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RESUMO 

 

O tema “sustentabilidade ambiental” tornou-se fundamental na agenda internacional, devido ao 

crescente processo de desenvolvimento socioeconômico que culminou em crescente demanda 

pela utilização de recursos naturais para atender às necessidades humanas. Essa crescente 

demanda estabeleceu o conceito de desenvolvimento sustentável, que concilia crescimento 

econômico e conservação do meio ambiente. Tendo em vista a importância dos bancos de 

desenvolvimento no processo de desenvolvimento econômico e social dos países e o fato de 

que as preocupações com os riscos inerentes à atuação desses atores culminaram na adoção da 

corresponsabilidade, torna-se fundamental estudar o papel desses bancos em relação à 

sustentabilidade ambiental. Assim, esse contexto e a representatividade do BNDES como 

principal instrumento de fomento ao desenvolvimento brasileiro levaram ao objetivo do 

presente estudo, que é identificar como são adotados os critérios de sustentabilidade ambiental 

no processo de avaliação de concessões das linhas de financiamento. Realizou-se estudo de 

caso único de abordagem qualitativa e natureza exploratória, no qual foram coletados dados 

secundários por meio de extensa pesquisa bibliográfica, e dados primários, por meio de 

pesquisa documental e entrevistas semiestruturadas (triangulados tanto na coleta quanto na 

análise dos dados). Os resultados obtidos revelaram que a preocupação com a questão ambiental 

no BNDES remonta às décadas de 1970 e 1980, mas que foi nas décadas de 1990 e 2000, com 

maior participação brasileira no cenário mundial, em eventos como a Rio-92 e assinatura do 

Protocolo Verde, que a variável ambiental foi incorporada nas operações do banco. Com a 

criação da área de meio ambiente, que tem papel de suporte às demais áreas do banco na análise 

de projetos, a questão ambiental ganhou status dentro do banco. Verificou-se que a adoção de 

critérios de sustentabilidade ambiental emerge de instrumentos da política socioambiental por 

meio de critérios que abrangem todo o processo de avaliação de projetos do BNDES. Assim 

como a política socioambiental desse banco, que é referência para todas suas operações, os 

critérios são comuns a todas as áreas. Destaca-se que a política socioambiental do BNDES, bem 

como toda sua atuação, sofre influências de diversos atores, como governo federal, outras 

instituições financeiras e grandes empresas, o que leva a questão da sustentabilidade ambiental 

para além do BNDES. 

 

Palavras-chave: Sustentabilidade Ambiental. Critérios de Sustentabilidade. Bancos de 

Desenvolvimento, BNDES. 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The theme "environmental sustainability" has become fundamental in the international agenda, 

due to the growing socio-economic development process that culminated in increasing demand 

for the use of natural resources to meet human needs. This growing demand established the 

concept of sustainable development that reconciles economic growth and environmental 

conservation. Given the importance of development banks in the process of economic and social 

development of countries, and the fact that concerns about risks inherent to activities of these 

actors led to the adoption of responsibility, it is essential to study the role of these banks in 

relation to environmental sustainability. Thus, the context and the representativeness of BNDES 

as the main Brazilian development funding instrument led to the purpose of this study, which 

is to identify as environmental sustainability criteria are adopted in the assessment of credit 

lines concessions. A single case study of qualitative approach and exploratory nature was 

conducted, collecting secondary data through extensive literature research, and primary data 

through desk research and semi-structured interviews (triangulated both in collection and in 

data analysis). The results showed that the concern with environmental issues in BNDES goes 

back to the 1970s and 1980s, but it was in the decades of 1990 and 2000, with greater Brazilian 

participation on the world stage, at events such as the Rio-92 and signing of the Green Protocol, 

the environmental variable was included in the bank's operations. With the creation of the 

environmental area, which plays a supporting role to other areas of the bank in project analysis, 

the environmental issue has gained status within the bank. It was found that the adoption of 

environmental sustainability criteria emerges from instruments of socio-environmental policy 

through criteria covering the whole process of evaluation of BNDES’s projects. As well as the 

socio-environmental policy of the bank, which is a benchmark for all its operations, the criteria 

are common to all areas. It is noteworthy that the environmental policy of the BNDES, as well 

as all its actions, are influenced by many different actors, such as the federal government, other 

financial institutions and large companies, which leads the issue of environmental sustainability 

beyond the BNDES. 

 

Key words: Environmental sustainability. Sustainability criteria. Development banks. 

BNDES. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O presente capítulo faz uma abordagem geral do tema, visando contextualizar o 

problema de pesquisa apresentado na seção seguinte, juntamente com os objetivos propostos 

para seu alcance. Ao final do capítulo são apresentadas também a relevância que justifica a 

importância do estudo e a delimitação do mesmo.  

As últimas décadas representam um marco no crescimento da consciência em relação à 

degradação ambiental. O tema sustentabilidade ambiental tornou-se fundamental na discussão 

mundial devido ao crescente processo de desenvolvimento socioeconômico (BELLEN, 2002), 

que culminou com uma crescente demanda pela utilização dos recursos naturais como forma 

de atender as necessidades da vida humana. Ascenderam assim as dúvidas sobre a relação 

sociedade e ambiente, que passou a ser vista de forma mais crítica e globalizada (BELLEN, 

2002), pois as empresas e a sociedade viam a natureza como uma fonte de recursos naturais 

ilimitados e capaz de absorver os resíduos decorrentes de suas ações (ABDALA; TAKIMURA, 

2012).  

A partir da reavaliação da relação homem/natureza inicia-se um questionamento sobre 

o conceito de desenvolvimento que, a partir das últimas décadas, tem se tornado alvo de 

discussões em diferentes contextos devido às crescentes transformações em todas as dimensões 

sociais desencadeadas pelo processo de globalização. Dentre as transformações destacam-se o 

exponencial desenvolvimento tecnológico, o crescimento populacional, a aceleração industrial 

e o crescimento significativo da demanda por utilização de recursos para atender as 

necessidades da sociedade globalizada.  

Faz-se necessário para a sobrevivência do planeta um novo modelo de desenvolvimento 

que seja política, cultural, social e ambientalmente sustentável (GUIMARÃES; FONTOURA, 

2012) como forma de promover o acesso igualitário aos recursos, a justiça social e a 

conservação do meio ambiente. Bressan Junior (1992) comenta que a questão ambiental deve 

estar inserida numa política de desenvolvimento que contemple aspectos sociais, econômicos, 

humanos e ambientais. 

O documento “Nosso Futuro Comum” (Relatório Brundtland) elaborado a partir da 

Comissão Mundial para o Meio Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD) define o 

desenvolvimento sustentável como sendo aquele a partir do qual as necessidades de gerações 

presentes são atendidas sem comprometer a possibilidade das gerações futuras atenderem 

também as suas (CMMAD, 1991; BARONI, 1992). Ao final dos trabalhos da CMMAD foi 

recomendada a realização da II Conferência Internacional de Meio Ambiente e 
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Desenvolvimento (CNUMAD ou Rio-92). A Conferência teve a missão de estabelecer uma 

agenda de cooperação internacional para o século XXI para a implementação do 

desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002). No contexto de uma agenda ambiental global 

é enfatizada a questão de atores com papéis estratégicos emergentes como as organizações não-

governamentais (ONGs) que funcionam como elo entre sociedade civil e demais atores políticos 

e sociais (LEIS, 1992). 

Porém, segundo a CMMAD (1991), para que os benefícios dos intercâmbios 

internacionais atendam a todas as partes interessadas faz-se necessário a manutenção dos 

ecossistemas dos quais dependem a economia global e que haja equidade nos intercâmbios, 

inclusive no que tange os países em desenvolvimento, muitas vezes contidos em seu 

crescimento, principalmente pela redução dos fluxos de financiamento do desenvolvimento.  A 

CMMAD incumbe o Sistema Financeiro Internacional, principalmente o Grupo Banco Mundial 

(BM), da responsabilidade pela mudança desta perspectiva, haja visto, que constituem o 

principal canal de financiamento multilateral para o desenvolvimento (CMMAD, 1991). 

A partir da CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro em 1992, o conceito de 

desenvolvimento deixa de ter um contexto dimensional unicamente econômico, somando-se a 

este as dimensões, ambiental e social. Através da Conferência elaborou-se um documento 

denominado “Agenda 21” que disciplina os esforços no sentido do alcance das metas de 

desenvolvimento sustentável por meio da identificação de prioridades, recursos e meios de 

alcançá-los, buscando conciliar as três dimensões. 

Porém, apesar de o conceito da CMMAD ser o mais conhecido, várias são as posições 

que se apresentam de formas ambíguas, inconsistentes e controversas sobre o que vem a ser 

desenvolvimento sustentável (BARONI, 1992). É, portanto, fundamental explorar o tema 

sustentabilidade. Como será desenvolvido no capítulo 2, onde será apresentado o referencial 

teórico do estudo.    

No âmbito econômico, os bancos de desenvolvimento são de extrema importância, pois 

funcionam como instrumento de fomento do desenvolvimento, a partir da oferta de créditos e 

financiamentos para a viabilização de projetos. Conforme afirma Tosini (2005, p. 2), “tendo em 

vista que no atual estágio do capitalismo, o sistema financeiro é um dos agentes de maior 

importância na determinação do desenvolvimento econômico” e que “este não poderia 

caminhar à margem dos problemas ambientais”, torna-se de fundamental importância uma 

maior preocupação e comprometimento com o desenvolvimento sustentável por parte destes 

atores (CMMAD, 1991). Esta preocupação e comprometimento pode se dar pela incorporação 

de critérios de sustentabilidade na avaliação de projetos a serem financiados. Critérios ou 
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indicadores são parâmetros quantitativos ou qualitativos que objetivam agregar e quantificar 

informações de forma a tornar mais aparente sua significância; assim simplificam as 

informações sobre o estado de um fenômeno e melhoram o processo de comunicação 

(BELLEN, 2002). 

A preocupação dos bancos de desenvolvimento, assim como das demais instituições do 

setor financeiro, ao incorporar a questão ambiental em suas operações financeiras, tem 

fundamentação no entendimento do judiciário brasileiro da responsabilidade solidária do 

financiador, independentemente de culpa. Entendimento, este, regulado pela Política Nacional 

de Meio Ambiente – PNMA (Lei 6.938/81), em seus artigos 3º, 12º e 14º; pela Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, em seu artigo 225º, e pela Lei de Crimes Ambientais 

(Lei 9.605/98) artigos 2º e 3º (ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 2010; FERNANDES, 

2011). 

Desta forma, segundo Fernandes (2011), a adoção pelo legislador da responsabilidade 

solidária, independentemente de culpa por atividades causadoras de degradação ambiental, 

coloca os bancos no polo passivo dessas atividades, o que faz surgir por parte dos bancos uma 

imediata cautela na gestão dos riscos internos e externos. 

Diante do exposto, adota-se como objeto de pesquisa deste estudo a sustentabilidade 

ambiental no Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), no que se 

refere à adoção de critérios de sustentabilidade ambiental no processo de avaliação de 

concessões das linhas de financiamento, especificamente da área de atuação de Meio Ambiente. 

O BNDES foi identificado como foco de estudos que abordam temas como a responsabilidade 

solidária dos bancos em relação aos impactos ambientais (CONCEIÇÃO, 2010; FERNANDES, 

2011), o papel dos bancos frente ao desenvolvimento sustentável, a utilização de critérios de 

sustentabilidade na avaliação de projetos e proteção ambiental (FONSECA; NARDIN, 1991; 

BOUZA, 2001; SILVA, 2006). O banco ainda é citado em outros estudos que abordam assuntos 

como financiamento a iniciativas de carbono (GESSER; CASAGRANDE; PFITSCHER, 2012; 

SOUZA et al, 2013), ao setor petroquímico (AMARAL, 2003), dentre outros a serem 

apresentados no subitem 1.4. 

O BNDES, criado em 20 de Junho de 1952, segundo Bernardino (2005, p. 55) surgiu 

“da necessidade premente de haver um órgão financeiro específico, à época do Segundo 

Governo Vargas (1951-1954), destinado a viabilizar projetos de grande vulto, essencialmente 

nos setores de infraestrutura, dentre os quais transporte e energia”. Logo, visava o 

desenvolvimento econômico e social do país por meio de fomento a projetos de longo prazo.  

Com o passar dos anos, o BNDES buscou evoluir de forma a atender amplamente todos 
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os setores da economia. E, hoje, sendo o principal instrumento de desenvolvimento do país, 

abrange todos os setores da economia brasileira tendo como fonte de recursos fundos 

compulsórios que, em alguns casos funcionam como efetivo ingresso de recursos para apoio a 

projetos de investimentos e, em outros casos, como complementação a garantias (BNDES, 

2013a; 2013c). 

Do conjunto de produtos financeiros oferecidos pelo banco, derivam-se linhas, 

programas e fundos, sendo as linhas de financiamento voltadas às demandas permanentes e os 

programas ao atendimento de demandas específicas. As operações do banco dividem-se ainda 

em diretas, aquelas contratadas diretamente com o BNDES, e indiretas, realizadas através de 

instituições financeiras credenciadas por meio de repasse do banco. O BNDES possui dentre 

suas políticas, a política socioambiental, que tem em seus princípios e diretrizes a referência 

para todo o processo operacional do banco, especificamente o fluxo operacional, por meio do 

qual são avaliados os projetos submetidos a financiamento do banco.    

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Dados os elementos que se colocam nesta introdução, segue o problema de pesquisa: 

Como são adotados os critérios de sustentabilidade ambiental no processo de avaliação 

de concessões das linhas de financiamento do BNDES?  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 Esta seção tem como função apresentar os objetivos geral e específicos do estudo. 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O objetivo deste projeto é identificar como são adotados os critérios de sustentabilidade 

ambiental no processo de avaliação de concessões das linhas de financiamento do BNDES.  

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

Os objetivos específicos deste projeto são: 

 Conceituar sustentabilidade ambiental sob a perspectiva dos diversos atores;  



20 

 

 Problematizar as atividades dos bancos de desenvolvimento frente à sustentabilidade 

ambiental; 

 Investigar as linhas de financiamento do BNDES com destaque para a adoção de 

critérios de sustentabilidade ambiental especificamente na área de atuação de Meio 

Ambiente. 

 

1.3 DELIMITAÇÃO 

 

Segundo Vergara (2009) a delimitação do estudo explicita o que fica dentro e o que fica 

fora. Logo, à luz da literatura existente sobre o tema proposto, o presente estudo tem como 

objetivo analisar a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na concessão de 

financiamentos.  

Para tal, pretende-se contextualizar o conceito de desenvolvimento sustentável, bem 

como a inclusão das dimensões social e ambiental à questão, com vistas a identificar os critérios 

de sustentabilidade ambiental adotados nas linhas de financiamento do BNDES.  

A escolha da sustentabilidade ambiental do BNDES como objeto de estudo se deve à 

sua importância para o desenvolvimento econômico e social do Brasil, um país que tem sido 

palco e peça importante nos eventos sobre o tema nos últimos anos. Portanto, cabe salientar que 

não serão objeto de estudo outras instituições financeiras de desenvolvimento existentes no 

país. 

Para a realização do trabalho e como delimitação teórica, faz-se necessário uma revisão 

do conceito de desenvolvimento sustentável, como instrumentos de compreensão do fenômeno, 

mas mantendo-se como base para análise dos critérios de sustentabilidade do BNDES o 

conceito apresentado pela CMMAD, na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas 

(ONU) em 1987, como sendo aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer 

a possibilidade de as gerações futuras atenderem também as suas. É também de fundamental 

importância a compreensão do contexto de tomada de consciência sobre a necessidade de 

mudanças na ação humana sobre o meio ambiente, bem como dos compromissos criados nos 

principais eventos como a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) que 

culminou na criação da Agenda 21. Consequentemente, os bancos de desenvolvimento são 

pressionados a adotarem princípios de sustentabilidade em suas atividades dada a 

corresponsabilidade por danos ambientais causados.  

Para tanto, se entende a princípio que as duas últimas décadas constituem-se como 
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marco temporal importante para o estudo por se tratar do período em que ocorreram os 

principais eventos voltados ao tema do desenvolvimento sustentável, dentre eles podemos citar 

a Conferência sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento – também chamada de Cúpula da Terra 

e Rio 92 -  realizada no Rio de Janeiro em 1992, a Cúpula Mundial sobre Desenvolvimento 

Sustentável, realizada em Johannesburgo em 2002 e a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável – também chamada Rio+20 – realizada também no Rio de 

Janeiro em 2012.   

No que tange às áreas de atuação e linhas de financiamento do BNDES a serem 

estudadas, após uma pesquisa documental pré-campo realizada no website do BNDES 

(www.bndes.gov.br), identificaram-se 11 áreas de atuação do banco, como consta no quadro 9, 

subitem 4.1.1 deste estudo. Após análise das áreas de atuação do banco decidiu-se pelo 

aprofundamento do estudo na área de atuação denominada Meio Ambiente. Esta escolha nos 

permitirá analisar a preocupação do BNDES com o meio ambiente como uma atividade fim, já 

que o mesmo possui uma área de atuação com programas e linhas de financiamento voltadas 

especificamente a projetos que contemplem o meio ambiente. Esta busca inicial nos 

documentos disponíveis no site do banco nos permitiu identificar a existência de políticas 

transversais do banco, dentre elas a política socioambiental. É a partir dos princípios e diretrizes 

da política socioambiental que emergem os critérios de sustentabilidade ambiental que abarcam 

todo o processo operacional do banco, sendo, portanto, a referência que norteia todo o processo 

de análise socioambiental do banco, o denominado fluxo operacional.  

 

1.4 RELEVÂNCIA 

 

As últimas décadas representam um marco no crescimento da consciência ambiental. O 

tema sustentabilidade ambiental tornou-se fundamental na discussão mundial devido ao 

crescente processo de desenvolvimento socioeconômico (BELLEN, 2002).  

Justifica-se o tema devido à crescente necessidade de conscientização e busca por uma 

forma de desenvolvimento que seja capaz de suprir as demandas do atual contexto econômico 

e social de contínuas mudanças. Essa crescente demanda pela utilização de recursos naturais, 

intensificada pela aceleração do crescimento econômico como consequência da 

industrialização, culminou em uma maior preocupação com os padrões insustentáveis de 

consumo e produção que denotam “as principais causas de deterioração ininterrupta do meio 

ambiente mundial, especialmente nos países industrializados” (CNUMAD, 1995, p. 33).  

Entretanto, Gro Harlem Brundtland, então presidente da Comissão Mundial sobre Meio 
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Ambiente e Desenvolvimento (CMMAD), já alertava que, 

 

A deterioração ambiental, vista a princípio como um problema, sobretudo dos 

países ricos e como um efeito colateral da riqueza industrial, tornou-se uma 

questão de sobrevivência para os países em desenvolvimento. Ela faz parte da 

espiral descendente do declínio econômico e ecológico em que muitas nações 

mais pobres se veem enredadas (CMMAD, 1991, p. xiii). 

 

O tema proposto mostra-se relevante como forma de se conhecer o fenômeno da 

sustentabilidade, sua importância, bem como os esforços1 feitos pelos diversos atores políticos 

e sociais para sua promoção, tendo em vista o importante papel destes na busca por um modelo 

de desenvolvimento que seja econômico, social e ambientalmente sustentável.  

Pelo fato da sustentabilidade ter se tornado um norteador na tomada de decisões 

organizacionais (SEIFFERT, 2008), torna-se fundamental que profissionais atuantes neste 

contexto tenham conhecimento de como a mesma tem sido adotada no país. Sendo as 

corporações detentoras do poder econômico e político, tornam-se responsáveis pela equidade 

na distribuição de recursos e redução das externalidades de forma a evitar os impactos 

ambientais (FENKER; FERREIRA, 2011; FENKER, 2012). Neste sentido, vislumbra-se que 

este estudo seja relevante para a inclusão da consciência e prática das questões ambientais nas 

estratégias das corporações.  

Destacam-se como de extrema importância neste processo as instituições financeiras. 

Como afirma Tosini (2005, p. 2), “tendo em vista que no atual estágio do capitalismo, o sistema 

financeiro é um dos agentes de maior importância na determinação do desenvolvimento 

econômico, este não poderia caminhar à margem dos problemas ambientais”. E como já 

salientava a CMMAD (1991, p. 24, grifo nosso), 

 

[...] o papel, das instituições financeiras multilaterais é de capital importância. 

Atualmente, o Banco Mundial está incluindo em seus programas uma 

preocupação maior com o meio ambiente. A isto se deveria somar um 

comprometimento básico do Banco com o desenvolvimento sustentável. 

Também é essencial que os bancos de desenvolvimento regionais e o Fundo 

Monetário Internacional incluam objetivos similares em suas políticas e 

programas.  
 

Logo, torna-se indispensável conhecer a atuação e adequação destes atores no que tange 

o desenvolvimento sustentável. Assim sendo, este estudo será relevante ao buscar desvelar a 

                                                           
1Esforços estes disciplinados pela Agenda 21, documento preparado pelos participantes da Conferência sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento - Rio 92 denominado de “agenda de trabalho para o próximo século” (CNUMAD, 

1995, p.7) por meio do qual procurou-se identificar prioridades, recursos e meios de alcançá-los bem como as 

metas a serem cumpridas. 
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sustentabilidade ambiental sob a perspectiva do BNDES – principal órgão de financiamento de 

longo prazo no Brasil (ALÈM, 1997; BOUZA, 2001), responsável por 20%, em média, de todo 

o crédito no país (PINTO, 2012) e apontado como o segundo maior banco de desenvolvimento 

do mundo (FERNANDES, 2011; PINTO, 2012; IFC, 2014). 

Apesar da obrigação premente de adoção por parte dos bancos de critérios avaliadores 

das condições técnicas de projetos a serem financiados, no que tange a preocupação com os 

possíveis impactos ambientais, este é um tema ainda pouco explorado na literatura.  

O levantamento bibliográfico nos permitiu identificar o BNDES como foco de estudos 

que levantam a questão da responsabilidade solidária dos bancos para com os possíveis 

impactos ambientais dos projetos financiados (CONCEIÇÃO, 2010; FERNANDES, 2011), os 

projetos de desenvolvimento e os impactos ambientais (FONSECA; NARDIN, 1991), a 

incorporação de indicadores de sustentabilidade no processo de avaliação (SILVA, 2006), bem 

como o papel dos bancos de desenvolvimento frente ao desenvolvimento sustentável (BOUZA, 

2001). O BNDES também está presente em estudos que têm como foco o desenvolvimento 

puramente socioeconômico, sem o levantamento de questões ambientais (TORRES FILHO; 

COSTA, 2012). 

O BNDES é ainda analisado em estudos da Fundação Getúlio Vargas (FGV) com o 

Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (2010) que analisa as estratégias de bancos 

públicos e fundos constitucionais brasileiros na gestão da mudança climática, da Fundação 

Biodiversitas (2010) que busca entender quais são, onde estão e como acessar os fundos de 

financiamentos socioambientais e da Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais 

(2012), que busca um debate sobre a política ambiental do BNDES e sobre a responsabilização 

das instituições financeiras.  

Em outros estudos que envolvem o risco ambiental, a responsabilidade socioambiental, 

bem como o papel do setor financeiro na transição para uma economia verde e de baixo carbono 

e na proteção ao meio ambiente, o BNDES é apenas citado. 

Os estudos acima citados preconizam a preocupação do BNDES com questões 

ambientais desde a década de 70, seu apoio a projetos de despoluição e interesse em técnicas 

de avaliação de programas (VIOLA, 1998; ANDREOLA, 2008; SOUZA et al, 2009), bem 

como o fato de ser o precursor, dentre aqueles que assinaram o Protocolo Verde, a inserir 

cláusulas nos contratos de financiamento a fim de promover o desenvolvimento sustentável e a 

fazer para alguns projetos de maior impacto exigências além dos requisitos legais (SOUZA, 

2005; SOUSA, 2006; YOUNG, 2013). Destaca-se ainda estudos que citam o BNDES como 

financiador de iniciativas de crédito de carbono (GESSER; CASAGRANDE; PFITSCHER, 
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2012; SOUZA et al, 2013) e do setor petroquímico (AMARAL, 2003).  

