanto, prever que a
adesão ao Common Approaches terá, a curto e médio prazo, impacto inexpressivo sobre as
exportações do país e sobre a operação de suas ACE.
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