Como contribuição aos estudos identificados, que confirmam a preocupação do BNDES 

com questões ambientais, ante a possibilidade de corresponsabilidade por danos ambientais 

causados por projetos financiados, mas também a contradição existente entre o papel de banco 

de desenvolvimento e financiador de setores impactantes, este estudo busca analisar a adoção 

de critérios de sustentabilidade ambiental na avaliação de concessões das linhas de 

financiamento do BNDES sob a perspectiva de atividade fim. Leva-se em consideração que o 

banco possui uma área de atuação denominada Meio Ambiente, especificamente voltada ao 

financiamento de projetos com adicionalidades ambientais. 

Devido ao importante papel do BNDES no processo de desenvolvimento econômico e 

social do Brasil, cabe ressaltar o intuito de que os dados apresentados neste estudo possam 

contribuir para eventual necessidade de aprimoramento dos critérios por ele adotados, que 

constam em sua política socioambiental e nos instrumentos que dela emergem (disponíveis em: 

www.bndes.gov.br, no link políticas transversais) e que norteiam toda a análise socioambiental 

de projetos do banco, o chamado fluxo operacional. O estudo intenta ainda desvelar a adoção 

de critérios de sustentabilidade ambiental sob o ponto de vista do banco e de outros atores 

políticos e sociais. Assim, será possível apresentar as práticas internalizadas pelo banco e a 

perspectiva dos demais atores sobre essas práticas. Para melhor entendimento do tema, na 

ausência de estudos focados em sustentabilidade ambiental em bancos de desenvolvimento, 

especificamente o BNDES. 

O presente estudo torna-se ainda relevante para a academia por contribuir para futuros 

estudos sobre o tema, bem como para o debate ambiental no que tange as posições e influências 

dos diversos atores, sejam eles instituições financeiras, governos ou empresas, as ambiguidades 

apresentadas no que diz respeito ao conceito de desenvolvimento sustentável e as dificuldades 

enfrentadas para conciliar desenvolvimento econômico e conservação ambiental e também para 

a incorporação do debate ambiental no setor financeiro que é significativamente impactado pela 

agenda ambiental global. 

Diante deste contexto, este trabalho foi estruturado da seguinte forma: nas seções 

seguintes são apresentados os tópicos do referencial teórico por meio dos quais busca-se a 

fundamentação teórica do tema, a metodologia utilizada na execução do estudo, bem como os 

resultados alcançados. Ao final serão apresentadas as referências bibliográficas utilizadas no 

decorrer do estudo. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Este tópico apresenta a estrutura argumentativa teórica do estudo proposto. Busca-se 

facilitar o entendimento do contexto mundial de crescente demanda pelo desenvolvimento 

sustentável, seus principais conceitos e os compromissos e ações do Brasil, no que tange a 

agenda ambiental do país sobre desenvolvimento sustentável, além do papel dos bancos de 

desenvolvimento como fomentadores do desenvolvimento socioeconômico nacional, 

principalmente do BNDES. Estas questões são de fundamental importância para que possamos 

responder ao problema de pesquisa.  

 

2.1 GLOBALIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

 

A economia mundial remonta aos impérios antigos (comandados pelas potências 

europeias dos séculos XV ao XIX), caracterizada pelo mercantilismo colonial quando da 

incorporação de novos territórios e mercados provedores e consumidores de bens e serviços 

(SANTOS, 1993; ALMEIDA, 2004). Época em que a economia baseava-se em trocas 

comerciais e de nenhuma incorporação tecnológica nos processos produtivos que se fundavam 

na exploração servil.  

Esse processo caracterizado por Almeida (2004) como primeira era da globalização, 

preconizava o objetivo de extração de recursos e instalação de centros produtores como forma 

de atender aos mercados consumidores já existentes e não no desenvolvimento de novos 

(ALMEIDA, 2004). Ou seja, a economia mundial baseava-se em processos produtivos local e 

nacional.  

Porém, a partir do séc. XIX consolida-se uma nova era de globalização, caracterizada 

pela expansão dos mercados regionais em nível mundial, quando o mundo torna-se integrado e 

unificado, ou seja, as economias nacionais tornam-se interdependentes. A partir de então, 

segundo Boaventura de Sousa Santos (2001), passa a predominar uma nova economia mundial, 

dominada pelo sistema financeiro e investimentos em escala global, processos produtivos 

flexíveis, revolução tecnológica da informação e comunicação, supremacia de agências 

multilaterais e emergência dos capitalismos americano, japonês e europeu. Desencadeado por 

articulações de processos produtivos do ocidente, concomitantemente à articulação comercial, 

agrícola e industrial europeia e expansão japonesa por meio de exportações para os Estados 

Unidos. 

Também denominado por Almeida (2004) como era de globalização industrial, este 
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processo se dá em nível mundial, seja em menor ou maior escala de acordo com a posição dos 

países no padrão econômico global que se dividem, segundo a abordagem de sistema mundo, 

em núcleo ou centro, semiperiferia e periferia (SANTOS, 1993; SANTOS, 2001). Em um 

extremo encontram-se aqueles em posição privilegiada, ou seja, com maior acumulação de 

capital e no outro, aqueles em desvantagem no que tange a posse de capital.   

As transformações no contexto econômico mundial têm implicações nas economias 

nacionais como abertura econômica ao mercado mundial, tendência de adequação aos preços 

internacionais, priorização de exportações, orientação política para redução da inflação e da 

dívida pública, mobilidade de recursos, investimentos e lucros, mínima regulação estatal sobre 

a economia, dentre outras (SANTOS, 2001).   

Dentre as principais características desta nova economia mundial, o avanço tecnológico 

possibilitou uma elevação na automação dos processos produtivos e de comunicação 

permitindo desta forma maior integração mundial, ou seja, desencadeou uma revolução ou 

difusão de inovações e tecnologia a partir da década de 80, provocando transformações em 

todas as esferas sociais.  

Boaventura de Sousa Santos (2001) define o processo de globalização como um 

processo de relações sociais, traduzido pela intensificação de interações transnacionais diante 

do qual a economia mundial é tomada por acordos negociados entre diversos atores como 

Estado, empresas públicas e privadas, nacionais e multinacionais em prol de seus interesses, 

como forma de administrar a competição acirrada alcançada pela dimensão dos impactos da 

globalização.  

Abarcado pela esfera econômica, sustentada pelo consenso neoliberal ou “Consenso de 

Washington” que prevê dentre outras coisas, restrições à regulação estatal e subordinação dos 

Estados nacionais às agências multilaterais como, Fundo Monetário Internacional (FMI), 

Organização Mundial do Comércio (OMC) e Banco Mundial (BM), também com vias à 

acumulação de capital nas mãos de um seleto grupo de países mais poderosos (SANTOS, 2001). 

Santos afirma que,  

 

o consenso neoliberal propriamente dito é um conjunto de quatro consensos 

[...] que partilham uma ideia-força que, como tal constitui um meta consenso. 

Essa ideia é a de que estamos a entrar num período em que desapareceram as 

clivagens políticas profundas. As rivalidades imperialistas entre os países 

hegemônicos, que no século XX provocaram duas guerras mundiais, 

desapareceram, dando origem à interdependência entre as grandes potências, 

à cooperação e à integração regionais (SANTOS, 2001, p. 27-28).  
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Porém, estamos diante de um fenômeno ou processo histórico e complexo, e que atinge 

não apenas a esfera econômica, mas várias dimensões em escala global, causando 

transformações internas e externas, dentre elas, a crescente utilização de recursos para atender 

as demandas de uma economia globalizada e de progressiva interdependência econômica, como 

forma de promover o desenvolvimento econômico e social das nações. 

O processo de globalização, que pelos antiglobalizadores é qualificado como 

“indomável” (ALMEIDA, 2004), tem sido visto como um fenômeno inevitável, que transcende 

as fronteiras nacionais, e contrastante do ponto de vista dos impactos sociais, pois apesar de 

contribuir para o crescimento econômico por meio do aumento dos fluxos financeiros e 

comerciais entre os países, também tem aumentado as desigualdades tanto entre como dentro 

deles (TUROLLA, 2003). Na mesma linha, Almeida (2004) acrescenta que estudiosos 

concordam com esta evidência de aparente tendência de crescente desigualdade em nível 

global, sendo atribuída à globalização a responsabilidade pelo crescimento das desigualdades 

sociais e suas consequências, como desemprego e miséria.    

Evidência também discutida por Wade (2004) em seu questionamento ao argumento 

neoliberal que afirma ter a distribuição de renda mundial se tornado mais igual nas duas últimas 

décadas e o número de pessoas em situação de extrema pobreza diminuído nos últimos séculos 

devido à crescente integração econômica entre os países e sua consequente eficiência na 

utilização dos recursos. A concepção baseia-se no entendimento de que maior liberalização ou 

abertura de comércio por parte dos países em desenvolvimento possa diminuir as desigualdades 

entre as nações em consequência de um desempenho econômico superior. 

A questão do desenvolvimento promovido pela globalização demonstra um contraste 

entre a crescente integração entre as nações, facilitada pela eficiência das tecnologias com um 

exponencial alargamento das desigualdades sociais, demonstrando assim a complexidade entre 

globalização e desenvolvimento (TUROLLA, 2003; ALMEIDA, 2004). 

O conceito de desenvolvimento, a partir das últimas décadas, tem se tornado alvo de 

discussões em diferentes contextos, devido às crescentes transformações em todas as dimensões 

sociais desencadeadas pelo processo de globalização, como o já citado exponencial 

desenvolvimento tecnológico e o crescimento significativo da demanda por utilização de 

recursos para atender as necessidades da sociedade globalizada.  

O conceito de desenvolvimento predominantemente ligado ao crescimento econômico, 

conforme Jenkins (2005), perde em parte seu domínio econômico e maior ênfase é dada à 

dimensão social de desenvolvimento. Passa a ser questionada a relação homem/natureza, 

desgastada pelo crescimento populacional e aceleração industrial, fator indispensável ao 
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crescimento.  

Porém, tanto os avanços tecnológicos quanto a organização social podem ser 

aprimorados de forma a proporcionar uma nova era de crescimento econômico baseado na 

sustentabilidade. Ou seja, o desenvolvimento capaz de atender as necessidades do presente sem 

comprometer o fato de que gerações futuras possam atender também as suas, como define a 

CMMAD (1991). 

Este contexto de mudança que desencadeia na necessidade de um novo modelo de 

desenvolvimento requer sustentabilidade, não apenas econômica, mas também social e 

ambiental. Este novo modelo de desenvolvimento será explorado na próxima seção.  

  

2.2 DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

 

A partir da reavaliação da relação homem/natureza, inicia-se por volta dos anos 60 e 70 

os questionamentos sobre o conceito de desenvolvimento, até então de dimensão unicamente 

econômica. 

O conceito de desenvolvimento sustentável teve como marco o ano de 1987, quando 

Gro Harlem Brundtland, então presidente da CMMAD, apresenta à Assembleia Geral da ONU 

o documento denominado “Nosso Futuro Comum”, também conhecido como Relatório 

Brundtland. O documento apresenta o conceito de desenvolvimento sustentável como sendo 

“aquele que atende as necessidades do presente sem comprometer a possibilidade de as 

gerações futuras atenderem as suas próprias necessidades” (CMMAD, 1991, p. 46). 

O relatório apresentado como resultado dos trabalhos da Comissão enfatiza que os 

problemas ambientais enfrentados não são novos e que, antes, preocupávamo-nos com os 

efeitos do desenvolvimento sobre o meio ambiente; hoje, com dimensões mais complexas, o 

problema alerta para como a deterioração ambiental pode impedir ou reverter o 

desenvolvimento econômico, levando ao debate do início dos anos 80 em como conciliar 

atividade econômica e preservação ambiental (ALMEIDA, 2002).  

A Comissão apresenta em seu relatório os conceitos-chave de desenvolvimento 

sustentável, a saber: 

 

O conceito de “necessidades”, sobretudo as necessidades essenciais dos 

pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; a noção das 

limitações que o estágio da tecnologia e da organização social impõe ao meio 

ambiente, impedindo-o de atender às necessidades presentes e futuras 

(CMMAD, 1991, p. 46). 
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Porém, apesar de ser este o conceito mais conhecido, várias são as posições que se 

apresentam ambíguas, inconsistentes e controversas a partir do que vem a ser desenvolvimento 

sustentável (BARONI, 1992). É, portanto, fundamental explorar os conceitos sobre o tema 

desenvolvimento sustentável.  

O desenvolvimento é apresentado por Bouza (2001) como o conjunto de modificações 

na estrutura produtiva que acarretam mudanças profundas na distribuição e utilização da renda. 

Veiga (2008) apresenta três respostas para o que seria desenvolvimento, sendo a primeira a 

concepção utilizada com maior frequência que é a de desenvolvimento como sinônimo de 

crescimento econômico, exemplificado por Neves, Kleinmayer e Tocach (2007) pela aplicação 

de medição do desenvolvimento de um país com base no PIB (produto interno bruto) per capita. 

Esta era a visão da maioria dos economistas nos anos 50 e 60 e prevaleceu até os anos 70 

(BOUZA, 2001).  

Na segunda concepção, o desenvolvimento é visto apenas como um mito. Celso Furtado 

é citado por Veiga (2008) como um precursor deste pensamento quando escreveu em 1974 que 

“a ideia de desenvolvimento econômico é um simples mito”. Sachs (2008) afirma ser o 

crescimento necessário, porém, não suficiente para uma melhor condição de vida para todos. 

Similarmente, Romeiro (2012, p. 69) afirma que,  

 

o crescimento econômico eficiente é visto como condição necessária, porém 

não suficiente, para a elevação do bem-estar humano: a desejada distribuição 

de renda (principal indicador de inclusão social) não resulta automaticamente 

do crescimento econômico, o qual pode ser socialmente excludente; são 

necessárias políticas públicas específicas desenhadas para evitar que o 

crescimento beneficie apenas uma minoria [...].; do mesmo modo, o equilíbrio 

ecológico pode ser afetado negativamente pelo crescimento econômico, 

podendo limitá-lo no longo prazo, sem o concurso de políticas ecologicamente 

prudentes que estimulem o aumento da eficiência ecológica e reduzam o risco 

de perdas ambientais potencialmente importantes. 
 

Sachs (2008) acrescenta que os pensadores de tal concepção propõem renúncia ao 

conceito de desenvolvimento alegando seu funcionamento como armadilha ideológica de 

perpetuação das desigualdades existentes tanto entre como dentro dos países. 

Veiga (2010, p. 18) assinala que: “essas duas correntes – a do crescimento e a da ilusão 

– preferem a expressão “desenvolvimento econômico” em vez da fórmula sintética, e mais 

correta, “desenvolvimento”, pois, no fundo, pensam que são simples sinônimos”.  

A terceira concepção apresentada pelo autor e por ele denominada de complexa e 

desafiadora, consiste na recusa de que o desenvolvimento seja ilusório e simples crescimento 

econômico.  
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Segundo Sachs (2008), a atenção dada à questão ambiental a partir dos anos 70, gerou 

uma reconceitualização do termo desenvolvimento, inicialmente denominado de eco 

desenvolvimento como uma concepção alternativa à política de desenvolvimento e 

recentemente conceituado desenvolvimento sustentável. De acordo com o autor a dimensão 

ambiental obedece ao duplo imperativo ético da solidariedade com as gerações presente e 

futuras e o desenvolvimento sustentável exige a explicitação de critérios de sustentabilidade 

social e ambiental e de viabilidade econômica. 

Sachs (2009) apresenta quais seriam os critérios de sustentabilidade para as diversas 

dimensões do desenvolvimento sustentável como mostra o quadro a seguir. 

Quadro 1- Dimensões e critérios de sustentabilidade 

DIMENSÃO CRITÉRIOS 

1 – Social - alcance de um patamar razoável de homogeneidade social; 

- distribuição de renda justa; 

- emprego pleno e/ou autônomo com qualidade de vida decente; 

- igualdade no acesso aos recursos e serviços sociais. 

2 – Cultural - mudanças no interior da continuidade (equilíbrio entre respeito à tradição e 

inovação); 

- capacidade de autonomia para elaboração de um projeto nacional integrado e 

endógeno (em oposição às cópias servis dos modelos alienígenas);  

- autoconfiança combinada com abertura para o mercado. 

3 – Ecológica - preservação do potencial do capital natureza na sua produção de recursos 

renováveis; 

- limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

4 – Ambiental  - respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos ecossistemas naturais. 

5 – Territorial  - configurações urbanas e rurais balanceadas (eliminação das inclinações 

urbanas nas alocações do investimento público); 

- melhoria do ambiente urbano; 

- superação das disparidades inter-regionais; 

- estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras para áreas 

ecologicamente frágeis (conservação da biodiversidade pelo 

ecodesenvolvimento). 

6 – Econômico - desenvolvimento econômico inter setorial equilibrado;  

- segurança alimentar; 

- capacidade de modernização contínua dos instrumentos de produção; razoável 

nível de autonomia na pesquisa cientifica e tecnológica; 

- inserção soberana na economia internacional. 

7 – Política 

(nacional) 

- democracia definida em termos de apropriação universal dos direitos 

humanos; 

- desenvolvimento da capacidade do Estado para implementar o projeto 

nacional, em parcerias com todos os empreendedores; 

- um nível razoável de coesão social.  

Continua 
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Continuação  

Fonte: Sachs (2009, p. 85-88). 

Apesar de serem várias as dimensões de desenvolvimento sustentável apresentadas 

pelos autores, juntas, as dimensões econômica, social e ambiental formam as três dimensões 

estratégicas fundamentais (triple bottom line). Conceito de sustentabilidade desenvolvido pela 

economia e que prevê a maximização das necessidades de cada uma delas ao mesmo tempo, ou 

seja, máximo lucro e máximo retorno econômico, social e ambiental (FENKER; FERREIRA, 

2011; FENKER, 2012; PERERA et al, 2012). O atendimento simultâneo dos critérios de 

relevância social, prudência ecológica e viabilidade econômica é denominado por Sachs (2009, 

p. 35) como uma “vitória tripla”.  

Segundo Delai e Takahashi (2008) a dimensão social da sustentabilidade está 

relacionada ao bem-estar humano, ou seja, a equidade e qualidade de vida. A dimensão 

ambiental está relacionada ao bem-estar dos ecossistemas e a dimensão econômica relaciona-

se à geração de valor de curto e longo prazo da organização, bem como o relacionamento com 

acionistas e investidores.    

Veiga (2008) assinala que o resumo da evolução do conceito de desenvolvimento no 

último século aponta para sua complexificação devido à adição de adjetivos como econômico, 

social, político, cultural e sustentável.  

Nas palavras de Romeiro (2012, p. 68), 

 

O conceito de desenvolvimento sustentável surgiu com o nome de 

ecodesenvolvimento nos anos 1970. Foi fruto do esforço para encontrar uma 

terceira via opcional àquelas que opunham, de um lado, desenvolvimentistas 

e, de outro, defensores do crescimento zero. Para estes últimos, chamados de 

“zeristas” ou (pejorativamente) “neomalthusianos”, os limites ambientais 

levariam a catástrofes se o crescimento econômico não cessasse. 
  

Dimensão Critérios 

8 – Política 

(internacional) 

- eficácia do sistema de prevenção de guerras da ONU, na garantia da paz e na 

promoção da cooperação internacional; 

- um pacote Norte-Sul de co-desenvolvimento, baseado no princípio de 

igualdade (regras do jogo e compartilhamento da responsabilidade de 

favorecimento do parceiro mais fraco; 

- controle institucional efetivo do sistema internacional financeiro e de 

negócios; 

- controle institucional efetivo da aplicação do Princípio da Precaução na 

gestão do meio ambiente e dos recursos naturais; prevenção das mudanças 

globais negativas; proteção da diversidade biológica (e cultural); e gestão do 

patrimônio global, como herança comum da humanidade; 

- sistema efetivo de cooperação cientifica e tecnológica internacional e 

eliminação parcial do caráter de commodity da ciência e tecnologia, também 

como propriedade da herança comum da humanidade.  
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Segundo o autor, as controvérsias entre desenvolvimentistas e zeristas inicia-se em 1972 

com a publicação de Dennis L. Meadows e um grupo de pesquisadores comissionados pelo 

Clube de Roma, do estudo Limites do Crescimento. Segundo Romeiro (2012) o estudo 

concluíra pela necessidade de retração do crescimento econômico como forma de se evitar 

quebra na qualidade de vida devido ao esgotamento de recursos naturais e poluição. Bruzeke 

(1993) destaca dentre as conclusões do documento a possibilidade de mudanças nas tendências 

de crescimento como forma de garantir a manutenção da estabilidade econômica e ecológica 

para um futuro próximo.  

Durante a CNUMAD, realizada no Rio de Janeiro em 1992, também conhecida como 

“Rio-92” ou “Eco-92,” instituíram-se as Convenções de Mudança do Clima, de Biodiversidade 

e Desertificação, a Declaração do Rio e a Agenda 21 (KRAEMER, 2005; ANDREOLA, 2008), 

com destaque para esta última, que disciplina os esforços no sentido do alcance das metas de 

desenvolvimento sustentável por meio de identificação de prioridades, recursos e meios de 

alcançá-los, buscando conciliar as dimensões econômica, social e ambiental.   

Foi na Rio-92 que foram selados os acordos políticos para o roteiro do Relatório 

Brundtland e para negociar as metas e arcabouço institucional do novo contexto, além de ter 

pautado as negociações sobre desenvolvimento e meio ambiente nas duas décadas seguintes 

que levaram à Rio+20, realizada no Rio de Janeiro em 2012, na esperança de definição de 

caminhos mais rápidos e justos de transição para o desenvolvimento sustentável, mas com uma 

agenda menos ambiciosa que a Rio-92 por não pretender estabelecer acordos “legalmente 

vinculantes” (VIOLA; FRANCHINI, 2012, p. 477). Foi na Rio-92 que a expressão 

“desenvolvimento sustentável” foi consagrada, ou seja, popularizou-se (VEIGA, 2008, 2010; 

DELAI; TAKAHASHI, 2008; BARBIERI; SILVA, 2011).  

Algumas das dimensões do desenvolvimento sustentável também são enfatizadas por 

Barbieri et al (2010), como demonstra a figura abaixo: 
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Figura 1 - Dimensões do desenvolvimento sustentável 

 

Fonte: Barbieri et al (2010, p. 152). 

 A ecoeficiência, resultante da interseção entre os pilares econômico e ambiental, 

significa o desenvolvimento de produtos e serviços que atendam às necessidades humanas, a 

preços competitivos e ambientalmente sustentáveis. A justa distribuição de renda é representada 

pela equidade social, área de interseção entre as dimensões econômica e social. A articulação 

entre as dimensões social e ambiental representa as mudanças nos padrões sociais, 

principalmente de produção e consumo, que possibilitam maior equidade social e conservação 

ambiental. Segundo Miranda et al (2014), quanto maior a interseção entre as dimensões maior 

a compatibilização entre objetivos econômicos, sociais e ambientais.  

Para a CMMAD (1991, p. 9) a concepção de desenvolvimento sustentável possui 

limites, a saber:        

 

O conceito de desenvolvimento sustentável tem, é claro, limites - não limites 

absolutos, mas limitações impostas pelo estágio atual da tecnologia e da 

organização social, no tocante aos recursos ambientais, e pela capacidade da 

biosfera de absorver os efeitos da atividade humana. 

 

Porém, a visão continua a ser a busca por atendimento às necessidades por meio do 

crescimento econômico e redução da pobreza, pois o atendimento às necessidades requer, não 

apenas crescimento econômico para as populações pobres, mas também a garantia de equidade 

na distribuição dos recursos necessários ao crescimento que é dada por modelos de políticas 

participativas na tomada de decisão. Lelé (1991) por sua vez apresenta como fraquezas do 

conceito de desenvolvimento sustentável justamente a incompleta percepção sobre pobreza e 
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degradação ambiental, a indefinição sobre o papel do crescimento econômico e a confusão no 

conceito de participação.  

O autor acrescenta que apesar da indefinição ser considerada por alguns como o valor 

da expressão “desenvolvimento sustentável”, a ausência de um quadro teórico e analítico claro 

torna difícil determinar se as novas políticas irão promover uma forma significativa de 

desenvolvimento responsável social e ambientalmente.  

 

2.2.1 Sustentabilidade Ambiental 

 

Desde o início dos tempos, é da natureza que o homem extrai os recursos naturais 

necessários à sua sobrevivência, seja como matéria-prima ou insumos necessários ao processo 

produtivo. Na era moderna a estrutura política vigente é o capitalismo, que preconiza o 

desenvolvimento de mercado e a crescente acumulação de capital (VIZEU; MENEGHETTI; 

SEIFFERT, 2012) sob a égide do imediatismo, assinalado por Young (2013, p. 6) como uma 

“percepção míope que privilegia os resultados de curto prazo ao custo de problemas futuros de 

dimensão muito maior”. 

A relação homem/natureza traz consequências que são enfatizadas por Fenker (2012, 

p.5) a saber: “esgotamento dos recursos naturais, poluição, degradação e contaminação 

ambiental decorrente da extração, transporte, processamento, consumo e depósito de resíduos”. 

Pois, como dizem Fonseca e Nardin (1991), os recursos naturais não conseguem se reproduzir 

na velocidade exigida pela lógica capitalista de acumulação sem reconhecer os limites naturais.  

As últimas décadas representam um marco no crescimento da consciência em relação 

às consequências da ação humana sobre a natureza. O tema sustentabilidade ambiental tornou-

se fundamental na discussão mundial devido ao crescente processo de desenvolvimento 

socioeconômico (BELLEN, 2002). Segundo Guedes (1993), é cada vez maior o número de 

pessoas que compreendem que crescimento econômico e preservação ambiental devem 

caminhar juntos por meio da cooperação como substituta de conflitos. Desta forma, 

desenvolvimento e ambiente deixam de ser considerados como duas realidades antagônicas e 

passam a ser complementares (LAYRARGUES, 1997).  

Segundo Cavalcanti (2011, p. 220) sustentabilidade consiste em: 

 

Uma relação entre sistemas sociais, econômicos e ecológicos, orientados pelos 

requisitos de que a vida humana possa evoluir; de que as culturas possam se 

desenvolver; e de que os efeitos das atividades humanas permaneçam dentro 

dos limites que impeçam a destruição da biodiversidade e da complexidade do 

contexto ambiental. 
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Numa definição estritamente ecológica a sustentabilidade é “a capacidade de um sistema 

de manter constante seu estado no tempo, ou seja, manter invariável os parâmetros de volume, 

taxas de trocas e circulação, flutuando-se ciclicamente em torno de valores médios” 

(CAVALCANTI, 2011, p. 220). 

Boff (2012, p. 32), de forma semelhante, afirma que sustentar em sentido ativo enfatiza 

“o conservar, manter, proteger, nutrir, alimentar, fazer prosperar, subsistir, viver, conservar-

se sempre a mesma altura e conservar-se sempre bem” o que no dialeto ecológico, segundo o 

autor, significa os procedimentos que permitam estas condições a um bioma, de forma que ele 

tenha condições de, não apenas conservar-se como ele é, mas de prosperar, fortalecer-se e 

coevoluir. 

Mota, Mazza e Oliveira (2011) argumentam que durante um longo período, 

desenvolvimento e qualidade de vida eram relacionados ao crescimento econômico com base 

na produção e consumo infinitos.  A crescente demanda pela utilização de recursos naturais 

intensificada pela aceleração do crescimento econômico como consequência da 

industrialização, culminou em uma maior preocupação com os padrões insustentáveis de 

consumo e produção que denotam “as principais causas de deterioração ininterrupta do meio 

ambiente mundial” principalmente nos países industrializados (CNUMAD, 1995, p. 33). 

Lorenzetti e Carrion (2012) acrescentam que os problemas da dimensão ambiental desafiam as 

fronteiras e a soberania dos Estados por não existir fronteira geopolítica para o meio ambiente.  

A CMMAD (1991), por sua vez, alerta para o fato de que o ônus causado pela ação 

humana sobre a natureza não recai sobre um grupo determinado de nações. A Comissão ressalta 

os problemas enfrentados por países em desenvolvimento como a desertificação, o 

desmatamento, a poluição, e grande parte da pobreza decorrente da deterioração ambiental e 

por países desenvolvidos como produtos químicos tóxicos, rejeitos tóxicos e acidificação. A 

Comissão enfatiza ainda que “amplia-se – em vez de diminuir – o fosso entre nações ricas e 

pobres” (CMMAD, 1991, p. 2). 

De acordo com a CMMAD (1991, p. 47), 

 

Padrões de vida que estejam além do mínimo básico só são sustentáveis se os 

padrões gerais de consumo tiverem por objetivo alcançar o desenvolvimento 

sustentável a longo prazo. Mesmo assim, muitos de nós vivemos acima dos 

meios ecológicos do mundo como demonstra, por exemplo o uso da energia. 

As necessidades são determinadas social e culturalmente, e o 

desenvolvimento sustentável requer a promoção de valores que mantenham 

os padrões de consumo dentro do limite das possibilidades ecológicas a que 

todos podem, de modo razoável, aspirar.   
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Isso toma grande importância nas palavras de Motta (2004, p.36), pois ele afirma que 

“conhecer a tendência e a magnitude da relação renda/degradação torna-se, portanto um 

parâmetro-chave para analisar a questão do uso equitativo dos recursos ambientais”.  

Viola e Franchini (2012) equacionam o impacto da ação humana sobre o futuro do 

planeta de acordo com a relação entre número populacional, nível de consumo e tecnologia. Ou 

seja, os principais fatores críticos à sobrevivência humana estão relacionados ao crescimento 

desenfreado da população, possuidora de acesso a inovações tecnológicas que potencializam de 

forma espantosa os níveis de consumo. De acordo com Layrargues (1997, p. 4-5) “no atual 

estado do desenvolvimento tecnológico, considerando suas implicações ambientais, o padrão 

de consumo no Primeiro Mundo definitivamente é insustentável e não-generalizável ao 

conjunto da humanidade”. A rejeição deste modelo de consumo para além das necessidades de 

uma vida sadia é a chave para um futuro sustentável (KATES; PARRIS; LEISEROWITZ, 

2005). 

Viola e Franchini (2012, p. 471) destacam as possibilidades dessa relação da seguinte 

forma: 

 

Com níveis moderados de consumo e disseminação generalizada de 

tecnologias sustentáveis, o sistema terrestre é capaz de suportar crescentes 

números de habitantes. No entanto, a atual progressão dessa equação – 

crescimento populacional, crescimento do consumo per capita e predomínio 

de tecnologias não sustentáveis (poluentes, carbonizantes e intensivas em uso 

de água e recursos naturais) – é incompatível com a manutenção dos 

parâmetros estáveis [...]. 
 

Deve-se ainda mencionar o destaque significativo do progresso tecnológico, 

principalmente no setor de informações, considerado por Neves, Kleinmayer e Tocach (2007) 

um dos fatores fundamentais de reprodução do capitalismo devido ao fato de ter possibilitado 

o processo de acumulação, que de acordo com a lógica do desenvolvimento capitalista, denota 

a divisão econômica em grupos que se denominam centro (ou aqueles que detêm um nível 

superior de acumulação de riquezas), periferia (onde se encontram aqueles que não possuem o 

mínimo de distribuição de renda) e ainda um grupo caracterizado entre os dois extremos, 

denominado de semiperiférico.  

Ou seja, as oportunidades de desenvolvimento não se apresentam de forma igual para 

todos, conceituando-se assim a distinção entre países desenvolvidos, nos quais destaca-se o 

esgotamento dos recursos naturais devido ao processo de produção, demandando recursos dos 

países ditos subdesenvolvidos ou emergentes, que detêm reserva de recursos. 
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Essa é uma disparidade que Arrighi (1997, p. 221) assinalou ao destacar que a 

observação da distribuição de renda na economia capitalista mundial deveria revelar “a 

existência de três padrões separados de riqueza que correspondem à riqueza oligárquica dos 

Estados do núcleo orgânico, à riqueza democrática dos Estados semiperiféricos e a não-riqueza, 

isto é, a pobreza, dos Estados periféricos”.  

Porém, conforme afirma Young (2004), a apregoada ideia de incompatibilidade entre 

desenvolvimento econômico e preservação ambiental não se sustenta. Atualmente, fatores 

como justiça social e preservação ambiental tornaram-se exigências no contexto de 

transformação do processo produtivo.    

Para Sachs (2008) o conceito de desenvolvimento sustentável acrescenta à dimensão de 

sustentabilidade social, a questão ambiental. Portanto, faz-se necessário para a sobrevivência 

do planeta um novo modelo de desenvolvimento que seja política, cultural, social e 

ambientalmente sustentável (GUIMARÃES; FONTOURA, 2012) como forma de promover o 

acesso igualitário aos recursos, a justiça social e a conservação do meio ambiente. Desta forma 

“igualdade, equidade e solidariedade estão, por assim dizer, embutidas no conceito de 

desenvolvimento (SACHS, 2008, p. 14).  

A questão ambiental ganha escopo internacional por meio de importantes conferências 

ambientais, promovidas pela ONU, que serão apresentadas no quadro a seguir: 

  



38 

 

Quadro 2 - Principais conferências ambientais internacionais 

LOCAL DESCRIÇÂO CONTEXTO RESULTADOS 

Estocolmo 

(1972) 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre o Meio 

Ambiente 

Humano 

Realizada para discutir 

problemas ambientais no 

mundo, alertou os países 

sobre as consequências 

da degradação ambiental 

para o planeta 

- Declaração de Estocolmo com 

26 princípios norteadores das 

decisões sobre políticas 

ambientais; 

- Criação do Programa das 

Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA). 

(1983) Criação da 

Comissão sobre o 

Meio Ambiente e 

Desenvolvimento. 

Após avaliação das 

ações propostas pela 

Conferência de 

Estocolmo promoveu a 

discussão entre líderes 

de governo e membros 

da sociedade civil  

- Apresentação do “Relatório 

Brundtland ou Nosso Futuro 

Comum” que instituiu o conceito 

de desenvolvimento sustentável. 

Sugerindo a conciliação entre 

questões sociais e ambientais. 

Rio de Janeiro 

(1992) 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre Meio 

Ambiente e 

Desenvolvimento 

(Rio – 92) 

Convocada a partir da 

descoberta de impactos 

como o buraco na 

camada de ozônio e 

perda da biodiversidade 

- Declaração do Rio sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento; 

- Agenda 21; 

- Princípios para a administração 

sustentável das florestas; 

- Convenção da Biodiversidade e 

sobre a Mudança do Clima. 

Johannesburgo 

(2002) 

Cúpula Mundial 

sobre o 

Desenvolvimento 

Sustentável 

(Rio+10) 

Avaliação e busca por 

ações de aceleração e 

fortalecimento dos 

princípios da Rio-92. 

- Plano de Implementação; 

- Declaração de Johannesburgo 

ou Declaração Política. 

Rio de Janeiro 

(2012) 

Conferência das 

Nações Unidas 

sobre 

Desenvolvimento 

Sustentável 

Rio+20 

Busca pela renovação do 

compromisso político 

com o desenvolvimento 

sustentável. 

- Documento final - O Futuro que 

Queremos. 

Fonte: elaboração com base em Lorenzetti e Carrion (2012). 

A partir dos resultados do estudo de Meadows – denominado Limites do Crescimento – 

“patrocinado pelo Clube de Roma, um ‘think tank’ formado por cientistas, intelectuais e 

empresários para discutir o futuro do mundo” (ALMEIDA, 2002, p. 18), que previa o 

catastrófico fim da humanidade, devido aos insustentáveis níveis de industrialização, poluição 

e exploração dos recursos naturais, a ONU decidiu convocar a Conferência de Estocolmo. 

Durante a conferência a preocupação baseava-se no crescimento populacional, no processo de 

urbanização e de industrialização (BELLEN, 2002).  

Segundo Leis (2004, p. 56), o consenso de crescimento zero que tinha alcançado 

visibilidade a partir dos relatórios do Clube de Roma “inscreveu-se dentro da complexa 

problemática das relações Norte-Sul, criando desconfiança e uma atitude defensiva, por parte 

dos países do Sul” que acreditavam que a questão ambiental era levantada pelos países do Norte 
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como forma de manter sua dependência (em relação a eles) por meio da limitação de seu 

crescimento.   

Assim, o debate entre os diferentes atores não se dava de forma tranquila, mas com 

posições extremas, devido aos conflitos de interesses entre países centrais e periféricos 

(SACHS, 2009; LORENZETTI; CARRION, 2012; PERERA et al, 2012). Aqueles 

manifestavam preocupações com a preservação das espécies e redução da poluição ambiental, 

enquanto estes últimos temiam o comprometimento de seu crescimento econômico. Em virtude 

das diferentes prioridades os países encontram dificuldades para entrar em acordo no que se 

refere a iniciativas internacionais para resolução de problemas ambientais. Problema este que 

não se restringe ao âmbito externo (entre países), mas também se verifica internamente nos 

países (GUEDES, 1993). 

O acirramento da tensão levou, em 1983, ao estabelecimento pela Assembleia Geral da 

ONU, da CMMAD. A Comissão tinha como tarefa a busca pelo equilíbrio entre preocupações 

ecológicas e crescimento econômico.  

Os trabalhos da Comissão terminaram recomendando à Assembleia Geral da ONU, a 

convocação da II Conferência Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento. A Eco-92 

ou Rio-92, a ser realizada no Rio de Janeiro, teve como missão o estabelecimento de uma 

agenda de cooperação internacional para o século XXI por meio da qual seria colocado em 

prática o desenvolvimento sustentável (ALMEIDA, 2002). 

Porém, para que os benefícios dos intercâmbios internacionais possam atender todas as 

partes envolvidas a CMMAD (1991, p. 19) destaca que “a manutenção dos ecossistemas dos 

quais depende a economia global deve ser garantida; e os parceiros econômicos têm de estar 

convencidos de que o intercâmbio se processa numa base justa”. O que segundo a Comissão 

não acontece no caso de muitos países em desenvolvimento, contidos em seu crescimento 

devido à queda nos preços de produtos básicos, ao protecionismo, ao ônus da dívida e à redução 

dos fluxos de financiamento do desenvolvimento.  A Comissão incumbe ao BM2 e à Associação 

Internacional de Desenvolvimento, a responsabilidade pela inversão destas tendências, visto 

que “constituem o principal canal de financiamento multilateral para países em 

desenvolvimento” (CMMAD, 1991, p. 20), destacando o importante papel do BM por sua 

liderança no tocante às políticas e sua influência em relação aos países em desenvolvimento e 

seus doadores. 

                                                           
2 O Grupo Banco Mundial é composto por cinco organizações, são elas: o Banco Internacional de Reconstrução e 

Desenvolvimento (BIRD), a Associação Internacional de Desenvolvimento (IDA), a Corporação Financeira 

Internacional (IFC), A Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA) e o Centro Internacional para 

Arbitragem de Disputas sobre Investimentos (CIADI). Disponível em (http://www.worldbank.org/en/about).     
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Ao analisar os dilemas e impasses da política ambiental global, Leis (1992, p. 141) 

afirma ser “uma de suas principais condições e objetivos a compreensão, participação e 

organização da sociedade civil planetária”. Neste contexto, o autor enfatiza o papel das ONGs 

como elo de cooperação entre sociedade civil, governos, comunidade científica, setores 

empresariais e o público em geral e a importância de se criar espaços de representação 

internacional para estes atores.  

Também chamada de Cúpula da Terra, a CNUMAD ou Rio-92, foi um marco na 

tentativa de se chegar a um consenso capaz de conciliar interesses dos países centrais, 

periféricos e semiperiféricos, na institucionalização do conceito de desenvolvimento 

sustentável e na maneira de compreender os problemas ambientais (LORENZETTI; 

CARRION, 2012; BARBIERI et al 2010; BARBIERI, 2013). Desta forma, contribuiu para a 

consolidação social das interconexões entre as dimensões ambientais, sociais, culturais e 

econômicas do desenvolvimento (KRAEMER, 2005; GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).  

No entanto, segundo Leis (2004) os resultados concretos alcançados pela Rio-92 não 

estiveram à altura dos problemas ambientais constantes de sua agenda. O autor enfatiza, assim 

como na Conferência de Estocolmo, os interesses controversos das nações. Leis (2004) afirma 

que a maioria dos países ricos não estavam convencidos da necessidade de reestruturação 

econômica mundial em benefício do meio ambiente e que por outro lado, a maioria dos países 

pobres mantinham-se presos à defesa de suas soberanias.  

Dez anos mais tarde, foi realizada em Johannesburgo, a Cúpula Mundial sobre Meio 

Ambiente Sustentável, também denominada Rio+10, com vistas ao fortalecimento e aceleração 

dos princípios debatidos no Rio de Janeiro em 1992. Porém, os resultados desta conferência são 

apresentados pelos autores como decepcionantes, ou até mesmo um fracasso. Fracasso este que 

Guimarães e Fontoura (2012, p. 515) atribuem a dois fatores, a saber: 

 

Por um lado, pecou-se por excesso de otimismo ao acreditar que o mundo já 

estaria maduro para definir um plano de ação comum, quando na verdade não 

consegue sequer introduzir maiores graus de governança à Organização das 

Nações Unidas (ONU), arquétipo de uma autoridade planetária com visos de 

governo mundial. Por outro lado, pecou-se também por excesso de 

pessimismo, ao não apostar na definição prévia de uma agenda de decisões 

específicas. Ao tentar-se imaginar um mundo ideal que não existia, e ao tentar-

se evitar conflitos propondo uma agenda suficientemente ampla e ambígua 

para agradar a todos, ou pelo menos não alienar os mais poderosos, terminou-

se criando uma situação quase impossível de não provocar o desfecho 

frustrante. 

 

Em 2012, foi realizada no Rio de Janeiro, a Conferência das Nações Unidas sobre 
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Desenvolvimento Sustentável, a Rio+20. A conferência objetivou a renovação dos 

compromissos firmados nas principais cúpulas sobre o tema visando a avaliação do progresso 

e a identificação de lacunas na implementação de decisões (LORENZETTI; CARRION, 2012; 

GUIMARÃES; FONTOURA, 2012).  

 Guimarães e Fontoura (2012, p. 517) destacam os principais discursos que envolveram 

os debates da Rio+20, a saber: “o discurso da segurança alimentar; a insuficiência do Produto 

Interno Bruto (PIB); a credibilidade científica; a economia verde; e, por fim, a importância do 

setor privado para o desenvolvimento sustentável”. Estes temas que se apresentam nos debates 

foram amplamente explorados no “Relatório Brundtland” que dentro de um conjunto de 

medidas reivindicadas, destacam-se:  

 

Limitação do crescimento populacional, garantia de alimentação a longo 

prazo, preservação da biodiversidade e dos ecossistemas, diminuição do 

consumo de energia e desenvolvimento de tecnologias de fontes renováveis, 

crescimento econômico nos países industrializados ecologicamente 

equilibrado, controle da urbanização selvagem, satisfação de necessidades 

básicas para todos os seres humanos, etc [...] (LEIS, 2004, p. 103). 
 

Apesar dos amplos debates, Guimarães e Fontoura (2012) enfatizam que pouco se 

avançou em relação à Rio+10 e que na maioria dos casos o que se fez foi a reiteração de 

preceitos e decisões nos acordos consagrados dez anos antes. No entanto, os autores ressaltam 

o estabelecimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), propostos por 

Colômbia e Guatemala, como único resultado positivo da Cúpula, cabendo a estes objetivos 

auxiliar os governos na implementação dos compromissos firmados na Agenda 21, na 

implementação do Plano Johannesburgo e na Rio+20.  

Cabe salientar que entre e paralelamente a estes eventos aconteceram outros como a 

Conference of Parties (COP) 3, em 1997, que resultou no Protocolo de Quioto, assinado no 

Japão por diversos países que se comprometem a reduzir, individualmente ou conjuntamente, 

as emissões de gases de efeito estufa, responsáveis pelo agravamento das mudanças climáticas 

do planeta (ALMEIDA, 2002; BARBIERI, 2013).  

Durante a Rio+20 aconteceu também a Cúpula dos Povos, organizada por entidades da 

sociedade civil que consideravam insuficiente a proposta da Rio+20 e tinham como princípios: 

“denunciar as causas estruturais das crises; propor soluções e novos paradigmas dos povos e 

estimular organizações e movimentos sociais a articular processos de luta pós-Rio+20” 

(LORENZETTI; CARRION, 2012, p. 727). 

Os eventos apresentados salientam os esforços globais na busca pela conscientização da 

necessidade de um novo modelo de desenvolvimento social e ambientalmente responsável para 
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manutenção da sobrevivência do planeta, o chamado Desenvolvimento Sustentável.  

 

2.2.2 Agenda Ambiental do Brasil 

 

O Brasil tem sido palco de importantes eventos no âmbito de meio ambiente e 

desenvolvimento, como a Rio-92 e Rio+20, realizadas no Rio de Janeiro, nas últimas décadas. 

De acordo com Acselrad (2004) o auge do interesse pelas questões ambientais no país se deu 

quando da realização da Rio-92, devido ao acirramento e destaque do tema na mídia.  

Balbino e Machado (2011) assinalam que devido a sua grandeza natural e territorial, o 

Brasil, tem se tornado peça importante nas discussões e normatização de diretrizes 

internacionais voltadas à questão ambiental. Posição que vem se consolidando desde a primeira 

Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente realizada em 1972, em Estocolmo.        

Segundo a CMMAD (1991, p. 44), 

 

Não pode haver um único esquema para o desenvolvimento sustentável, já que 

os sistemas econômicos e sociais diferem muito de país para país. Cada nação 

terá de avaliar as implicações concretas de suas políticas. Mas apesar dessas 

diferenças, o desenvolvimento sustentável deve ser encarado como um 

objetivo de todo o mundo. 
 

Dentro desta perspectiva a prioridade é a cooperação entre os povos que deve ser tanto 

no âmbito econômico, social, cultural e humanitário quanto no que se refere aos direitos 

humanos e de liberdade, condicionada aos interesses e responsabilidades de todos os Estados, 

sejam eles desenvolvidos ou em desenvolvimento.  

Porém, a cooperação entre os povos muitas vezes é afetada pelas assimetrias das 

relações econômicas internacionais, pois com o aumento acelerado dos vínculos econômicos e 

ecológicos entre as nações aumenta também o impacto das desigualdades no desenvolvimento 

e no poder econômico destas nações, agravando assim o desequilíbrio entre e dentro das nações 

(CMMAD, 1991).  

A Comissão afirma ainda que embora tenha havido uma evolução no direito ambiental 

internacional desde a Conferência de Estocolmo, em 1972, ainda há muitas lacunas e 

deficiências a serem superadas para o alcance do desenvolvimento sustentável, pois, “interesses 

nacionais conflitantes impediram mudanças institucionais significativas e aumentaram a 

necessidade de mudanças fundamentais” (CMMAD, 1991, p. 350).   

Exemplificando, Viola (2002, p. 34) assinala que “na Conferência de Estocolmo (1972), 

o Brasil liderou juntamente com a China a aliança dos países periféricos contrários a reconhecer 
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a importância em se discutir os problemas ambientais”. No que tange a participação do Brasil 

na conferência, a posição do país era defensiva e contrária às sugestões recebidas de contenção 

do crescimento dos países em desenvolvimento. Assim, o país passa a reunir os países em 

desenvolvimento para enfrentar aqueles a quem denominavam “limitadores do crescimento” 

(MAIMON, 1994; MAY, 1994; ALMEIDA, 2002, PEREIRA, 2005). 

Almeida (2002, p. 19) resume os princípios defendidos pelos brasileiros da seguinte 

maneira: 

 

1) Para os países em desenvolvimento, o melhor instrumento para melhorar o 

ambiente e combater a poluição é o desenvolvimento econômico e social; 

2) O desenvolvimento e o meio ambiente, longe de serem conceitos 

antagônicos, se completam; 3) O Brasil defende intransigentemente a política 

da soberania nacional, no que se relaciona com o aproveitamento dos recursos 

naturais e acha que os problemas de meio ambiente são, na maioria, de âmbito 

nacional; 4) Como a poluição industrial é provocada principalmente pelos 

países desenvolvidos, compete a esses países o maior ônus na luta contra ela. 

 

À época, o modelo de desenvolvimento brasileiro baseava-se na priorização industrial 

em detrimento das questões ambientais e exploração de mão-de-obra desqualificada. E sua 

condição de ascensão centralista perante o sistema mundial devia-se à grande recepção de 

indústrias poluidoras advindas de países desenvolvidos, nos quais a consciência ambiental já se 

tornara avançada (VIOLA, 1998, 2002). 

Almeida (2002) faz uma imersão histórica no movimento ambientalista brasileiro que 

segundo ele teve início em 1933, a partir da convocação pela Sociedade dos Amigos das 

Árvores – fundada pelo botânico Alberto Sampaio – da “Primeira Conferência Brasileira de 

Proteção à Natureza”. A conferência tinha uma agenda ampla que visava a proteção e o 

melhoramento das fontes de vida no Brasil. Como resultados da conferência o autor assinala os 

subsídios para a elaboração do Código Florestal, em 1934 e a criação do Parque Nacional de 

Itatiaia e o status de parque nacional dada a alguns já existentes, como o da Serra dos Órgãos e 

as Cataratas do Iguaçu.  

Entre 1940 e 1959 a visão dos governos, voltada para a industrialização e o 

desenvolvimento acelerado, estagnou o movimento conservacionista dos anos 30. Porém, a 

industrialização do país e a consequente urbanização, associadas aos eventos ocorridos no 

exterior como a publicação, em 1962, do livro “Primavera Silenciosa”3, ampliou o foco dos 

conservacionistas, pois a obra denunciava de forma pioneira ao mundo a insidiosa 

contaminação ambiental causada por resíduos tóxicos decorrentes do uso de pesticidas 

                                                           
3Obra da bióloga norte-americana Rachel Louise Carson. 
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químicos e tratava com preocupação a sustentabilidade (ALMEIDA, 2002; ANDREOLA, 

2008; KAVINSKI, 2009). 

Referindo-se à grande destruição de flora e fauna causada pelas sucessivas 

pulverizações inseticídicas que ocorriam, Carson (1969, p. 13) sinaliza: “um espectro sombrio 

se espalmou por cima de nós, quase que sem ser notado; e esta tragédia imaginada poderá 

facilmente tornar-se dura realidade, de que todos nós deveremos ter conhecimento”.    

A partir de então “a defesa da natureza logo se revelaria uma das poucas bandeiras 

capazes de juntar seguidores que, de outra forma, seriam totalmente inconciliáveis” 

(ALMEIDA, 2002, p. 15) e a década de 60 foi marcada pelo uso de prestígio pessoal para 

influenciar as decisões de governo, por parte da Fundação Brasileira para a Conservação da 

Natureza (FBCN)4 e por movimentação popular por parte dos defensores da natureza.   

A década de 70 foi marcada pela abordagem transdisciplinar que se caracterizou pela 

integração de artistas ao grupo até então dominado por cientistas e políticos (ALMEIDA, 2002). 

Esse feito começou com a ação do Movimento Arte e Pensamento Ecológico – MAPE - que 

por meio de cruzadas ecológicas levava exposições de arte, palestras e debates pelo Brasil. O 

movimento apontou tendências que cresceram e se firmaram nas décadas de 80 e 90 se 

caracterizando como o novo paradigma holístico, que segundo Rohde (1994) afirma que todas 

as coisas são inseparáveis e busca eliminar a dualidade entre discurso e prática. 

A partir da década de 80, o Brasil torna-se mais sensível às questões ambientais após 

crise causada pela expansão tecnológica, na qual os recursos naturais perdem valor relativo e 

as forças de trabalho desqualificadas não são mais capazes de operar os processos produtivos. 

Juntamente a estes fatores cresce a intolerância à poluição levando a uma maior consciência 

dos impactos ambientais por parte da opinião pública. Este fato gerou, segundo Miyamoto 

(2000, p. 124), uma “sensível mudança na forma como o país passou a defender sua inserção 

no sistema global”. 

Logo, o Brasil como forma de usufruir de maior participação internacional passa a fazer 

parte de discussões em foros multilaterais, buscando formas de mudar a imagem internacional 

de negligente em relação às questões ambientais que adquiriu ao se omitir diante de fatos como 

destruição da fauna e flora, queimadas na floresta amazônica e contribuição com o efeito estufa. 

Portanto, sua presença nos foros, como exemplo da Rio-92, marcava a presença no cenário 

mundial apresentando o Brasil “como um país com justas aspirações a desempenhar papel de 

relevo” (MIYAMOTO, 2000, p. 123). A tendência de inserção no cenário internacional se 

                                                           
4Criada em 1958, como marco do movimento ambientalista, foi a primeira organização ambientalista a conseguir 

criar e manter uma presença nacional (ALMEIDA, 2002).   
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acentuou a partir de 1995, quando o então Presidente da República Fernando Henrique Cardoso 

pregou a importância da política externa para o desenvolvimento do país. 

Viola (2002) apresenta a contraposição entre o Brasil tradicional e o globalizado, como 

um paradoxo a ser explicado do ponto de vista econômico e ecológico, pelo fato de a economia 

brasileira que durante séculos foi pautada pelo desmatamento passar a reprimir as queimadas, 

o que significa não apenas um rompimento com a tradição, mas um golpe em interesses 

econômico-sociais.  

Barbieri (2013) salienta que a partir dos desdobramentos da Agenda 21 e do 

encerramento da Comissão Interministerial para o Desenvolvimento Sustentável (CIDES),5 foi 

criada em 1997, a Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e da Agenda 21, com 

o objetivo de propor estratégias de desenvolvimento sustentável e colaborar na coordenação, 

elaboração e implementação da Agenda 21 brasileira. E, como resultados, originou-se o 

documento denominado “Agenda 21 brasileira: bases para discussão” que, de acordo com o 

autor, deveria orientar os debates em nível estadual e regional. Porém, apesar dos esforços, o 

autor afirma que “quase 15 anos depois da Cnumad em que a Agenda 21 global foi aprovada, 

pode-se dizer que o Brasil, que foi a sede deste evento, ainda não possui efetivamente uma 

agenda própria” (BARBIERI, 2013, p. 62).               

Almeida (2002, p. 18) assinala que até meados da década de 70, apesar dos movimentos 

ambientalistas, no Brasil não existia gestão ambiental e que “as normas de proteção à natureza 

estavam dispersas em diferentes instrumentos legais, como os códigos florestal, de obras, de 

águas, de caça e pesca; a lei de proteção aos animais e outras posturas municipais”. 

Segundo Câmara (2013, p. 132) “a necessidade de um arcabouço legal e institucional 

para fazer frente aos desafios dos problemas ambientais marcantes nesse período contribuiu 

para o estabelecimento da PNMA, instituída pela Lei 6.938/81”. A PNMA concedeu amplitude 

ao conceito de recursos naturais abrangendo assim “a atmosfera, as águas interiores, superficiais 

e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, e os elementos da biosfera”6 

mudando assim o panorama vigente até então de atenção legal a apenas alguns recursos naturais 

(ALMEIDA, 2002, p. 22).  

Segundo Andreola (2008, p. 89) pode-se dizer que, 

 

No Brasil, foi a partir da edição da Lei 6.938, de 31 de agosto de 1981 (dispõe 

sobre a Política Nacional de Meio Ambiente), que o ordenamento jurídico 

                                                           
5Criada em 1994, com o objetivo de assessorar o presidente da República na tomada de decisões estratégicas e de 

políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda 21 (BARBIERI, 2013). 
6 Art. 3º, inciso V (BRASIL, 2010). 
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passou a contar efetivamente com um instrumento legal e eficiente para 

proteger o meio ambiente.  
 

Em seu art. 3º, incisos I e IV encontra-se a definição legal de meio ambiente e de 

poluidor como sendo respectivamente: “o conjunto de condições, leis, influências e interações 

de ordem física, química e biológica, que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas” 

e “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou 

indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental” (BRASIL, 2010, p. 84-85). 

Conceição (2010) enfatiza o artigo 4º da PNMA que, preconizando sobre os objetivos 

da política, traz como primeiro deles (inciso I) a compatibilização entre desenvolvimento 

econômico e social, preservação ambiental e equilíbrio ecológico.  

Para fazer cumprir seus objetivos a PNMA instituiu o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA)7 tendo “como responsabilidade a proteção e a melhoria da qualidade 

ambiental e como finalidade a descentralização administrativa das ações dos poderes federal, 

estadual e municipal” (CONCEIÇÃO, 2010, p. 112). Criou o Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (CONAMA)8 que “tem como função ser o órgão regulador, consultivo e deliberativo 

do Ministério do Meio Ambiente” (CONCEIÇÃO, 2010, p. 112), e estabeleceu instrumentos 

de planejamento, monitoramento e controle, dentre eles planos de ação, códigos de postura, uso 

e ocupação do solo, normas de fiscalização e diretrizes orçamentárias e de licenciamento, entre 

outros. Suas competências9 segundo Fonseca, Bursztun e Moura (2012) enfatizam o papel do 

órgão no estabelecimento de normas, critérios e padrões técnicos necessários à gestão ambiental 

nacional.  

Ainda na década de 90, foi promulgada a nova Constituição Federal (CF) brasileira que 

dedicou um capítulo (Capítulo VI – Do Meio Ambiente) às questões ambientais, dando foco e 

elevando ao topo das decisões políticas e da hierarquia normativa uma nova noção de meio 

ambiente integradora e reconhecendo a ligação entre desenvolvimento social e econômico e a 

qualidade do meio ambiente (BALBINO; MACHADO, 2011; CÂMARA, 2013). Segundo 

Fernandes (2011) foi com a CF de 1988, que a temática ambiental passou de assunto de interesse 

biológico e áreas afins a assunto multidisciplinar, e tornou-se o principal marco jurídico 

brasileiro a trazer à tona a gestão ambiental sustentável. O autor enfatiza que a CF de 1988 

adotou visão abrangente ao considerar o ambiente como bem de uso comum do povo 

“atribuindo-lhe inegável caráter de macrobem” e que contemplou o ambiente sadio e 

                                                           
7Lei 6.938/81, art. 6º, Incisos I a VI, § 1 a § 4 (BRASIL, 2010). 
8Lei 6.938/81, art. 8º, Incisos I a VII, parágrafo único (BRASIL, 2010). 
9Lei 6.938, art. 8º, Incisos I a VII (BRASIL, 2010). 
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equilibrado não apenas em seu artigo 225, mas buscou permear a necessária conservação 

ambiental por todo seu texto (FERNANDES, 2011, p. 19).  

Em seu art. 225 (caput) a CF prevê o direito de todos a um ambiente ecologicamente 

equilibrado e o reconhece como um bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 

de vida impondo ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo. 

Enfatizando em seu § 1º, incisos I à VII, as incumbências do poder público para assegurar a 

efetividade deste direito, e no § 3º a responsabilidade, independentemente de culpa, dos bancos 

pelo dano ambiental (FERNANDES, 2011). Balbino e Machado (2011) assinalam o § 1º, inciso 

V, que segundo os autores traz normas que explicitam um direito regulador da atividade 

econômica em relação ao meio ambiente10. 

Segundo Fernandes (2011, p. 58), a PNMA e a CF de 1988, recebem reforço da Lei de 

Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) que “estabelece as sanções aplicáveis às atividades lesivas 

ao meio ambiente” adotando os conceitos de Responsabilidade Criminal e Responsabilização 

da Pessoa Jurídica, de forma a evitar os danos lesivos ao meio ambiente e o não ressarcimento 

em caso de falência das empresas. 

Desta forma, segundo Fernandes (2011), a adoção pelo legislador da responsabilidade 

solidária, independentemente de culpa, por atividades causadoras de degradação ambiental, 

coloca os bancos no polo passivo dessas atividades, fazendo surgir por parte dos bancos uma 

imediata cautela na gestão dos riscos de suas atividades e das atividades de empresas por eles 

financiadas.    

A CF do Brasil conclama a preservação ambiental como uma verdadeira obrigação legal 

que se impõe tanto ao poder público como à coletividade (FERNANDES, 2011). O destaque 

aqui é dado aos bancos de desenvolvimento que constituem peça-chave neste desafio por serem 

o instrumento fomentador do desenvolvimento econômico e social dos países e por tornarem-

se responsáveis por seus atos ou pelos de outrem, ao disponibilizar recursos financeiros àqueles 

que podem causar dano ambiental. 

Em estudo sobre países da América Latina, Bouza (2001) aponta que as profundas 

mudanças no conceito de desenvolvimento e a deploração do âmbito social com o desafio da 

redução do déficit social e equacionamento da pobreza afetam o funcionamento das instituições 

públicas de fomento, exigindo o repensar de seu papel e de sua relação com a sociedade. 

 

 

                                                           
10V - controlar a produção, a comercialização e o emprego de técnicas, métodos e substâncias que comportem risco 

para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente (BRASIL, 2013). 
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2.3 BANCOS DE DESENVOLVIMENTO 

 

Criados no século XX, tendo como marco o ano de 1944, quando foi criado o Banco 

Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento (Banco Mundial)11 a partir da Conferência 

Monetária e Financeira das Nações Unidas, os bancos de desenvolvimento foram formalizados 

apenas após a II Guerra Mundial (BOUZA, 2001).  

De acordo com Conceição (2010, p. 63-64) “os bancos de desenvolvimento são 

instituições financeiras controladas pelos governos, que detêm o controle acionário dos bancos 

de investimento” e tem como objetivo “o financiamento do capital fixo em longo prazo para 

projetos federais, estaduais e para o setor privado e ainda operam com depósitos a prazo, 

emissão e endosso de cédulas hipotecárias e títulos de desenvolvimento econômico”. 

As instituições financeiras de desenvolvimento têm como foco de atuação cobrir as 

lacunas deixadas pelo setor financeiro privado e reduzir as imperfeições do mercado financeiro 

apoiando as políticas de desenvolvimento (BOUZA, 2001; TORRES FILHO; COSTA, 2012). 

Algo que Petite (2010, p. 24) reafirmou ao dizer que “[...] a incompletude, ou imaturidade no 

desenvolvimento do mercado financeiro leva a necessidade de atuação das instituições 

públicas”. De acordo com Ferreira e Monteiro (2012, p. 2-3), “outra função importante dos 

bancos de desenvolvimento é a de contribuir para uma alocação ótima de recursos para financiar 

investimentos, minimizando custos e eliminando gargalos ao desenvolvimento econômico e 

social”. 

Com base na literatura, Guedes e Fontoura (2013) salientam dois modos de ação 

inerentes às possíveis funções desempenhadas pelos bancos de desenvolvimento. O primeiro 

seria um modo de ação restrito às funções de uma instituição financeira e o outro um modo de 

ação amplo no qual as instituições assumem múltiplos papéis no processo de desenvolvimento. 

Desta forma, os bancos de desenvolvimento acabam por constituir-se como instituições 

híbridas, desempenhando além de funções básicas de um banco, funções de formulação e 

implementação de políticas de desenvolvimento.  

No Brasil, as instituições financeiras de desenvolvimento classificam-se da seguinte 

forma: “a) federais de desenvolvimento, com atuação nacional, b) federais, com atuação 

regional, c) interestaduais de desenvolvimento, d) estaduais exclusivamente de 

                                                           
11 “No início o papel do Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento (BIRD), usualmente chamado 

de Banco Mundial, era a reconstrução da Europa destruída pela guerra. Atualmente, em conjunto com sua 

instituição-gêmea, a Associação para o Desenvolvimento Internacional (AID), auxilia os países em 

desenvolvimento outorgando-lhes financiamento de longo prazo para projetos e programas” (ROBERTS, 2000, p. 

16-17). 
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desenvolvimento e, e) estaduais de desenvolvimento, na forma de banco múltiplo com carteira 

especializada” (ALÉM, 1997, p. 1-2).  

Dentre as instituições federais com atuação nacional, encontram-se o Banco do Brasil 

(BB) que fundado em 1808, atua especialmente na concessão de crédito agrícola; a Caixa 

Econômica Federal (CEF) que fundada em 1861, tem foco especial no setor de habitação e o 

BNDES criado em 1952, atua de forma abrangente em diversos setores da economia brasileira 

dentre eles: agricultura, comércio e serviços (ALÉM, 1997; BOUZA, 2001; SILVA, 2006). 

No âmbito de atuação regional encontram-se o Banco do Nordeste S.A (BNB) que atua 

desde sua criação, em 1952, na modernização da estrutura produtiva do Nordeste e o Banco da 

Amazônia S.A (BASA), criado em 1966 e tem papel importante no estímulo e modernização 

de empreendimentos no setor agrícola, pecuário e industrial de grande impacto na área 

conhecida como Amazônia Legal (ALÉM, 1997; SILVA, 2006). Bouza (2001, p. 127) afirma 

que “estas instituições foram criadas para propiciar a modernização da estrutura produtiva do 

Nordeste e Norte, respectivamente”. 

No que tange à atuação interestadual, encontra-se apenas o Banco Regional de 

Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), uma instituição pública de fomento, criada em 

1961, pelos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná e tem como objetivo a 

integração e equilíbrio do desenvolvimento desta região (ALÉM, 1997; BOUZA, 2001; 

SILVA, 2006). 

Dentre os bancos estaduais que atuam exclusivamente para o desenvolvimento, 

encontram-se os Bancos de Desenvolvimento de Santa Catarina (BADESC), de Minas Gerais 

(BDMG), do Espírito Santo (BANDES), da Bahia (DESENBANCO) e o Banco de 

Desenvolvimento do Rio Grande do Norte. Estas instituições criadas nas décadas de 60 e 70 

tem por objetivo o financiamento de investimentos de longo prazo de serviços, indústrias e de 

infraestrutura nos respectivos estados (ALÉM, 1997; BOUZA, 2001; SILVA, 2006). 

No grupo dos bancos estaduais de desenvolvimento que atuam na forma de banco 

múltiplo com carteira especializada, Além (1997, p. 2) enquadra os bancos “da Paraíba, São 

Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul, Maranhão, Piauí, Goiás, Amazonas, Pará, Alagoas, Mato 

Grosso, Ceará, Acre, Sergipe, Brasília, Pernambuco, Rondônia, Roraima e Amapá”. Além 

(1997) acrescenta que estas instituições operam especialmente como repassadores dos recursos 

do BNDES e da CEF.  

Dentre os bancos de desenvolvimento atuantes no Brasil, Silva (2006) destaca ainda o 

Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), estabelecido em 1969, é um importante 

financiador multilateral para projetos de desenvolvimento nos âmbitos econômico, social e 
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institucional e da promoção do comércio e integração regional da América Latina e Caribe e o 

BM, que a autora classifica como “o principal organismo multilateral internacional de 

financiamento do desenvolvimento social e econômico”. Fundado em 27 de dezembro de 1945, 

o BM é formado por 187 países membros, dentre eles, o Brasil.  

 

2.3.1 Bancos de Desenvolvimento e a Responsabilidade Ambiental 

 

Tosini (2005) destaca a extrema importância dos bancos de desenvolvimento, na medida 

em que funcionam como instrumento de fomento do desenvolvimento, a partir da oferta de 

créditos e financiamentos para viabilização de projetos. A autora afirma que, “tendo em vista 

que no atual estágio do capitalismo o sistema financeiro é um dos agentes de maior importância 

na determinação do desenvolvimento econômico, este não poderia caminhar à margem dos 

problemas ambientais” (TOSINI, 2005, p. 2). Similarmente, Silva (2006) e Young (2013) 

enfatizam a questão reafirmando sua importância como agentes econômicos e importantes elos 

da cadeia produtiva ao serem responsáveis pelo financiamento de vários setores e atividades 

diretamente ligados ao uso de recursos naturais, logo, possíveis financiadores de 

empreendimentos potencialmente poluidores, através dos quais são repassados os recursos. 

Young (2013) enfatiza que a atuação destas instituições deve estar pautada na 

corresponsabilidade que possuem ao garantir que os empreendimentos financiados não se 

traduzam em impactos ambientais negativos para a sociedade. Papel fundamental, segundo 

Ventura (2005) e Ventura e Vieira (2004), na medida em que atuam desde a análise do projeto 

até sua efetiva implementação.  

A corresponsabilidade sobre o meio ambiente, segundo Silva (2006, p. 14), “é recente, 

mas já vem sendo objeto de preocupação dos governos”. Rabelo e Lima (2009) acrescentam 

que a preocupação com a corresponsabilidade perpassa também órgãos de grande visibilidade 

internacional como o BM e a ONU, que criaram iniciativas próprias como o IFC e o The United 

Nations Environment Programme Finance Initiative (UNEP-FI) além de parcerias público-

privadas e ações independentes que resultaram como por exemplo nos Princípios do Equador e 

no Protocolo Verde.  

A importância das instituições financeiras e a necessidade de inclusão em seus 

programas de uma maior preocupação com as questões ambientais já havia sido abordada pela 

CMMAD, enfatizando esta necessidade principalmente para bancos de desenvolvimento 

regionais e o Fundo Monetário Internacional.  O FMI, junto com o BM, serve como ponto de 

referência para outras instituições como bancos comerciais e agências de crédito no que tange 
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às condições de concessão de empréstimos. Neste sentido a Comissão afirma que “o Banco 

Mundial, o Fundo Monetário Internacional (FMI) e os Bancos de Desenvolvimento regionais 

merecem atenção especial devido à grande influência que exercem no desenvolvimento 

econômico em todo o mundo” (CMMAD, 1991, p. 377, grifo nosso). 

Furtado e Strautman (2012) salientam que o BM foi o primeiro a exigir de seus clientes 

que os impactos socioambientais dos projetos fossem considerados, e que este pioneirismo lhe 

rendeu a posição de modelo a ser seguido pelas demais instituições financeiras e o papel de 

porta-voz do conceito de desenvolvimento sustentável. Foi por meio de intercâmbio com o BM 

que a inclusão da variável ambiental nas atividades de instituições financeiras, especialmente o 

BNDES, ganhou organicidade (BRITO, 2012).  

Segundo Tosini (2005), a crescente conscientização da sociedade em relação às questões 

ambientais e o arcabouço legal têm atingido todo o sistema financeiro, que tem avançado, 

conforme Silva (2006), na medida em que tem sido incorporado o seu papel social às práticas 

econômicas.  

Silva (2006) comenta que desde a década de 70, os bancos têm incorporado a variável 

ambiental na avaliação dos projetos, condicionando a estes a regularidade ambiental como 

requisito para concessão creditícia. Porém, conforme afirma Conceição (2010), foi com a 

PNMA que as instituições financiadoras foram chamadas a atentar para a conservação e 

preservação da biodiversidade e para o acompanhamento ou restrição de projetos de potencial 

dano ambiental.  

Ao analisar alguns dos artigos da PNMA, Silva (2006) afirma que a interpretação de tal 

dispositivo indica que financiamentos, principalmente os incentivados pelo governo, deverão 

incorporar a componente ambiental quando de seu deferimento” e que, 

 

[...] tais exigências induzirão os bancos a zelar pelo cumprimento das leis e 

normas de licenciamento ambiental dos empreendimentos financiados e, para 

tanto, precisam ampliar a capacidade de gerenciamento ambiental e criar 

cláusulas condicionais para os contratos de financiamento, prevendo a 

suspensão dos recursos caso o empreendedor descumpra (SILVA, 2006, p.14).  

 

Retomamos, portanto, a questão da corresponsabilidade citada anteriormente por Silva 

(2006) e Young (2013). Andreola (2008) afirma que a corresponsabilidade dos bancos está 

expressa implicitamente na PNMA em seu artigo 12º. Tal artigo contempla previsão expressa 

dos bancos ao determinar, por parte dos agentes financeiros, a exigência prévia de cumprimento 

dos requisitos legais nos termos do CONAMA aos pretendentes a financiamentos com recursos 

incentivados. Assim, o financiamento a uma empresa poluidora expõe o banco financiador a 
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possível responsabilização por danos ambientais causados.   

De acordo com o artigo 12º da referida Lei: 

 

Art. 12. As entidades e órgãos de financiamento e incentivos governamentais 

condicionarão a aprovação de projetos habilitados a esses benefícios ao 

licenciamento, na forma desta lei, e ao cumprimento das normas, dos critérios 

e dos padrões expedidos pelo Conama. 

Parágrafo único. As entidades e órgãos referidos no caput deste artigo 

deverão fazer constar dos projetos a realização de obras e aquisição de 

equipamentos destinados ao controle de degradação ambiental e a melhoria da 

qualidade do meio ambiente (BRASIL, 2010, p. 94). 
 

Porém, já em seu artigo 3º, inciso IV, a PNMA, equipara o poluidor direto e indireto 

prevendo a ambos a condenação por danos ambientais causados por atividade causadora de 

degradação ambiental. Preconizando a responsabilidade dos causadores, independentemente de 

culpa, pela indenização ou reparação de danos ambientais em seu artigo 14º, § 1:  

 

§ 1º Sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor 

obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os 

danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade. O 

Ministério Público da União e dos Estados terá legitimidade para propor ação 

de responsabilidade civil e criminal, por danos causados ao meio ambiente 

(BRASIL, 2010, p. 96). 

 

Previsão feita também pela CF do Brasil em seu artigo 225º: 

 

§ 3º As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente 

sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e 

administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos 

causados (BRASIL, 2013, p. 45). 

 

Assim como pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98)12 que em seus artigos 2º e 

3º torna passíveis de sansões pessoas físicas ou jurídicas, autoras ou coautoras de danos 

ambientais causados (CONCEIÇÃO, 2010).  

 

Art. 2º Quem, de qualquer forma, concorre para a prática dos crimes previstos 

nesta lei, incide nas penas a estes cominadas, na medida da sua culpabilidade, 

bem como o diretor, o administrador, o membro de conselho e de órgão 

técnico, o auditor, o gerente, o preposto ou mandatário de pessoa jurídica, que, 

sabendo da conduta criminosa de outrem, deixar de impedir a sua prática, 

quando podia agir para evitá-la. 

Art. 3º As pessoas jurídicas serão responsabilizadas administrativa, civil e 

penalmente conforme o disposto nesta lei, nos casos em que a infração seja 

cometida por decisão de seu representante legal ou contratual, ou de seu órgão 

colegiado, no interesse ou benefício da sua entidade (BRASIL, 2010, p. 175). 

                                                           
12 A Lei 9.605/98 dispõe sobre sansões penais e administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio 

ambiente (BRASIL, 2010). 
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Desta forma, conforme afirma Conceição (2010, p. 130) “[...] as instituições financeiras 

e correlatas, mediadoras de recursos, tornaram-se passíveis de responder solidariamente pelos 

danos causados por projetos financiados”.   

Paiva (2010, p. 207) destaca que uma das premissas sociais é a de que: 

 

[...] as instituições financeiras e os mercados financeiros são agentes 

essenciais da sustentabilidade, seja pelos financiamentos direto e indireto da 

atividade econômica, seja pelo apreçamento do capital e pelas soluções de 

gerenciamento de riscos que desenvolvem para seus clientes e demais agentes 

do mercado, viabilizando projetos e investimentos. 
 

O autor assinala ainda o surgimento de crescentes disputas judiciais envolvendo 

questões ambientais e as pressões internacionais como fatores principais à implementação de 

processos de avaliação de riscos e impactos socioambientais à atividades-fim de bancos e firmas 

de investimento (PAIVA, 2010).   

Desta forma, o desenvolvimento sustentável torna-se ainda mais complexo para as 

instituições financeiras segundo Paiva (2010), devido ao fato da preocupação ser de caráter 

interno e externo. As instituições devem avaliar os possíveis impactos socioambientais de suas 

próprias atividades, denominados riscos diretos, e das operações para as quais deram algum 

suporte, os chamados riscos indiretos, sobre os quais as instituições podem ser corresponsáveis, 

condicionando assim as instituições a necessidade de uma visão ampla.   

Tosini (2005, p. 18) assinala que as instituições bancárias estão expostas a riscos que 

podem não apenas comprometer sua saúde financeira como também comprometer sua 

existência, enfatizando a forma indireta de exposição. 

 

As instituições financeiras estão expostas indiretamente ao risco ambiental nas 

operações de crédito porque de forma global a legislação ambiental, tanto de 

países desenvolvidos quanto de países em desenvolvimento, aplica o Princípio 

do Poluidor Pagador, obrigando o poluidor à prevenção, reparação e repressão 

do dano ambiental, medidas com reflexo sobre a situação econômico-

financeira dos tomadores de crédito, pois comprometem sua capacidade de 

pagamento. Aquilo que é risco financeiro para o tomador de crédito torna-se 

também risco para o emprestador. Assim, o risco ambiental ao afetar a saúde 

financeira do tomador de crédito, consequentemente torna-se risco para a 

instituição bancária.    

 

O Princípio do Poluidor Pagador (PPP), essencialmente uma “medida de eficiência 

econômica”, tem o objetivo de “encorajar as indústrias a internalizar os custos ambientais e 

refleti-los nos preços dos produtos” (CMMAD, 1991, p. 246). Por meio do PPP “os 

responsáveis e beneficiários assumem o ônus da poluição, em benefício da sociedade” 
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(FENKER, 2012, p. 12). O ideal no longo prazo segundo Young (2013), é uma reforma 

tributária que integre o princípio do poluidor-pagador com o do protetor-recebedor.  

A atenção dada inicialmente às questões ambientais por parte das instituições 

financeiras, teve caráter defensivo como forma de evitar responsabilização legal por danos 

ambientais causados por resíduos tóxicos em bens recebidos como garantia de empréstimos 

(TOSINI, 2005; YOUNG, 2013). Mas, de acordo com o International Institute for Sustainable 

Development (IISD) apud Tosini (2005), ao longo do tempo alguns eventos mudaram a atuação 

dos bancos no que tange às questões ambientais, dentre eles, destacam-se: a edição em 1980 da 

Comprehensive Environmental Response Compensation and Liability Act (CERCLA), lei 

criada para responsabilizar os proprietários de terrenos pela limpeza e descontaminação de 

resíduos tóxicos; a emissão em 1989 pela Comissão Europeia de uma diretiva sobre 

responsabilidade civil para danos causados por resíduos, que impunha tanto a responsabilização 

do produtor quanto do controlador, possibilitando assim que os financiadores respondam nessa 

última condição. A criação da UNEP-FI, em 1992, pelo PNUMA, com o intuito de integrar 

todas as recomendações sobre aspectos ambientais para operações e serviços do setor financeiro 

também se destaca dentre os eventos citados pela autora. 

Entre as diretrizes socioambientais utilizadas pelos mercados financeiros internacional 

e nacional, Conceição (2010, p. 30) destaca: a “Agenda 21 Global e por derivação a Agenda 21 

Brasileira (1992), a Declaração internacional das instituições financeiras sobre o meio ambiente 

e o Protocolo Verde (1995), Pacto Global das Nações Unidas (1999), Declaração de 

Collevecchio (2002/2003) e Carta dos Princípios do Equador (2003)”.   

Na esfera internacional, a iniciativa de exigência de critérios de sustentabilidade nas 

operações de financiamento que se destaca são os Princípios do Equador, que segundo Paiva 

(2010, p. 298), “referem-se a um conjunto de políticas socioambientais aplicado às atividades 

de project finance”. 

Os Princípios do Equador estabelecem um código de conduta, ou critérios mínimos para 

a concessão de crédito, de adesão voluntária, no qual as instituições assumem sua parcela de 

responsabilidade por possíveis impactos ambientais causados pelos empreendimentos 

financiados, buscando assim que os projetos financiados sejam social e ambientalmente 

responsáveis (LOUETTE, 2007; YOUNG, 2013). Devido ao seu caráter de iniciativa 

voluntária, os Princípios do Equador, segundo Rabelo e Lima (2009) dependem da 

conscientização das instituições e das exigências do mercado em relação à postura ecológica 

dos bancos para que possam ser adotados.  
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Criado em 2002, a partir de um encontro de altos executivos, promovido pelo IFC e o 

ABN Amro Bank com o intuito de discutir questões ligadas ao âmbito social e ambiental de 

investimentos em projetos, principalmente em países em desenvolvimento, os Princípios do 

Equador “destacam-se como um diferencial do setor financeiro para identificação, avaliação e 

gestão de risco socioambiental no financiamento de projetos” (FERNANDES, 2011, p. 47). 

Louette (2007) enfatiza ainda que em 2003, dez dos maiores bancos responsáveis pelo 

financiamento internacional de projetos, dentre eles, ABN Amro, Citigroup, Crédit Suisse, 

dentre outros, incorporaram as regras dos Princípios do Equador em sua política de concessão 

creditícia.    

Os princípios do Equador têm como objetivos a garantia da sustentabilidade, do 

equilíbrio ambiental, do impacto social, a prevenção de acidentes e a redução de inadimplência 

(LOUETTE, 2007; PERERA et al, 2012). Para tal, as empresas que busquem recursos 

internacionais para o financiamento de projetos terão que incorporar em suas estruturas de 

avaliação de projetos, os seguintes quesitos: 

Quadro 3 - Quesitos das estruturas de avaliação de projetos baseados nos Princípios do 

Equador 

• Gestão de risco ambiental, proteção à biodiversidade e adoção de mecanismos de prevenção e controle 

de poluição; 

• Proteção à saúde, à diversidade cultural e étnica e adoção de Sistemas de Segurança e Saúde 

Ocupacional; 

• Avaliação de impactos socioeconômicos, incluindo as comunidades e povos indígenas, proteção a 

habitats naturais com exigência de alguma forma de compensação para populações afetadas por um 

projeto; 

• Eficiência na produção, distribuição e consumo de recursos hídricos e energia e uso de energias 

renováveis; 

• Respeito aos direitos humanos e combate à mão-de-obra infantil. 

Fonte: Louette (2007, p. 62). 

A base para a classificação das empresas é um conjunto de regras denominadas 

“salvaguardas” baseadas num rating socioambiental. Desta forma as empresas são classificadas 

nas categorias A (possíveis de apresentar significativos impactos adversos, diferentes e sem 

precedentes); categoria B (potencialmente causadores de impactos humanos ou ambientais, 

porém menos adversos que os da categoria A) e; categoria C (potencialmente causadores 

mínimos de impactos ambientais adversos). A aplicação das salvaguardas é de responsabilidade 

dos bancos (LOUETTE, 2007; YOUNG, 2013).  

Segundo Fernandes (2011, p. 51), 

 

Nos projetos classificados como “A” ou “B”, os bancos se comprometem a 

fazer um relatório socioambiental, sugerindo mudanças no projeto, para 
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reduzir os riscos à comunidade onde será implantado. Por conseguinte, caso 

se vislumbre risco irreparável à comunidade, poderá ser incluída a alternativa 

de não se concluir o projeto. 
 

O Protocolo de Intenções pela Responsabilidade Socioambiental (Protocolo Verde), 

assinado em 1995, por representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, da Agricultura, do 

Abastecimento e da Reforma Agrária entre outros, e por cinco instituições federais: BNDES, 

BB, CEF, BNB e BASA é citado como importante estratégia na busca do desenvolvimento 

sustentável em nível nacional. 

O Protocolo Verde tem como objetivo incluir a variável ambiental na análise de 

concessão de créditos por meio de compromissos como: proteção ambiental por meio da 

exigência no cumprimento da legislação, dinamicidade e versatilidade do setor financeiro, 

privilégio por meio de linhas específicas para projetos que visem a sustentabilidade, 

qualificação de pessoal por meio de treinamentos entre outros (AMARAL, 2003; SILVA, 2006; 

YOUNG, 2013). 

O Protocolo Verde apresenta princípios e diretrizes, além de estratégias e mecanismos 

operacionais para a incorporação da variável ambiental na concessão de crédito. Os princípios 

e diretrizes do referido protocolo são apresentados no quadro a seguir. 
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Quadro 4 - Princípios e diretrizes do Protocolo Verde 

PRINCÍPIOS DIRETRIZES 

1 - Financiar o desenvolvimento 

com sustentabilidade, por meio 

de linhas de crédito e programas 

que promovam a qualidade de 

vida da população, o uso 

sustentável dos recursos naturais 

e a proteção ambiental. 

a) aprimorar, continuamente, o portfólio de produtos e serviços 

bancários destinados ao financiamento de atividades e projetos 

com adicionalidades socioambientais;   

b) oferecer condições diferenciadas de financiamento (taxa, 

prazo, carência, critérios de elegibilidade, etc.) para projetos 

com adicionalidades socioambientais; e  

c) orientar o tomador de crédito, de forma a induzir a adoção de 

práticas de produção e consumo sustentáveis. 

2 - Considerar os impactos e 

custos socioambientais na 

gestão de ativos (próprios e de 

terceiros) e nas análises de risco 

de clientes e de projetos de 

investimento, tendo por base a 

Política Nacional de Meio 

Ambiente 

a) condicionar o financiamento de empreendimentos e 

atividades, potencial ou efetivamente poluidores ou que utilizem 

recursos naturais no processo produtivo, ao Licenciamento 

Ambiental, conforme legislação ambiental vigente;  

b) incorporar critérios socioambientais ao processo de análise e 

concessão de crédito para projetos de investimentos, 

considerando a magnitude de seus impactos e riscos e a 

necessidade de medidas mitigadoras e compensatórias;  

c) efetuar a análise socioambiental de clientes cujas atividades 

exijam o licenciamento ambiental e/ou que representem 

significativos impactos sociais adversos;  

d) considerar nas análises de crédito as recomendações e 

restrições do zoneamento agroecológico ou, preferencialmente, 

do zoneamento ecológico-econômico, quando houver; e  

e) desenvolver e aplicar, compartilhadamente, padrões de 

desempenho socioambiental por setor produtivo para apoiar a 

avaliação de projetos de médio e alto impacto negativo. 

3 - Promover o consumo 

sustentável de recursos naturais, 

e de materiais deles derivados, 

nos processos internos.  

a) definir e contemplar critérios socioambientais nos processos 

de compras e contratação de serviços;  

b) racionalizar procedimentos operacionais visando promover a 

máxima eficiência no uso dos recursos naturais e de materiais 

deles derivados; e  

c) promover medidas de incentivo à redução, reutilização, 

reciclagem e destinação adequada dos resíduos, buscando 

minimizar os potenciais impactos ambientais negativos.  

4 - Informar, sensibilizar e 

engajar continuamente as partes 

interessadas nas políticas e 

práticas de sustentabilidade da 

instituição.  

a) capacitar o público interno para desenvolver as competências 

necessárias à implementação dos princípios e diretrizes deste 

PROTOCOLO;  

b) desenvolver mecanismos de consulta e diálogo com as partes 

interessadas; e  

c) comprometer-se a publicar anualmente os resultados da 

implementação dos princípios e diretrizes estabelecidos neste 

PROTOCOLO. 

5 - Promover a harmonização de 

procedimentos, cooperação e 

integração de esforços entre as  

organizações signatárias na 

implementação destes 

Princípios.  

a) implementar mecanismo de governança envolvendo os 

signatários para compartilhar experiências, acompanhar a 

efetividade e propor melhorias no processo de implementação 

dos princípios e diretrizes deste PROTOCOLO, bem como sua 

evolução; e  

b) desenvolver um modelo de abordagem padronizado para 

levantar informações socioambientais junto aos clientes; e  

c) realizar, a cada dois anos, a revisão dos princípios e diretrizes 

para o contínuo aperfeiçoamento deste PROTOCOLO. 

Fonte: elaborado com base em Banco do Brasil (2008); Conceição (2010). 
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Mediante a necessidade de adequação aos princípios ambientais por parte das 

instituições financeiras na análise dos projetos solicitantes de crédito, os bancos têm optado 

também pelo uso de medidas como indicadores, que possibilitam a avaliação e exercem a 

função de informar a comunidade sobre as tendências e progressos do desenvolvimento como 

afirmam Guimarães e Feichas (2009, p. 309-310), quando definem indicadores como, 

 

[...] um conjunto de sinais que facilitam a avaliação do progresso de uma 

determinada região na busca pelo desenvolvimento sustentável, sendo 

ferramentas crucias no processo de identificação de problemas, 

reconhecimento dos mesmos, formulação de políticas, sua implementação e 

avaliação. 

 

De acordo com Souza et al (2009, p. 22) “a principal função dos indicadores é agregar 

e quantificar informações de forma que sua significância fique mais aparente e proporcione 

dados relevantes para a tomada de decisões”. 

Dentre os diversos indicadores Guimarães e Feichas (2009) apresentam as dimensões, 

variáveis e contribuições de cinco deles, como mostra o quadro a seguir.  

Quadro 5 - Análise comparativa de indicadores 

INDICADORES 

ANALISADOS 

ASPECTOS RELEVANTES LIMITAÇÕES 

Índice de 

Desenvolvimento 

Humano (IDH) 

Avança sobre a forma de medir o 

crescimento, agregando variáveis sociais. 

Referência mundial de fácil comunicação. 

Não mede desigualdades 

nem aspectos qualitativos 

relativos à dimensão social 

Índice de Progresso 

Genuíno (IPG - IBES) 

Incorpora dimensões antes não medidas 

como serviços fora do mercado, gastos 

defensivos e não defensivos. 

Revela a disparidade entre crescimento e 

desenvolvimento. 

Complexidade do seu 

desmembramento e 

entendimento. 

Pegada Ecológica ou 

Ecological Footprint 

Method 

Relaciona área ecológica a consumo. 

Possibilita a conscientização. 

Complexidade do seu 

cálculo para tomada de 

decisão. 

Ìndice de 

Desenvolvimento 

Sustentável (IDS – IBGE) 

Incorpora múltiplas dimensões. 

Constitui-se um banco de dados. 

Complexidade dos 

indicadores 

Matriz Territorial de 

Sustentabilidade 

(CEPAL/ILPES) 

Permite a participação da sociedade. 

Alia desenvolvimento territorial e 

desenvolvimento sustentável. 

Comparabilidade entre 

localidades diferentes. 

Fonte: Guimarães e Feichas (2009, p. 316). 

Dentre os bancos atuantes no Brasil, o BNDES, devido a sua importância para o país foi 

escolhido como o meio para estudar a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental nas 

operações creditícias. Portanto, para uma melhor compreensão de sua história e atuação na 

promoção do desenvolvimento nacional será melhor explorado no tópico a seguir.  
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2.3.2 Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

 

Entre as décadas de 30 e 50, grandes foram os esforços de planejamento do 

desenvolvimento econômico no Brasil. Dentre eles, Bouza (2001) destaca o estudo de Otto 

Niemeyer em 1931, que mostrou as fraquezas e vulnerabilidades do país devido ao apoio apenas 

em exportações de produtos agrícolas; a Missão Cooke, que em 1942-1943 objetivou  avaliar a 

contribuição do país para a guerra e concluiu pela necessidade de maior industrialização no Sul 

do país; e em 1951-1953 a Comissão Mista Brasil-Estados Unidos, que além de fazer 

recomendações a respeito de ensino técnico, diversificação de exportações e necessidade de 

superação de disparidades regionais reconheceu que estes projetos necessitavam de recursos 

externos e internos para sua viabilização.  

Assim, segundo Bouza (2001, p. 47), “um importante resultado da Comissão foi a 

criação do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico (BNDE)” que mais tarde, em 1982, 

tem a dimensão social incluída em seu nome e passa a ser denominado Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).   

Criado em 1952, pela Lei 1.628, o BNDES, junto com suas subsidiárias, BNDES 

Participações S.A. (BNDESPar)13 e Agência Especial de Financiamento Industrial (FINAME)14 

constitui o chamado Sistema BNDES (PETITE, 2010). O Sistema BNDES é a principal e 

praticamente única fonte de recursos de financiamento de longo prazo no Brasil e tem grande 

influência na dinâmica das demais instituições financeiras de desenvolvimento (ALÉM, 1997; 

BOUZA, 2001).  

Além (1997, p. 3) enfatizou que a criação do BNDES visou “financiar a formação da 

infraestrutura essencial ao aprofundamento do processo de industrialização brasileiro”. Logo, 

sua criação visava o desenvolvimento econômico e social do país por meio de fomento a 

projetos de longo prazo e desde sua criação assumiu um comportamento “ativo” em benefício 

a industrialização brasileira (FONSECA; NARDIN, 1991).  

Costa e Santos (2010, p. 173) afirmam que “o BNDES constitui uma importante 

instituição de fomento, preenchendo uma lacuna deixada pela iniciativa privada em relação ao 

fornecimento de linhas de crédito para investimentos de longo prazo” em todos os segmentos 

                                                           
13Instituída pelo Decreto- Lei 45, de 18 de novembro de 1966, para atuar no mercado de ações e debêntures 

(BERNARDINO, 2005). Em conjunto com a FINAME, possibilita “a subscrição de valores mobiliários no 

mercado de capital brasileiro” (FERNANDES, 2011, p. 92). 
14 Instituída pelo Decreto 59.170, de 2 de setembro de 1966 especializada no financiamento e comercialização de 

máquinas e equipamentos (BERNARDINO, 2005). Responsável pelo fornecimento de capital de giro à indústria 

básica da economia e “atender as exigências financeiras da crescente comercialização, importação e exportação 

de máquinas e equipamentos fabricados no país” (FERNANDES, 2011, p. 90-91).  
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da economia, incluindo as dimensões social, ambiental e regional. Fazendo jus ao nome como 

disse o economista Juvenal Ozório Gomes, em depoimento ao Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES, 2012a, p. 14) ele afirma que, 

 

No momento em que ganha o nome “Banco”, a instituição tem que emprestar 

dinheiro com retorno; se é “Nacional”, precisa ter atuação em todo o país; e 

se é “de Desenvolvimento Econômico”, deve estar comprometida com o 

progresso. Eu tenho a impressão de que o nome, em si, condicionou de forma 

positiva a equipe do BNDES a operar nestes termos: buscando retorno, 

atuando em todo o país e apoiando a economia. 

 

Como forma de atender as mudanças ocorridas no contexto social e econômico dos 

últimos anos, atendendo as necessidades da sociedade de forma sustentável, integrando 

crescimento econômico e respeito ao meio ambiente, o BNDES tem buscado a adequação de 

suas atividades alinhando programas específicos a cada setor da economia. E segundo Além 

(1997, p. 3), o banco “tem participado ativamente, desde sua criação, de todas as fases do 

desenvolvimento nacional, contribuindo para o aumento do nível de emprego, da 

competitividade e da capacidade produtiva da economia brasileira”. 

O BNDES desempenha três papéis fundamentais, a saber: o de intermediário financeiro, 

o de agente financeiro do Tesouro Nacional (TN) e mais recentemente o de agente financeiro 

de programas de geração de emprego e renda (BOUZA, 2001; PETITE, 2010). 

Os diversos clientes do BNDES são apresentados no quadro a seguir. 

Quadro 6 - Clientes do BNDES 

Empresas Privadas de qualquer porte, sob controle de capital nacional ou estrangeiro; 

A administração pública, federal, estadual e municipal e seus órgãos ou empresas; 

Pessoa física: produtor rural, transportador de carga, acionista para subscrição na empresa e pessoas 

interessadas pelos Programas Sociais. Neste último caso, a intermediação é feita através de 

organizações da sociedade civil ou entidades governamentais.  

Fonte: Bouza (2001, p. 138). 

Vinculado atualmente ao Ministério do Planejamento e Orçamento, e desde 1999 ao 

Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o BNDES atua como banco de 

primeira e segunda linha, ou seja, os seus financiamentos são concedidos por meio da interação 

direta entre cliente e o banco ou por intermédio de seus agentes credenciados (BOUZA, 2001; 

PETITE, 2010). Além (1997, p. 4) acrescenta uma terceira forma de atuação como se observa: 

 

O financiamento é concedido aos diversos setores da economia de três formas: 

direta, por meio da alocação de recursos ou prestação de garantias a operações 

ou empreendimentos de maior porte, sendo realizado diretamente entre o 

cliente e o BNDES; indireta, para projetos de menor porte, via repasses de 
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recursos para uma ampla rede de agentes credenciados, formada por bancos 

comerciais (privados e públicos), bancos múltiplos e de investimento e bancos 

federais, regionais e estaduais de desenvolvimento, que financiam, 

principalmente, iniciativas de abrangência regional, geralmente vinculadas a 

empreendimentos de micro, pequenas e médias empresas; e, finalmente, 

mista, através da participação conjunta do BNDES com seus agentes 

financeiros, visando não só minimizar riscos, mas principalmente diversificar 

as fontes de recursos para os projetos apoiados.  

  

Em seu planejamento corporativo para o período 2009-2014 o BNDES buscou 

estratégias com o objetivo de estabelecer diretrizes para a atuação que num marco de 

crescimento e desenvolvimento sustentado do país, proporcionasse ao Banco os meios e 

recursos necessários ao enfrentamento do desafio. No contexto das estratégias que constam do 

planejamento, o Banco as definiu com base em 04 (quatro) perspectivas: 1) desenvolvimento 

sustentável e competitivo, que tem como estratégias, dentre outras, enfatizar capacidade 

produtiva, desenvolvimento regional e, priorizar investimentos em inovação, desenvolvimento 

socioambiental, infraestrutura e nas comunidades locais; 2) sustentabilidade financeira, por 

meio da qual o banco busca ampliar ativos, fortalecer sua estrutura patrimonial além de 

diversificar fontes de recursos internos e externos; 3) na perspectiva de processos internos as 

estratégias estão voltadas para integração de instrumentos financeiros, apoio a políticas de 

governo e estreitamento do relacionamento com stakeholders, dentre outras e; 4) na perspectiva 

de aprendizado e competências busca valorizar e promover o conhecimento e a capacidade 

analítica e operacional do corpo funcional (RAMALHO; CAFÉ; COSTA, 2010).  

No que tange à questão socioambiental, a atenção dada pelo BNDES começou segundo 

Conceição (2010) ainda nos anos 70, como fruto da Conferência de Estocolmo. Nesta época 

algumas iniciativas foram colocadas em prática como forma de implantar normas de proteção 

ambiental. Dentre elas, Conceição (2010) destaca o convênio com a Secretaria de Meio 

Ambiente do Ministério do Meio Ambiente, com vistas a implantar normas de controle da 

poluição industrial, e parceria com o BM que por meio de intercâmbio de experiências visava 

a criação de programas de conservação e controle ambiental.  

Contudo, afirma Fernandes (2011), que a internalização da variável ambiental nos 

procedimentos operacionais do banco ocorre na década de 80 por meio da criação de uma 

Unidade de Meio Ambiente em sua estrutura.  

Além de ser integrante do Protocolo Verde, desde 1995, e já desenvolver avaliações de 

impacto ambiental em diversos tipos de projetos com organismos multilaterais internas ao 

banco, o BNDES participa também do PNUMA, na iniciativa UNEP-FI. Criada como uma 
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plataforma para associar ONU e setor financeiro global, esta iniciativa orienta esforços do setor 

financeiro para o desenvolvimento sustentável (CONCEIÇÃO, 2010; ONU, 2014). 

Como forma de explicitar o porquê da não adesão do BNDES aos Princípios do 

Equador, Conceição (2010, p. 169-170) destaca a fala de dois respondentes de seu estudo, as 

quais me aproprio neste momento:  

 

Por sua natureza como banco de desenvolvimento, já deve atentar às diretrizes 

ali contidas e sua preocupação com as questões socioambientais já seria uma 

obrigação intrínseca à sua missão. [...] Por isso, nenhum banco de 

desenvolvimento no mundo aderiu aos Princípios do Equador, como por 

exemplo, Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, Agência 

Francesa de Desenvolvimento, European Bank for Reconstruting and 

Development – EBRD. 
 

Como um banco de desenvolvimento, e entendendo na sua acepção integral, 

que envolve o econômico, o social e o ambiental, o BNDES tem e quer evoluir 

ainda mais sua própria Política Socioambiental, com procedimentos próprios 

mais específicos, setorializados e adequados à realidade brasileira e, por isso, 

mais relevantes, abrangentes e eficazes que o texto integral dos Princípios do 

Equador.   

 

Cabe aqui ressaltar o reconhecimento da importância dos Princípios do Equador pelos 

respondentes, destacada por Conceição (2010) e que apesar de não ser signatário dos Princípios 

do Equador, o BNDES utiliza desde o início dos anos 90 uma categorização de projetos em 

riscos A, B e C. Isto guarda estreita similaridade às “salvaguardas”, denominação dada à 

categorização utilizada como referência normativa para os Princípios do Equador e que sua 

postura baseia-se, como os demais bancos, no artigo 12º da PNMA, exigindo toda a 

documentação pertinente à avaliação de um projeto (ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 

2010). 

Destaca-se também o fato de o BNDES ser considerado segundo Conceição (2010) 

benchmarking (padrão de melhores práticas) e seus modelos de avaliação serem utilizados por 

outros bancos quando o BNDES é repassador de recursos.  

Dentre os instrumentos do BNDES para aperfeiçoamento dos critérios de análise 

ambiental dos projetos a serem financiados, Fernandes (2011) destaca o Comitê de Auditoria e 

a Ouvidoria. Estes departamentos buscam a revisão e avaliação das auditorias e documentos 

pelo banco publicados, bem como o estabelecimento e divulgação de procedimentos para o 

tratamento de informações acerca do descumprimento de dispositivos legais e regulamentares, 

estabelecendo um canal de comunicação entre as empresas que constituem o Sistema BNDES 

e seus clientes.  
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As diversas formas de atuação do BNDES para cada setor seguem apresentadas na seção 

4 do presente estudo onde estão expostos os resultados da coleta de dados.  

 

2.4 CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 

Com objetivo de executar a coleta e análise dos dados, foram definidos critérios de 

análise a priori, ou seja, critérios baseados na pesquisa bibliográfica (VERGARA, 2006) que 

fundamenta o referencial teórico apresentado anteriormente. A literatura versa sobre o contexto 

de aumento da exploração exacerbada dos recursos naturais, marcado pelo processo de 

globalização econômica. Um processo de relações sociais traduzido segundo Boaventura de 

Souza Santos (2001) pela intensificação de interações transnacionais e que tem como 

implicações dentre outras, a mobilidade de recursos, investimentos e lucros e que culminou 

numa maior conscientização ambiental devido a degradação do meio ambiente e os desastres 

causados pela ação humana em busca do crescimento econômico. Esta conscientização gerou 

discussões sobre um novo modelo de desenvolvimento que requer um crescimento econômico, 

com igualdade, solidariedade, equidade no acesso aos recursos naturais e com respeito ao meio 

ambiente (SACHS, 2008). Culminou ainda em pontos de vista controversos vinculados a este 

novo modelo de desenvolvimento com base no conceito de desenvolvimento sustentável 

(BARONI, 1992). 

Dito isto, identifico como importante critério de análise o impacto da agenda ambiental 

global, especificamente o conceito de desenvolvimento sustentável, nas atividades de bancos 

de desenvolvimento.  

Identifico também como importantes critérios de análise deste estudo os critérios de 

sustentabilidade apresentados por Sachs (2009), constantes do quadro 1, no subitem 2.2. Além 

dos critérios de sustentabilidade ecológica e ambiental, os critérios de sustentabilidade 

territorial e de política internacional apresentados pelo autor contemplam a questão ambiental, 

portanto serão também considerados na análise dos dados. 

As atividades de instituições financeiras, dentre elas, os bancos de desenvolvimento, 

apresentam preocupações internas (riscos diretos) e externas (riscos indiretos). Este último 

decorre da possibilidade de corresponsabilidade por possíveis danos ambientais das operações 

de crédito (PAIVA, 2010). Riscos externos ou indiretos podem comprometer não apenas a 

saúde financeira das instituições como também sua existência, pois “o risco ambiental ao afetar 

a saúde financeira do tomador de crédito, consequentemente torna-se risco para a instituição 

bancária” (TOSINI, 2005, p. 18). 
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Assim, os financiadores devem centrar suas preocupações na responsabilidade 

ambiental dos tomadores de crédito, visto que o poder judiciário brasileiro entende que é 

solidária, independentemente de culpa, a responsabilidade do financiador (ANDREOLA, 

2008). Entendimento, este, regulado pela PNMA (Lei 6.938/81), em seus artigos 3º, 12º e 14º; 

pela CF de 1988, em seu artigo 225º e, pela Lei de Crimes Ambientais (Lei 9.605/98) artigos 

2º e 3º (ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 2010; FERNANDES, 2011).  Dito isto, destaca-

se como importante critério de análise deste estudo, as medidas de precaução adotadas pelo 

BNDES para evitar a responsabilização por possíveis danos ambientais causados por projetos 

financiados. 

Em paralelo, no que tange os princípios que regem a atuação das instituições financeiras 

destacam-se em nível internacional os Princípios do Equador e no nível nacional, o Protocolo 

Verde. Segundo Conceição (2010), apesar de não ser signatário dos Princípios do Equador, o 

BNDES utiliza-se de uma classificação de projetos que guarda estreita similaridade à 

classificação dos Princípios do Equador, elaborados em 2002, em encontro de altos executivos, 

promovido pelo IFC, braço financeiro do BM e o ABN Amro Bank. O encontro tinha como 

intuito discutir questões ligadas ao âmbito social e ambiental de investimentos em projetos, 

principalmente em países em desenvolvimento (LOUETTE, 2007). 

Diante do exposto toma-se como critério de análise o conjunto de regras denominadas 

“salvaguardas” utilizadas como referência normativa para os Princípios do Equador 

(ANDREOLA, 2008). Com base num rating socioambiental as salvaguardas classificam as 

empresas em categoria A (alto risco), categoria B (médio risco) e categoria C (mínimo risco) 

(LOUETTE, 2007; ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 2010; YOUNG, 2013). 

Em 1995, a partir de uma iniciativa do Governo Federal do Brasil, o BNDES juntamente 

com BB, CEF, BNB, BASA e representantes dos Ministérios do Meio Ambiente, da 

Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária entre outros, adotaram as diretrizes 

traçadas pelo Protocolo Verde, através das quais é introduzida em suas atividades financeiras a 

variável ambiental (AMARAL, 2003; SILVA, 2006; CONCEIÇÃO, 2010; YOUNG, 2013). 

Sendo, portanto, de fundamental importância a adoção destes princípios, constantes no quadro 

4, subitem 2.3.1, como critérios de análise na investigação da adoção de critérios de 

sustentabilidade ambiental no processo de avaliação de concessões das linhas de financiamento 

do BNDES.  
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3 METODOLOGIA 

 

Tomamos como partida o fato da metodologia ser uma forma de desenvolver as práticas 

utilizadas na solução dos problemas de pesquisa (MATTOS, 2005), ou seja, por meio da 

metodologia o pesquisador demonstra a estrutura ou etapas do caminho a ser seguido na 

construção da pesquisa. No entanto, como afirma Goldemberg (2004, p. 13) “a pesquisa 

científica exige criatividade, disciplina, organização e modéstia, baseando-se no confronto 

permanente entre o possível e o impossível, entre o conhecimento e a ignorância” o que faz, 

segundo a autora, com que nenhuma pesquisa seja totalmente controlável em seu início, meio 

e fim.  

Assim, quando fala-se em metodologia, fala-se de um “caminho possível para a pesquisa 

científica” (GOLDENBERG, 2004, p. 14). Caminho, este, que está apresentado neste capítulo 

da seguinte forma: a) definição do tipo ou estratégia de pesquisa; b) definição dos instrumentos 

de coleta e análise dos dados; c) descrição das limitações do estudo.  

 

3.1 ESTRATÉGIA DE PESQUISA 

 

Com base nos argumentos acima citados, o caminho a ser utilizado se iniciou pela 

escolha da abordagem metodológica. Uma pesquisa é definida por Gil (2002, p. 17) como “um 

procedimento racional e sistemático que tem como objetivo proporcionar respostas aos 

problemas que são propostos”. A pesquisa pode ser classificada quanto a sua abordagem como 

de natureza quantitativa, que se caracteriza pela utilização de métodos quantificáveis ou 

estatísticos, tanto na coleta como no tratamento dos dados; qualitativa, caracterizada pela não 

utilização de instrumental estatístico nos processos de coleta e análise dos dados, ou mista, 

caracterizada pela unificação das duas abordagens anteriormente citadas (RICHARDSON, 

1985, 1999).  

Stake (2011, p. 21) salienta que “costuma-se dizer que a ciência nos indica como tudo 

funciona e que ciências mais exatas, como as quantitativas, nos indicam com mais precisão 

como tudo funciona. Isso é verdade”. Porém, “cada uma das divisões da ciência também possui 

um lado qualitativo em que a experiência pessoal, a intuição e o ceticismo trabalham juntos 

para ajudar a aperfeiçoar as teorias e os experimentos”.     

A relevância da pesquisa qualitativa no estudo das relações sociais segundo Flick (2004) 

está na pluralização das esferas de vida que exige uma nova sensibilidade no estudo das 

questões devido aos novos contextos e perspectivas sociais defrontados pelos pesquisadores. 
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Ainda, Segundo Flick (2004), a pesquisa qualitativa tem como características a escolha correta 

de métodos e teorias oportunas, o reconhecimento e análise de diferentes perspectivas, as 

reflexões do pesquisador sobre sua pesquisa como processo de construção de conhecimento e 

a variedade de abordagens de métodos.  

Creswell (2010) resume as características da pesquisa qualitativa em ambiente natural, 

como local de coleta de dados; pesquisador como instrumento fundamental; múltiplas fontes de 

dados; análise de dados indutiva; significado dos participantes devido ao foco do pesquisador 

no significado dado à questão pelos participantes; projeto emergente caracterizado pela não 

rigidez do processo; interpretativo e, relato holístico caracterizado pela complexidade dada ao 

problema por meio de múltiplas perspectivas, vários fatores envolvidos e um esboço amplo.   

A abordagem qualitativa, segundo Richardson (1985, p. 38), é “uma forma adequada de 

se entender a natureza de um fenômeno social” que Gray (2012, p. 137) afirma ir [...] “além de 

um simples instantâneo ou uma secção transversal de eventos, e pode mostrar como e por que 

as coisas acontecem [...]” o que condiz com o objetivo aqui proposto, de identificar como são 

adotados os critérios de sustentabilidade ambiental no processo de avaliação de concessões das 

linhas de financiamento do BNDES. 

As pesquisas costumam ser classificadas como exploratórias, descritivas e explicativas 

com base em seus objetivos gerais. A pesquisa exploratória tem como objetivo proporcionar 

maior familiaridade ao problema tornando-o mais explícito e é realizada especialmente quando 

o tema escolhido é pouco explorado (GIL, 2002; 2008). 

O fenômeno da sustentabilidade ambiental tornou-se um fenômeno social em destaque, 

emergente e de crucial importância na contemporaneidade e que necessita ser entendido em sua 

natureza, bem como na forma como este é adotado pelos atores sociais, principalmente as 

instituições financeiras de desenvolvimento, dado seu importante papel no desenvolvimento 

econômico dos países. Porém, verifica-se que a relação sustentabilidade ambiental e bancos de 

desenvolvimento é um tema ainda pouco explorado pelos pesquisadores. Decorre destes 

aspectos a escolha de realizar uma pesquisa exploratória.   

Visto isso, a pesquisa se valeu de uma abordagem qualitativa, de caráter exploratório 

uma vez que a sustentabilidade ambiental, principalmente para bancos de desenvolvimento, é 

um tema de certa forma ainda pouco explorado e que requer reflexão social. A escolha da 

abordagem qualitativa coaduna com os estudos identificados sobre o tema e que se apresentam 

essencialmente de natureza qualitativa, como consta no subitem 1.4. Pôde-se ainda, classificar 

a pesquisa como dedutiva, pois conforme afirma Gray (2012), o processo dedutivo é constituído 

pela elaboração de ideias e princípios aliados e posteriormente testados pela observação 
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empírica. 

Creswell (2010, p. 35) salienta que “o pesquisador não seleciona apenas um estudo 

qualitativo, quantitativo ou de métodos mistos para conduzir, também decide sobre um tipo de 

estudo dentro destas três escolhas”. Este tipo de estudo por ele citado relaciona-se às estratégias 

ou abordagens de investigação, que são os tipos de projetos ou modelos de métodos que 

direcionam e dão especificidade aos procedimentos de um estudo.  

Por meio do estudo de caso, estratégia de investigação fortemente associada à pesquisa 

qualitativa, em parte segundo Gray (2012), por possibilitar a geração de diversas perspectivas, 

o pesquisador explora profundamente um programa, evento, atividade, processo, ou um ou mais 

indivíduos.  

Yin (2010, p. 24) afirma que “[...] o método do estudo de caso permite que os 

investigadores retenham as características holísticas e significativas dos eventos da vida real 

[...]” e que quanto mais seus questionamentos buscam explicar “como” ou “por que” as coisas 

funcionam, mais o método do estudo de caso se torna relevante. O autor define o estudo de caso 

como “uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o fenômeno 

e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p. 39).  

A estratégia de estudos de caso inclui estudos de caso único e de casos múltiplos.  

 

Em geral, o projeto de caso único é eminentemente justificável sob 

determinadas circunstâncias – quando o caso representa: a) um teste crítico da 

teoria existente; b) uma circunstância rara ou exclusiva; c) um caso 

representativo ou critico; d) uma proposta reveladora ou; d) uma proposta 

longitudinal (YIN, 2010, p. 76).    

 

No caso da pesquisa realizada, a estratégia de caso único justificou-se pela 

representatividade do BNDES para o Brasil, por se tratar da principal fonte de recursos de 

financiamento de longo prazo do país, influenciando na dinâmica das demais instituições 

financeiras de desenvolvimento (ALÉM, 1997; BOUZA, 2001). Segundo Pinto (2012, p. 12) 

com o volume de desembolsos, que alcançou a cifra de 139,7 bilhões em 2011, o BNDES “é 

responsável por 20%, em média, de todo o crédito no país”. Cabe ainda salientar que o BNDES 

é destacado como o segundo maior banco de desenvolvimento do mundo, ficando atrás apenas 

do Eximbank Chinês (FERNANDES, 2011; PINTO, 2012; IFC, 2014). 

Os métodos utilizados na coleta e análise dos dados estão apresentados nos subitens que 

se seguem. 
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3.2 COLETA DE DADOS 

 

A coleta de dados foi realizada em duas etapas: na primeira etapa foram coletados dados 

secundários, por meio de pesquisa documental em sites do BNDES e de demais atores políticos 

e sociais como ONGs. Na segunda etapa, caracterizada pela coleta de dados primários, foram 

realizadas entrevistas semiestruturadas (ver Apêndices de A a F com roteiros das entrevistas), 

com representantes do BNDES e desses atores, conforme quadro 8, que apresenta a relação dos 

sujeitos entrevistados.   

Yin (2010, p. 142) afirma que “um importante ponto forte da coleta de dados do estudo 

de caso é a oportunidade de usar diferentes fontes de evidência” o que permite ao investigador 

abordar uma variedade de aspectos históricos e comportamentais. A utilização de diferentes 

fontes de evidências pode ser caracterizada pela “triangulação” que numa definição genérica 

segundo Denzin (2009), é a utilização de vários métodos no estudo de um objeto. Porém Denzin 

(2009), além da triangulação metodológica (triangulação dentro e entre métodos), identifica 

outros três tipos básicos de triangulação, a saber: a triangulação de dados (utilização de 

diferentes fontes de dados), que pode ainda ser dividida em temporal, espacial e de pessoa; 

triangulação do investigador (utilização de mais de um observador para um mesmo objeto) e 

triangulação teórica (utilização de diversas perspectivas teóricas para o mesmo conjunto de 

objetos).  A triangulação salienta características da pesquisa qualitativa apresentadas por Flick 

(2004) e Creswell (2010) como o relato holístico, ou seja, a complexidade dada ao tema por 

meio do reconhecimento e a análise de diferentes perspectivas.  

Desta forma, num primeiro momento foi realizada a pesquisa documental, que segundo 

Gil (2002) possui fontes diversificadas e dispersas que podem constar de documentos de 

“primeira mão”, ou não tratados analiticamente, ou ainda documentos de “segunda mão” que 

de alguma forma já foram analisados. Assim, a pesquisa foi realizada utilizando-se a 

triangulação de dados que constam em documentos como relatórios, formulários, editais, 

legislação, entre outros disponíveis nos sites de diversos atores políticos e sociais, dentre eles: 

BNDES (www.bndes.gov.br), Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), Fundo Amazônia 

(www.fundoamazonia.gov.br), Ministério do Meio Ambiente - MMA (www.mma.gov.br), 

ECOA (www.riosvivos.org.br),Associação Brasileira de Instituições Financeiras de 

Desenvolvimento – ABDE (www.abde.org.br), Repórter Brasil (www.reporterbrasil.org.br), 

Instituto Socioambiental – ISA (www.socioambiental.org), Xingu Vivo 

(www.xinguvivo.org.br), Amigos da Terra – Amazônia Brasileira (amazonia.org.br), 

Plataforma BNDES (www.plataformabndes.org.br),  BM (www.worldbank.org),  International 
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Finance Corporation - IFC (www.ifc.org), Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 

Econômicas – IBASE (www.ibase.br), A Pública (www.apublica.org), Forest Peoples 

Programme (http://www.forestpeoples.org/), Word Wildlife Fund - WWF (www.wwf.org.br) 

que ao serem consultados produziram resultados utilizados nesta dissertação. 

Os sites do Ministério das Relações Exteriores – MRE (www.mre.gov.br), Programa 

das Nações Unidas para o Ambiente - UNEP (www.unep.org), Programa das Nações Unidas 

para o Desenvolvimento – PNUD (www.undp.org), Associação Latino-Americana de 

Instituições Financeiras de Desenvolvimento – ALIDE (www.alide.org.pe), International 

Development Association – IDA (www.worldbank.org/ida), Friends of the Earth – FOE 

(www.foe.co.uk), Greenpeace (www.greenpeace.org), SOS Mata Atlântica 

(www.sosma.org.br), Conservação Internacional Brasil (www.conservacao.org), Instituto 

ECOAR (ecoar.org.br), Centro de Informações sobre Reciclagem e Meio Ambiente – 

RECICLOTECA (www.recicloteca.org.br), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis - IBAMA (www.ibama.gov.br) e Instituto de Estudos 

Socioeconômicos – INESC (http://www.inesc.org.br/), ao serem consultados, não retornaram 

resultados ou se retornaram não foram utilizados na dissertação por não constituírem o foco da 

pesquisa.  

O primeiro passo para a realização desta etapa da coleta de dados foi a solicitação de 

acesso a documentos do BNDES, com base na Lei de Acesso à Informação (Lei 12.527/2011). 

A solicitação foi realizada por meio do Sistema Eletrônico do Serviço de Informação ao 

Cidadão (e-SIC) sob número de protocolo 99903.000151/2014-65. Em 31 de março de 2014, 

às 16:19h o pedido de acesso às informações acima citado obteve resposta do BNDES. Na 

resposta recebida por meio eletrônico15, o Banco concede acesso às informações e disponibiliza 

links para consulta, dentre eles: Política Corporativa de Responsabilidade Social e 

Ambiental,  Política Socioambiental,  Linhas de Meio Ambiente, BNDES Florestal, Apoio a 

projetos de eficiência energética - PROESCO, Investimentos Sociais de 

Empresas e Saneamento Ambiental e Recursos Hídricos,  Programa Fundo Clima. 

Na segunda etapa os dados coletados até então por intermédio da pesquisa documental, 

foram complementados por meio de entrevistas semiestruturadas, que a princípio, envolveram 

representantes da área de Meio Ambiente (AMA)16 do BNDES, mas que se estendeu as demais 

áreas do banco devido às informações obtidas nas primeiras entrevistas e que demonstravam o  

                                                           
15 O recebimento da resposta à solicitação de acesso a documentos poderia ser feito de diferentes formas, dentre 

elas por meio eletrônico, opção escolhida pela autora no momento da solicitação. 
16 Definida após uma investigação pré-campo no site do BNDES que identificou 11 áreas de atuação como consta 

no subitem 4.1 deste estudo. 

http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Responsabilidade_Social_e_Ambiental/politica_de_responsabilidade.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/BNDES_Transparente/Responsabilidade_Social_e_Ambiental/politica_de_responsabilidade.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Politicas_Transversais/Politica_Socioambiental/index.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/BNDESflorestal.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/proesco.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/proesco.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/investimentos_sociais.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/investimentos_sociais.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/saneamento.html
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Areas_de_Atuacao/Meio_Ambiente/fundo_clima.html
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importante papel da AMA diante destas áreas, e aos representantes de atores políticos e sociais 

e acadêmicos dada a importância de múltiplos atores na compreensão do fenômeno da 

sustentabilidade ambiental incorporada no setor financeiro, principalmente em bancos de 

desenvolvimento . 

Segundo Gray (2012, p. 299) “há várias situações nas quais a entrevista é a técnica de 

pesquisa mais lógica” dentre elas quando a pesquisa tem abordagem exploratória. As entrevistas 

podem produzir respostas mais elevadas, pois proporcionam aos participantes, reflexão sobre 

os eventos sem comprometimento por escrito, preocupação em muitos casos devido ao 

desconhecimento do uso que se dará das informações. E, ao contrário do que acontece nos 

questionários, nas entrevistas o sentido conciso de uma pergunta pode ser esclarecido 

imediatamente, além do surgimento de outros dados devido ao estabelecimento de uma relação 

de confiança e amizade entre pesquisador-pesquisado e maior flexibilidade para se conseguir a 

resposta desejada (GOLDENBERG, 2004; GRAY, 2012). Segundo Yin (2010, p. 129) os 

pontos fortes das entrevistas são: “direcionadas – focam diretamente os tópicos do estudo de 

caso; perceptíveis – fornecem inferências e explanações causais percebidas”. 

Flick (2004, p. 89) destaca um interesse pelas entrevistas semiestruturadas que as têm 

tornado amplamente utilizadas. Interesse este que o autor atribui “à expectativa de que é mais 

provável que os pontos de vista dos sujeitos entrevistados sejam expressos em uma situação de 

entrevista com um planejamento relativamente aberto [...]”, pois a entrevista semiestruturada é 

uma forma de conversação que permite ao pesquisador um aprofundamento detalhado das 

respostas que permite mudar os caminhos da entrevista. Os caminhos, embora não considerados 

originalmente, podem ajudar a alcançar os objetivos (MATTOS, 2005; GRAY, 2012). Dentre 

as opções do pesquisador incluem-se entrevistas face-a-face (interpessoal), por telefone, grupo 

focal ou por e-mail (CRESWELL, 2010).  

Foi com base nestes argumentos que definiu-se como método de coleta de dados desta 

pesquisa, entrevistas semiestruturadas, realizadas face-a-face, quando possível. O intuito para 

a realização das entrevistas foi o de aprofundamento das questões da atuação ambiental do 

BNDES e de refutar, ou não, os dados até então coletados na pesquisa documental.  

Os roteiros das entrevistas foram definidos conforme as categorias de análise 

apresentadas no quadro a seguir.  
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Quadro 7 - Matriz de análise 

CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

Critério 1 – Impacto da Agenda Ambiental Global (conceito de DS) nas atividades de bancos de 

desenvolvimento 

 

Critério 2 – 

Critérios de 

Sustentabilidade 

de Sachs 

Sustentabilidade 

Ecológica 

- preservação do potencial do capital natureza na sua 

produção de recursos renováveis; 

- limitar o uso dos recursos não-renováveis. 

 Sustentabilidade 

Ambiental 

- respeitar e realçar a capacidade de autodepuração dos 

ecossistemas naturais. 

 Sustentabilidade 

Territorial 

- melhoria do ambiente urbano; 

- estratégias de desenvolvimento ambientalmente seguras 

para áreas ecologicamente frágeis (conservação da 

biodiversidade pelo ecodesenvolvimento). 

 Sustentabilidade 

de Política 

Internacional 

- controle institucional efetivo da aplicação do Princípio 

da Precaução na gestão do meio ambiente e dos recursos 

naturais; prevenção das mudanças globais negativas; 

proteção da diversidade biológica (e cultural); e gestão do 

patrimônio global, como herança comum da humanidade; 

Critério 3 – Medidas de precaução adotadas para evitar a corresponsabilidade 

 

Critério 4 – 

Salvaguardas dos 

Princípios do 

Equador 

Categoria A  - possíveis de apresentar significativos impactos adversos, 

diferentes e sem precedentes; 

 Categoria B - potencialmente causadores de impactos humanos ou 

ambientais, porém menos adversos que os da categoria A; 

 Categoria C - potencialmente causadores mínimos de impactos 

ambientais adversos.  

Critério 5 – 

Princípios e 

Diretrizes do 

Protocolo de 

Intenções pela 

Responsabilidade 

Socioambiental 

(Protocolo 

Verde) 

1 - Financiar o 

desenvolvimento 

com 

sustentabilidade, 

por meio de 

linhas de crédito e 

programas que 

promovam a 

qualidade de vida 

da população, o 

uso sustentável 

dos recursos 

naturais e a 

proteção 

ambiental. 

a) aprimorar, continuamente, o portfólio de produtos e 

serviços bancários destinados ao financiamento de 

atividades e projetos com adicionalidades 

socioambientais;   

b) oferecer condições diferenciadas de financiamento 

(taxa, prazo, carência, critérios de elegibilidade, etc.) para 

projetos com adicionalidades socioambientais; e  

c) orientar o tomador de crédito, de forma a induzir a 

adoção de práticas de produção e consumo sustentáveis. 

Continua 
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Continuação 
CRITÉRIOS DE ANÁLISE 

 2 - Considerar os 

impactos e custos 

socioambientais 

na gestão de 

ativos (próprios e 

de terceiros) e nas 

análises de risco 

de clientes e de 

projetos de 

investimento, 

tendo por base a 

Política Nacional 

de Meio 

Ambiente 

a) condicionar o financiamento de empreendimentos e 

atividades, potencial ou efetivamente poluidores ou que 

utilizem recursos naturais no processo produtivo, ao 

Licenciamento Ambiental, conforme legislação ambiental 

vigente;  

b) incorporar critérios socioambientais ao processo de 

análise e concessão de crédito para projetos de 

investimentos, considerando a magnitude de seus impactos 

e riscos e a necessidade de medidas mitigadoras e 

compensatórias;  

c) efetuar a análise socioambiental de clientes cujas 

atividades exijam o licenciamento ambiental e/ou que 

representem significativos impactos sociais adversos;  

d) considerar nas análises de crédito as recomendações e 

restrições do zoneamento agroecológico ou, 

preferencialmente, do zoneamento ecológico-econômico, 

quando houver; e  

e) desenvolver e aplicar, compartilhadamente, padrões de 

desempenho socioambiental por setor produtivo para 

apoiar a avaliação de projetos de médio e alto impacto 

negativo. 

 3 - Promover o 

consumo 

sustentável de 

recursos naturais, 

e de materiais 

deles derivados, 

nos processos 

internos.  

a) definir e contemplar critérios socioambientais nos 

processos de compras e contratação de serviços;  

b) racionalizar procedimentos operacionais visando 

promover a máxima eficiência no uso dos recursos 

naturais e de materiais deles derivados; e  

c) promover medidas de incentivo à redução, reutilização, 

reciclagem e destinação adequada dos resíduos, buscando 

minimizar os potenciais impactos ambientais negativos.  

 4 - Informar, 

sensibilizar e 

engajar 

continuamente as 

partes 

interessadas nas 

políticas e 

práticas de 

sustentabilidade 

da instituição.  

a) capacitar o público interno para desenvolver as 

competências necessárias à implementação dos princípios 

e diretrizes deste PROTOCOLO;  

b) desenvolver mecanismos de consulta e diálogo com as 

partes interessadas; e  

c) comprometer-se a publicar anualmente os resultados da 

implementação dos princípios e diretrizes estabelecidos 

neste PROTOCOLO. 

 5 - Promover a 

harmonização de 

procedimentos, 

cooperação e 

integração de 

esforços entre as  

organizações 

signatárias na 

implementação 

destes Princípios.  

a) implementar mecanismo de governança envolvendo os 

signatários para compartilhar experiências, acompanhar a 

efetividade e propor melhorias no processo de 

implementação dos princípios e diretrizes deste 

PROTOCOLO, bem como sua evolução; e  

b) desenvolver um modelo de abordagem padronizado 

para levantar informações socioambientais junto aos 

clientes; e  

c) realizar, a cada dois anos, a revisão dos princípios e 

diretrizes para o contínuo aperfeiçoamento deste 

PROTOCOLO. 

Fonte: elaboração própria. 
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Iniciou-se pelo roteiro principal (APÊNDICE A), para realização das entrevistas na 

AMA e a partir dos dados obtidos com os representantes da AMA, inclusive o papel de suporte 

da área às demais áreas do banco surgiu a necessidade de realização de entrevistas com 

representantes de outras áreas do banco. Assim, surgiram os roteiros de entrevista para as áreas 

de Planejamento (APÊNDICE B), Agropecuária de Inclusão Social (APÊNDICE C) e 

Infraestrutura (APÊNDICE D). Assim como os roteiros para entrevistas com as organizações 

da sociedade civil e acadêmicos, APÊNDICES E e F, respectivamente.  

As tentativas de acesso se iniciaram por meio de solicitação no eSIC, sob Protocolo 

99903000462201424, que foi encaminhada pelo órgão para o sistema Fale Conosco do BNDES 

e a partir de contatos pessoais da orientadora e de uma colega do mestrado com a área de meio 

ambiente para apresentação da pesquisadora e do tema de pesquisa. A partir de dados coletados 

nas entrevistas com representantes da AMA, estendeu-se as entrevistas às áreas de 

Planejamento (AP), Infraestrutura (AIE) e Agropecuária e Inclusão Social (AGRIS). Foram 

realizadas também entrevistas com representantes de organizações da sociedade civil, dentre 

elas: o Instituto de Estudos Socioeconômicos (INESC), o Instituto Brasileiro de Análises 

Sociais e Econômicas (IBASE) e o Centro Mundial para o Desenvolvimento Sustentável 

(CENTRO RIO+), entre os dias 16 e 27 do mês de outubro de 2014, e com acadêmicos com 

interesses de pesquisa na atuação do BNDES. Conforme revisão da literatura que destaca a 

importância de múltiplos atores políticos e sociais na adoção de sustentabilidade ambiental na 

sociedade contemporânea. Os acadêmicos consultados auxiliaram na qualificação do tema-

problema para facilitar o entendimento do fenômeno.   

A pesquisa foi realizada na sede do BNDES, situada à Avenida República do Chile, 100 

– Rio de Janeiro, na sede de organizações da sociedade civil, à Avenida Rio Branco - Rio de 

Janeiro, e algumas por intermédio de ferramentas online de bate papo, dada a disponibilidade 

de tempo e localização de alguns entrevistados. O quadro abaixo apresenta a relação dos 

entrevistados.  
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Quadro 8 - Relação dos sujeitos entrevistados 

Fonte: elaboração própria. 

Notas: *Entrevista não gravada devido a problemas no gravador de áudio. As referências a R3 no 

relatório derivam-se de notas de campo; 

**A área de infraestrutura do BNDES não recebeu a pesquisadora para entrevista, preferindo responder 

o roteiro por escrito e enviar por email. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÓDIGO DO 

ENTREVISTADO 

ATIVIDADES DATA DA 

ENTREVISTA 

PRESENCIAL/NÃO 

PRESENCIAL 

R1 Representante do Departamento de 

Meio Ambiente (DEMAM) da Área 

de Meio Ambiente do BNDES 

01/10/2014 Presencial 

R2 Representante do Departamento de 

Gestão do Fundo Amazônia 

(DEFAM) da Área de Meio 

Ambiente do BNDES 

01/10/2014 Presencial 

R3 Assessoria do Instituto de Estudos 

Socioeconômicos (INESC)* 

16/10/2014 Não presencial 

(Skype) 

R4 Coordenação do Instituto Brasileiro 

de Análises Sociais e Econômicas 

(IBASE)  

22/10/2014 Presencial 

R5 Direção do Centro Mundial para o 

Desenvolvimento Sustentável 

(CENTRO RIO+) 

27/10/2014 Presencial 

R6 Representante do Departamento de 

Políticas, Articulação e 

Sustentabilidade (DEPAS) da Área 

de Planejamento do BNDES  

07/11/2014 Presencial 

R7 Acadêmico (a) atuante em 

Governança Ambiental pela 

Universidade das Nações Unidas 

(UNU) 

11/11/2014 Não presencial 

(Skype) 

R8  Acadêmico (a) atuante em 

Economia Política Internacional 

pela Universidade Federal Rural do 

Rio de Janeiro (UFRRJ) 

12/11/2014 Não presencial 

(Skype) 

R9 Área de Infraestrutura do BNDES** 30/10/2014 Não presencial 

(email) 

R10 Representante do Departamento de 

Suporte aos Programas 

Agropecuários (DESAG) da área de 

Agropecuária de Inclusão Social do 

BNDES 

25/11/2014 Presencial 
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3.3 ANÁLISE DE DADOS 

 

Após a coleta dos dados, o ponto de partida é a compreensão interpretativa do conjunto 

de materiais empíricos que podem aparecer tanto na forma transcrita, como na forma de outros 

documentos (FLICK, 2004).  

Teixeira (2003, p. 197) define a interpretação de dados em pesquisa social como “a 

relação entre os dados empíricos e a teoria”. Gray (2012, p. 399) salienta que este “[...] é (ou 

deve ser) um processo rigoroso e lógico por meio do qual se atribui sentido aos dados”. Este 

processo é realizado por meio do desmembramento dos dados em unidades menores e a 

avaliação das conexões entre as mesmas de forma a revelar seus elementos e estruturas, ou seja, 

preparar os dados que serão analisados (GRAY, 2012; CRESWELL, 2010). 

Stake (2011, p. 46) afirma que “a pesquisa qualitativa é, algumas vezes, definida como 

pesquisa interpretativa [...]”. Mas a pesquisa interpretativa é a investigação que depende muito 

da definição e da redefinição dos observadores sobre os significados daquilo que veem e ouvem. 

E a análise e interpretação de dados, segundo Teixeira (2003), são dois processos inter-

relacionados, o que dificulta a precisão de onde termina um e começa o outro. Sendo, portanto, 

o processo de análise, um processo interpretativo dos dados coletados. Dito isto, a análise dos 

dados deste estudo foi efetuada por meio da análise qualitativa interpretativa dos dados 

coletados, tanto na pesquisa documental como nas entrevistas realizadas.  

No entanto, como afirma Stake (2011, p. 47) “[...] as interpretações podem ser falhas” 

e “parte de aprender a realizar uma pesquisa qualitativa é aprender a reduzir as falhas em nossas 

observações e assertivas”. Uma forma de aumentar a certeza das interpretações é a triangulação. 

A triangulação, segundo Stake (2011, p. 47), “ajuda a reconhecer que as coisas precisam de 

uma explicação mais elaborada do que pensamos inicialmente”. 

Assim, dada a importância do tema sustentabilidade ambiental, por envolver múltiplos 

atores, faz-se necessário enxergar significados múltiplos e importantes. Dito isto, como forma 

de reduzir as falhas e respeitar os diversos pontos de vista, foi utilizada, assim como na coleta, 

a triangulação de dados também na análise, por meio da qual foram analisadas as percepções 

dos atores políticos e sociais selecionados sobre a atuação do BNDES no que tange a adoção 

de critérios de sustentabilidade ambiental na avaliação de concessões das linhas de 

financiamento.  

Desta forma, como afirma Yin (2010) os potenciais problemas de validade do constructo 

também poderão ser abordados visto que as múltiplas fontes de dados proporcionam, 

essencialmente, várias avaliações do mesmo fenômeno, o que pode tornar as conclusões do 
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estudo mais rigorosas e eloquentes. 

 

3.4 LIMITAÇÕES DO ESTUDO 

 

Apesar da busca de rigor metodológico, vários são os fatores limitantes de uma pesquisa 

científica, a começar pelas limitações dos métodos utilizados no estudo.  

Um dos primeiros fatores relaciona-se a abordagem metodológica da pesquisa 

qualitativa, a sua subjetividade. Segundo Stake (2011), as contribuições da pesquisa qualitativa 

para melhorar e disciplinar a ciência são lentas e tendenciosas. Mas para Stake (2011) e, 

segundo ele, para diversos outros autores, a subjetividade não é vista como uma falha, mas 

como uma forma essencial de compreensão da atividade humana. Ainda segundo o autor, apesar 

de não se ter - como nos estudos quantitativos - regras de procedimentos que testam 

rigorosamente equívocos subjetivos, tem-se uma preocupação respeitosa em relação à validação 

de observações e rotinas como a triangulação, que têm objetivos parecidos com os dos métodos 

quantitativos. Desta forma, a subjetividade tornou-se uma limitação para esta pesquisa, que se 

caracteriza como uma pesquisa qualitativa, principalmente no que tange a análise dos dados, 

que por ser uma análise interpretativa poderia causar tendenciosidade. Logo, como forma de 

evitar equívocos subjetivos, utilizou-se a triangulação de dados tanto na coleta quanto na 

análise. Assim, com base em diferentes fontes pode-se compreender o fenômeno sob diferentes 

perspectivas aumentando o rigor na análise dos dados. 

Alguns problemas limitadores também surgem no instrumento de coleta de dados, a 

entrevista semiestruturada. Flick (2004) apresenta problemas relacionados a mediação e direção 

da entrevista. Dentre os problemas o autor apresenta a dificuldade de saber quando e como se 

deve indagar o entrevistado para uma investigação mais detalhada ou quando retornar ao guia 

em momentos de digressão do entrevistado. O autor cita ainda a possibilidade de rigidez na 

utilização do guia de entrevista que pode restringir benefícios da abertura das informações às 

quais podem trazer tópicos relevantes para o estudo. No entanto, buscou-se superar tal limitação 

através dos critérios de análise, que elaborados a priori, geraram tópicos que incluídos nos 

roteiros de entrevistas possibilitaram uma melhor condução da coleta dos dados. 

Yin (2010, p. 129) salienta ainda como pontos fracos de entrevistas “parcialidade devido 

às questões mal articuladas; parcialidade da resposta; incorreções devido à falta de memória e 

reflexividade – o entrevistado dá ao entrevistador o que ele quer ouvir”. Estas situações que só 

podem ser resolvidas na situação de entrevista, segundo o autor, exigem um alto grau de 

sensibilidade do pesquisador, além de uma visão geral do que foi dito e sua relevância para um 
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progresso concreto da entrevista. Dentre as limitações do instrumento de coleta apresentadas 

por Flick (2004) e Yin (2010) destacamos como limitações enfrentadas nesta pesquisa as 

dificuldades de mediação e direção, neste caso causadas pela inexperiência da pesquisadora. 

Porém, como dito anteriormente, estas situações só se resolvem na situação de entrevista, assim 

buscou-se o máximo de preparo e rigor na condução das entrevistas, por meio de uma pesquisa 

documental anterior ao campo, do refinamento das categorias de análise para a construção dos 

roteiros, que foram elaborados de acordo com as especificidades de cada ator. Isso fez com que 

fossem gerados seis roteiros diferentes, porém, com algumas questões replicadas aos diferentes 

respondentes. 

Além dos limites metodológicos podem ser citados os limites operacionais. Dentre eles 

o acesso a documentos, ou a instituições e indivíduos. O acesso ao campo de pesquisa para 

Flick (2004) é uma questão crucial na pesquisa qualitativa e merece atenção especial. 

A falta de transparência é considerada um dos problemas que dificultam o acesso às 

informações das instituições. No caso das instituições financeiras, ela impede o conhecimento 

de como os projetos são avaliados, tanto do ponto de vista econômico-financeiro, como do 

ponto de vista socioambiental (FURTADO; STRAUTMAN, 2012). Sendo esta, uma limitação 

identificada no transcorrer da coleta de dados da pesquisa, pois, como afirmam Furtado e 

Strautman (2012), apesar do BNDES divulgar, desde 2009, seus dados operacionais através do 

portal da transparência, estes dados são insuficientes, ou seja, fatores como transparência e 

prestação de contas não podem se configurar como práticas correntes no BNDES (GUEDES; 

FONTOURA, 2013). Os dados disponíveis no site do banco apresentam-se como insuficientes 

na medida em que possibilitam identificar as políticas e procedimentos que abarcam a atuação 

do banco, porém não possibilitam a verificação da efetiva utilização destes nas avaliações dos 

projetos do banco, pois estes são dados não publicados. Cabe salientar que tal limitação se 

estendeu a um fator sazonal, o fato de ser período de campanha eleitoral, que fez com que 

documentos disponíveis no site do banco como, por exemplo, relatórios anuais, fossem 

retirados do site durante um período aproximado de 4 meses. 

No que tange o acesso às instituições, Flick (2004) o apresenta como um problema 

complexo devido aos níveis de envolvimento no regulamento de acesso. São eles: a) o nível das 

pessoas responsáveis pela autorização; b) o nível daqueles que serão entrevistados ou 

observados e que estarão investindo seu tempo e disponibilidade para a pesquisa.  

Flick (2004, p. 72) salienta que, 

 

 

 



78 

 

A pesquisa instabiliza a instituição com três implicações: que as limitações de 

suas próprias atividades vão acabar sendo reveladas, que os motivos ocultos 

da “pesquisa” são e continuam sendo pouco claros para a instituição e, 

finalmente, que não há razões consistentes para recusar as solicitações de 

pesquisa.  
 

Ao conseguir acesso à instituição, o problema se torna o acesso às pessoas interessantes 

para o estudo. Segundo o autor, no acesso às pessoas em instituições o problema enfrentado é, 

sobretudo, a disponibilidade no acesso a indivíduos e como encontrá-los. Yin (2010) salienta 

que para entrevistar pessoas chave o pesquisador deve se submeter à programação e 

disponibilidade do entrevistado e que o mesmo pode não necessariamente cooperar totalmente 

com suas questões. Dito isto, destacamos o acesso à instituição uma limitação inicialmente 

preocupante, porém atendida através do Sistema Fale Conosco do banco e de contatos pessoais. 

Destacando que das solicitações feitas, de acesso para entrevista com quatro áreas do banco, 

apenas uma não recebeu a pesquisadora pessoalmente. Porém, cabe destacar que a agenda 

complexa, isso no que se refere não apenas aos respondentes do banco, mas também aos 

respondentes das demais categorias, fez com que a disponibilidade se tornasse uma grande 

limitação ao tempo de coleta de dados da pesquisa que se estendeu além do estabelecido em 

cronograma. Cabe salientar a dificuldade de transitar verticalmente na hierarquia do BNDES, 

pois o acesso a cargos que poderiam acrescentar dados relevantes ao tema não foi possível. No 

entanto, para alcançar o objetivo da pesquisa os níveis hierárquicos alcançados foram 

suficientes. 

Desta forma, dadas as limitações metodológicas, torna-se necessário que as relações e 

os procedimentos necessários à condução da pesquisa sejam conduzidas de forma ética para a 

obtenção dos resultados esperados, cabendo ao pesquisador a garantia de sucesso na execução 

da pesquisa. Dito isto, a pesquisadora apresentou aos respondentes um protocolo de ética que 

foi lido e assinado pelos respondentes presenciais e lido para respondentes que estavam a 

distância, para que os mesmos confirmassem não só o interesse em participar da pesquisa, como 

também autorizassem a gravação em áudio e a utilização de trechos do que foi dito.  
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4 DESCRIÇÃO E ANÁLISE DO CASO 

 

Neste capítulo estão descritos e analisados os resultados obtidos a partir da pesquisa 

documental e das entrevistas. O capitulo está estruturado da seguinte forma: no subitem 4.1 

deste capítulo e em suas seções estão descritos os dados documentais obtidos no site do BNDES 

e no site dos demais atores, e em seguida os dados obtidos através das entrevistas. No subitem 

4.2 apresenta-se a análise dos referidos dados. 

 

4.1 DESCRIÇÃO DO BNDES 

 

Criado pela Lei nº 1.628, de 20 de Junho de 1952, sob a forma de autarquia federal, 

“com autonomia administrativa e personalidade jurídica própria, inicialmente sob a jurisdição 

do Ministério da Fazenda” (BNDES, 2012a, p. 21) o BNDES tem como objetivo ser “o órgão 

formulador e executor da política nacional de desenvolvimento econômico” (BNDES, 2013b). 

Procedendo para a concessão de colaboração financeira a avaliação técnica econômico-

financeira de empreendimentos, projetos ou planos de negócios, bem como a avaliação de 

implicações sociais e ambientais destes (BNDES, 2014e).  

O BNDES surgiu, segundo Bernardino (2005, p. 55), “da necessidade premente de haver 

um órgão financeiro específico, à época do Segundo Governo Vargas (1951-1954), destinado 

a viabilizar projetos de grande vulto, essencialmente nos setores de infraestrutura, dentre os 

quais transporte e energia”. 

O BNDES atua também no fortalecimento da estrutura de capital do setor privado e 

destina financiamentos não reembolsáveis a projetos que contribuam com o desenvolvimento 

social, cultural e tecnológico (BNDES, 2013a) e tem como missão “promover o 

desenvolvimento sustentável e competitivo da economia brasileira, com geração de emprego e 

redução das desigualdades sociais e regionais” (BNDES, 2014a, s.n.). 

Por se tratar de uma empresa pública, o BNDES tem todas as suas operações fiscalizadas 

pelo Conselho de Administração, pelo Comitê de Auditoria e pelo Conselho Fiscal, compostos 

por membros do governo, de entidades externas e da sociedade civil (BNDES, 2014b). O 

BNDES segue também orientações específicas do Departamento de Coordenação das Empresas 

Estatais Federais (DEST) do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG) e do 

Conselho Deliberativo do FAT (CODEFAT) (BNDES, 2014d). 

A estrutura organizacional do BNDES é apresentada na figura abaixo: 
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Figura 2 - Organograma do BNDES

 

Fonte: BNDES (2013d, p. 20). 

Nota: segundo dados obtidos na coleta de dados realizada em 01/10/2014 no BNDES, o respondente R1 

disse que as áreas destacadas em verde são as áreas operacionais, ou seja, aquelas que de fato fazem 

financiamento e analisam projetos. 

 

O organograma apresenta as 24 (vinte e quatro) superintendências do BNDES que são 

atualmente [2014] presididas por Luciano Coutinho, juntamente com o vice-presidente Wagner 

Bittencourt de Oliveira e o comitê formado por 06 (seis) diretores (BNDES, 2014b).  

Em 1964, passou a descentralizar sua atividade por meio da instalação de escritórios 

regionais em São Paulo, Recife e Brasília. Inicialmente, com foco predominantemente em 

questões de infraestrutura, passa a investir na iniciativa privada e indústria devido a criação de 

estatais. Mas, o banco tem evoluído de forma a atender amplamente todos os setores da 

economia, com vistas ao seu fortalecimento. Assim, nos anos 60 passa a financiar também o 

setor agropecuário e de pequenas e médias empresas. Nos anos 70, ao tornar-se uma empresa 

pública, ganha maior flexibilidade na contratação de pessoal, liberdade na captação e aplicação 

de recursos e menor interferência política e nos anos 80, buscou expandir o mercado interno e 

habilitar a disputa por mercados externos. Na década de 90, teve importante papel na 

privatização das grandes estatais brasileiras e nos anos 2000, o foco do banco passa a ser a 

promoção da economia brasileira agregando sustentabilidade, geração de emprego e renda e 

redução das desigualdades sociais (BNDES, 2013b). 
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O gráfico a seguir mostra que a área de infraestrutura, juntamente com as áreas de 

insumos básicos, agropecuária e inclusão social e industrial são áreas responsáveis por grande 

parte dos desembolsos do BNDES17. Essa participação cresce significativamente e se tornou 

predominante nos últimos anos. 

Gráfico 1 - Evolução dos Desembolsos do BNDES 

 

Fonte: elaboração com base em BNDES (2014v). 

Contando com o apoio de suas 03 (três) subsidiárias integrais: a Finame que tem como 

foco o financiamento às exportações de produtos e serviços e eventualmente bens de consumo; 

a BNDESPar que por meio de participação acionária apoia o processo de capitalização e 

desenvolvimento de empresas brasileiras de capital aberto ou fechado e; a BNDES Limited, 

sediada em Londres e criada em novembro de 2009, com o objetivo de fomentar a 

internacionalização de empresas brasileiras, bem como a captação de recursos externos 

(BNDES, 2013f; 2013g); o BNDES é hoje o principal instrumento de financiamento de longo 

prazo do Brasil para a realização de investimentos (BNDES, 2013a). Em 2009, o BNDES, já 

contabilizava 67% de sua receita como proveniente de operações de longo prazo, como mostra 

o gráfico a seguir.  

 

 

 

 

 

                                                           
17 Cabe salientar que o gráfico representa apenas os desembolsos nas operações diretas do BNDES, ou seja, 

operações realizadas diretamente entre cliente e o banco.  
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Gráfico 2 -  Receita dos bancos com operações de crédito superiores a 5 anos (como % da 

receita total 

 

Fonte: BNDES (2010b, p. 28) 

As principais linhas de financiamento, áreas, programas e fundos de recursos que 

apoiam a execução da política de investimentos do BNDES serão apresentadas no próximo 

tópico. 

 

4.1.1 Linhas de Financiamento 

 

Hoje, após completar 60 anos de história, sendo o principal instrumento de 

desenvolvimento do país, o BNDES abrange todos os setores da economia brasileira, tendo 

como fonte de recursos para dar suporte às suas atividades os fundos compulsórios. Os 

principais fundos com que o banco se relaciona, são: Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT), 

Fundo de Garantia à Exportação (FGE), Fundo Garantidor para Investimentos (FGI), Fundo 

Nacional do Desenvolvimento (FND), Fundo Nacional sobre Mudança do Clima (FNMC), 

Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), Fundo PIS-PASEP e Fundo para o Desenvolvimento 

Tecnológico das Telecomunicações (FUNTTEL) (BNDES, 2013c). 

No quadro a seguir são apresentadas as áreas de atuação do BNDES e os programas 

vigentes para o financiamento do desenvolvimento dos diversos setores da economia. 
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Quadro 9 - Áreas de atuação e programas vigentes 

ÁREA PROGRAMAS 

Agropecuária BNDES Proaquicultura;  

BNDES Cerealistas; 

BNDES Compensação Florestal*;  

BNDES Prorenova*; 

Programas do Governo Federal administrados pelo BNDES.  

Comércio, 

Serviços e 

Turismo 

BNDES Procaminhoneiro;   

BNDES ProCopa Arenas*; 

BNDES Prodesign;  

IES*. 

Cultura BNDES Procult;  

Apoio ao Cinema;  

PROTVD Conteúdo;  

Patrocínio a eventos culturais e publicações.  

Desenv. 

Social e 

Urbano 

BNDES Microcrédito; 

BNDES Proplástico-socioambiental*;   

BNDES Qualificação*; 

BNDES Saúde; 

Caminho da Escola;  

PACEA;  

PROPAE*; 

PROVIAS;  

PROINVEST.  

Esportes O BNDES apoia por meio da construção e modernização de arenas esportivas, 

apoio ao setor hoteleiro e diretamente por meio da Lei de Incentivo ao Esporte 

(11.438/2006). 

Exportação e 

Inserção 

Internacional 

BNDES Pró-Aeronáutica; 

BNDES Proplástico*;  

BNDES PSI. 

Indústria BNDES Finame Componentes; 

BNDES Finame Moderniza-BK;   

BNDES Proengenharia*; 

BNDES Profarma*; 

BNDES Progeren;  

BNDES Prosoft*; 

BNDES PROTVD*; 

BNDES PSI – Bens de Capital*. 

Infraestrutura BNDES P&G*; 

Programa BNDES de Financiamento ao Programa de Aceleração do Crescimento. 

Inovação BNDES MPME inovadora: apoio à inovação das micro, pequenas e médias 

empresas;  

Meio 

Ambiente 

PROGRAMA FUNDO CLIMA; 

BNDES Proplástico – SOCIOAMBIENTAL;  

PRONAF Agroecologia; 

PRONAF Eco. 

Mercado de 

Capitais  

Atua no desenvolvimento de ferramental técnico; elaboração de programas de 

atuação indireta e difusão de práticas de governança corporativa. 

Fonte: elaboração com base em BNDES (2013e). 

Nota: *Os programas se repetem, porém mantendo as especificidades de cada área. 

As operações do banco dividem-se em diretas, indiretas e mistas. As operações diretas 

são aquelas contratadas diretamente com o BNDES ou através de mandatário. As operações 
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indiretas são realizadas por meio de repasse do banco a uma rede de instituições financeiras 

credenciadas, que podem ser operações indiretas automáticas (que não precisam passar por 

avaliação prévia do BNDES), ou indiretas não automáticas (que necessitam de análise de 

consulta prévia enviada ao banco pela instituição credenciada). A forma de apoio mista combina 

as operações direta e indireta não automática e geralmente ocorre por sugestão do BNDES ou 

da instituição credenciada (BNDES, 2014f). As modalidades de financiamento se dividem em 

produtos oferecidos para cada tipo de operação do banco como mostra o quadro a seguir.  

Quadro 10 - Produtos e serviços do BNDES 

TIPO DE 

OPERAÇÃO 

PRODUTO DESCRIÇÃO 

 BNDES Finem Financiamento de empreendimentos com valor mínimo de R$ 10 

milhões. 

 BNDES Limite 

de Crédito 

Crédito para clientes adimplentes. 

 Subscrição de 

Valores 

Mobiliários 

 

Compra de ações ou debêntures conversíveis de forma 

minoritária e de natureza temporária ou investimentos por meio 

de fundos fechados. 

Direta Project Finance Financiamento suportado pelo fluxo de caixa de um projeto. 

 BNDES Fianças 

e Avais 

Prestação de fianças e avais com o objetivo de diminuir o nível 

de participação nos projetos. Utilizado em projetos de grande 

porte. 

 BNDES 

Empréstimo-

Ponte 

Financiamento a um projeto, concedido em casos específicos, 

para agilizar a realização de investimentos por meio da 

concessão de recursos no período de estruturação da operação de 

longo prazo. 

 BNDES Exim 

Pós-Embarque 

Financiamento à comercialização de bens e serviços nacionais 

no exterior. 

 BNDES 

Automático 

Financiamento de empreendimentos de até R$ 20 milhões para 

micro, pequena, média ou média-grande empresa, ou de até R$ 

10 milhões, se o cliente for uma grande empresa. 

 BNDES Finame Financiamento à produção e comercialização de máquinas e 

equipamentos. 

 BNDES Finame 

Agrícola 

Financiamento à produção e comercialização de máquinas e 

equipamentos agrícolas. 

 BNDES Finame 

Leasing 

Arrendamento mercantil de máquinas e equipamentos. 

Indireta BNDES Exim 

Pré-Embarque 

Financiamento à produção nacional de bens e serviços 

direcionada à exportação. 

 BNDES Exim Financiamento à produção nacional direcionada à exportação e à 

comercialização dos bens e serviços no exterior. 

 Cartão BNDES Crédito rotativo, pré-aprovado, para aquisição de produtos, 

insumos e serviços. 

Fonte: Relatório Anual 2012 (BNDES, 2013d, p. 19). 

Do conjunto de produtos financeiros oferecidos pelo banco derivam-se linhas de 

financiamento, programas (de caráter transitório, dotação orçamentária limitada e prazo de 
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vigência definido) e fundos (também destinados a setores específicos). As linhas de 

financiamento são voltadas às demandas permanentes e os programas ao atendimento de 

demandas específicas. Os fundos destinam-se às aplicações não reembolsáveis, voltadas a 

projetos de caráter social, cultural (ensino e pesquisa), ambiental, científico ou tecnológico 

(BNDES, 2014g; 2014h).  

 

4.1.2 O BNDES e o meio ambiente 

 

No que tange à questão da sustentabilidade ambiental, o BNDES afirma observar 

princípios socioambientais na concessão de crédito, dispondo de critérios socioambientais e 

linhas de financiamento específicas para meio ambiente, reflorestamento, responsabilidade 

social empresarial, eficiência e diversificação energética (BNDES, 2014c).  

Ainda no contexto da sustentabilidade, o Banco ressalta uma evolução de suas principais 

ações no decorrer dos anos: nos anos 70/80, inclusão da variável ambiental nos processos de 

análise e concessão de crédito; 1ª linha de apoio para conservação e recuperação do meio 

ambiente; promulgação da Lei 6.938/81 quando o BNDES passa a condicionar suas operações 

à Política Nacional do Meio Ambiente e; criação da 1ª Unidade Ambiental do BNDES (1989). 

Nos anos 90: a colaboração na proposta do Governo Federal para à Rio-92; assinatura 

da Declaração Universal sobre o Meio Ambiente e o Desenvolvimento do PNUMA (1992) e 

do Protocolo Verde (1995); condicionamento dos financiamentos ao atendimento da legislação 

ambiental e a eficiência energética; criação da Política Ambiental do BNDES (BNDES, 2014c).  

Os anos 2000 apresentam um significativo número de ações voltadas à sustentabilidade: 

acompanhamento das convenções das Nações Unidas sobre mudanças climáticas; guias de 

procedimentos ambientais para a análise de projetos (2003); assinatura do Novo Protocolo 

Verde (2008); criação da área de meio ambiente (2009); criação do Fundo Amazônia; 

surgimento da Iniciativa BNDES Mata Atlântica; critérios socioambientais para a pecuária 

bovina e para geração elétrica; critérios ambientais para o setor de açúcar e álcool; política de 

atuação no entorno dos projetos; desenvolvimento regional e socioambiental como temas 

transversais à atuação do Banco; política de compras sustentáveis; criação do Fundo Clima e; 

participação na Rio+20 (BNDES, 2014c).  

O desenvolvimento sustentável e o apoio a projetos de preservação ambiental e 

investimentos sociais são diretrizes estratégicas do banco e fazem parte do compromisso do 

BNDES com as gerações presente e futuras e se refletem em sua política de financiamento.  

Para tal, o BNDES, dispõe de políticas transversais que refletem valores para o cumprimento 
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de sua missão e na sua perspectiva. Dentre as políticas transversais do banco, destacam-se: a 

Política Socioambiental, a Política de Dinamização Regional, a Política de Atuação no Entorno 

de Projetos, a Política de Atuação no Apoio à Inovação e a Política de Atuação em Renda 

Variável (BNDES, 2014i; 2014j).  

A política socioambiental do BNDES foi criada como uma das contrapartidas do Banco 

Mundial para o Empréstimo Programático de Política para o Desenvolvimento em Gestão 

Ambiental Sustentável (SEM DPL) de US$ 1,3 bilhão para o governo brasileiro a serem 

alocados no BNDES, com o objetivo de melhorar o sistema de gestão ambiental brasileiro e 

integrar questões de desenvolvimento sustentável na agenda de setores-chave (REDE BRASIL, 

2012; WORLD BANK, 2014). Ela define instrumentos e diretrizes que apoiam o banco no 

cumprimento de sua missão. Os instrumentos da política socioambiental do banco se resumem 

nas seguintes iniciativas18: a) produtos, linhas, programas e fundos reembolsáveis e não 

reembolsáveis para apoio financeiro a iniciativas e investimentos em Meio Ambiente e em 

Desenvolvimento Social e Regional; b) resoluções setoriais, políticas específicas e outros 

normativos; c) procedimentos internos de avaliação de risco e de análise socioambiental de 

beneficiários e de empreendimentos e; d) guias Socioambientais, metodologias de avaliação de 

beneficiários, de avaliação de risco de crédito e de monitoramento e avaliação de impacto dos 

empreendimentos apoiados (BNDES, 2014j). 

Dentre as diretrizes que norteiam a atuação do BNDES no âmbito de sua política 

socioambiental destacam-se: atuação alinhada com políticas públicas e legislações vigentes, 

especialmente a PNMA; desenvolvimento e aperfeiçoamento de produtos de cunho social e 

ambiental e inclusão destes critérios nos demais produtos; apoio financeiro diferenciado a 

empreendimentos com adicionalidades socioambientais e que equacionem passivos ambientais; 

tratar as dimensões social e ambiental como questão estratégica de sua atuação; 

desenvolvimento e aperfeiçoamento de metodologias e instrumentos de análise, monitoramento 

e avaliação que incorporem critérios socioambientais; observar recomendação e restrições dos 

zoneamentos ecológico-econômico (ZEE)19 e agroecológico, quando for o caso e somente 

apoiar empreendimentos agropecuários e de silvicultura de novas áreas quando em consonância 

com o zoneamento ecológico-econômico; observar os impactos dos empreendimentos no 

                                                           
18Acordos e protocolos dos quais o BNDES é signatário, o compartilhamento de informações e experiências por 

meio de canais de diálogo e a divulgação das ações socioambientais do Banco também contribuem para a 

execução da Política Socioambiental (BNDES, 2014j). 
19 Trata-se de um instrumento de organização territorial descentralizado e compartilhado entre União, estados e 

municípios que estabelece medidas e padrões de proteção ambiental para subsidiar decisões de planejamento de 

uso e ocupação territorial em bases sustentáveis (FUNDO AMAZÔNIA, 2014). 
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emprego considerando as políticas do banco relativas à direitos humanos e de proteção à 

pessoas portadoras de deficiências; promover e orientar nos empreendimentos apoiados a 

ecoeficiência, a adoção de processos e produtos sustentáveis, de sistemas de gestão na cadeia 

produtiva, de ações preventivas e mitigadoras de impactos socioambientais e a redução das 

emissões de gases de efeito estufa (GEE).  

Destaca-se, ainda, como diretrizes a ampliação e atualização permanente de informações 

sobre os padrões de impacto e desempenho socioambiental, energético e da emissão de GEE 

dos principais setores econômicos, a evolução das rotas tecnológicas e inovações e dos 

conhecimentos sobre desenvolvimento sustentável e responsabilidade social e ambiental e o 

compartilhamento de informações e experiências com os pares (BNDES, 2014k).  

 

4.1.3 A Área de Meio Ambiente 

 

Como forma de atender as orientações estratégicas do Planejamento Corporativo 2009-

2014, notadamente as de enfatizar o desenvolvimento regional e socioambiental integrando 

essas dimensões e priorizar investimentos em infraestrutura e o desenvolvimento 

socioambiental no entorno dos projetos, foram criados a AMA e o Departamento de Articulação 

– Área de Planejamento (BNDES, 2009a). Vinte anos após a criação da primeira unidade 

ambiental na estrutura do BNDES a AMA é instituída com a missão “de atuar não apenas na 

elaboração de políticas, linhas de financiamento e estudos ambientais, mas também na análise 

e na contratação de operações ambientais específicas” (MELLO; COSTA, 2010, p. 394).  

Para tal, a área dispõe de três departamentos: o Departamento de Meio Ambiente 

(DEMAM), tem como missão oferecer suporte técnico ambiental às demais áreas do banco, 

bem como elaborar guias socioambientais, realizar estudos e propor linhas e programas 

voltados à questão ambiental; o Departamento de Gestão do Fundo Amazônia (DEFAM) deve 

gerir o Fundo Amazônia viabilizando as operações não reembolsáveis que se relacionam ao 

fundo e a Gerência Executiva Jurídica de Meio Ambiente (JUAMA) deve verificar o 

cumprimento da legislação ambiental vigente na realização das operações (BNDES, 2009a).  

Dentre as atribuições da AMA, destacam-se: fomento, estruturação e acompanhamento 

do desenvolvimento de projetos e atividades sustentáveis, articulação institucional de parcerias, 

identificação de nichos de mercado, oportunidades e riscos, otimização de aplicações e do 

retorno financeiro, acompanhamento e orientação de proponentes na elaboração de documentos 

e projetos, subsidiar as demais áreas em matérias socioambientais, acompanhar a atuação do 
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Sistema BNDES e desenvolver ações institucionais e de representação no âmbito 

socioambiental, dentre outras (BNDES, 2013g).    

Em seu primeiro ano, a AMA foi responsável por duas relevantes iniciativas. A primeira 

delas foi o lançamento da Iniciativa BNDES Mata Atlântica (IBMA) e a segunda a assinatura 

do Protocolo Verde. A IBMA, junto com o Programa Fundo Amazônia, forma as duas 

principais iniciativas que o banco está envolvido para a preservação de importantes regiões 

naturais do planeta (BNDES, 2012a). 

 

4.1.3.1 Iniciativa BNDES Mata Atlântica 

 

Voltada ao apoio de “ações para o combate ao desmatamento das florestas e o 

reflorestamento com espécies nativas, por meio de investimentos não reembolsáveis” (BNDES, 

2012a, p. 188) tem como objetivos o cumprimento da Lei da Mata Atlântica que prevê que o 

poder público fomentará o enriquecimento ecológico, o plantio e o reflorestamento, com 

espécies nativas do bioma Mata Atlântica, a ampliação da conscientização pública da 

importância da conservação e reflorestamento da Mata Atlântica (um dos biomas mais ricos em 

diversidade biológica e um dos mais ameaçados), o sequestro do gás carbônico com vistas à 

mitigação do efeito estufa, a adoção de políticas eficazes nas bacias hidrográficas e a promoção 

de outras iniciativas similares (BNDES , 2014t; BNDES, 2014u).  

A iniciativa tem como critérios preliminares para a avaliação dos projetos a capacidade 

técnica, gerencial e organizacional do proponente, os custos por hectare a reflorestar, clareza, 

viabilidade, consistência e adequação dos objetivos do projeto, impacto social favorável bem 

como importância ecológica do sítio de reflorestamento.  

De um total de 55 projetos recebidos pelo BNDES, no período de maio a julho de 2009, 

27 foram enquadrados, ou seja, selecionados para análise. Destes, foram contratados 15 projetos 

e um está em processo de análise. Estes projetos terão como impactos o aumento da 

biodiversidade, o sequestro de gás carbônico da atmosfera e combate ao efeito estufa, proteção 

das margens dos rios e contribuição para a disponibilidade de recursos hídricos, inclusão da 

população de baixa renda nas atividades de restauração florestal e disseminação das atividades 

de coleta de sementes e produção de mudas nativas, bem como a disseminação e divulgação de 

técnicas de restauração florestal. Os projetos ainda contribuirão com a geração de empregos e 

conscientização da população do entorno dos projetos em relação à importância da preservação 

e conservação florestal (BNDES, 2014t). Num aporte de R$ 42 milhões (BNDES, 2014m) tendo 
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como áreas-alvo matas ciliares em áreas de preservação permanente, em terras públicas ou 

privadas e áreas em unidades de conservação de posse e domínio públicos (BNDES, 2009a). 

 

4.1.3.2 Fundo Amazônia 

 

O Fundo Amazônia, destinado a captar recursos para o apoio de ações de redução de 

emissão de gases de efeito estufa provenientes do desmatamento e da degradação das florestas, 

é gerido pelo BNDES e tem como principal doador de recursos o governo da Noruega, que para 

o ano de 2009 doou o equivalente a US$ 110 milhões e se comprometeu com o valor de US$ 

125 milhões para os anos 2010 e 2011 (BNDES, 2009b). A partir de 2010, o Fundo Amazônia 

passou a contar com o apoio do governo da Alemanha e de 2011 com o apoio da Petrobrás que 

aportou até 2013 o valor de R$ 8.946.193,25 (FUNDO AMAZÔNIA, 2014). 

O Fundo Amazônia apoia projetos nas seguintes temáticas: “i. gestão de florestas 

públicas e áreas protegidas; ii. controle, monitoramento e fiscalização ambiental; iii. manejo 

florestal sustentável; iv. atividades econômicas desenvolvidas a partir do uso sustentável da 

floresta; v. zoneamento ecológico-econômico (ZEE), ordenamento territorial e regularização 

fundiária; vi. conservação e uso sustentável da biodiversidade; e vii. recuperação de áreas 

desmatadas” (FUNDO AMAZÔNIA, 2014, p. 6). Os projetos apoiados pelo fundo deverão 

ainda se enquadrar nas modalidades operacionais (i) Chamada pública ou (ii) Projeto 

Estruturante. As Chamadas Públicas serão realizadas pelo BNDES ou por meio de apoio às 

instituições parceiras para que estas promovam chamadas públicas de projetos. Na modalidade 

de Projeto Estruturante se enquadram projetos que contribuam para a implementação de uma 

política pública, que sejam resolutivos em relação a situação-problema e que tenham escala no 

território.   

O Comitê Orientador do Fundo Amazônia (COFA) definiu diretrizes e critérios para 

aplicação do Fundo que “estabelecem, entre outras orientações, critérios de priorização, 

condicionantes mínimos para os projetos, restrições de uso dos recursos, critérios de equidade, 

etc.” (BNDES, 2012b, p. 2). Além da exigência de coerência com ações previstas nos Planos 

Estaduais de Prevenção e Combate ao Desmatamento.  

No período 2009-2011 o Fundo Amazônia já contava com um aporte de “23 projetos 

aprovados totalizando um apoio de R$ 260,7 milhões em atividades produtivas sustentáveis, 

desenvolvimento institucional de órgãos ambientais, regularização ambiental e fundiária e 

ciência, tecnologia e inovação (CT&I)” (BNDES, 2013f, p. 196). No ano de 2013, 03 (três) dos 
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projetos contratados pelo Fundo foram concluídos, bem como outros 18 (dezoito), 

encontravam-se com 50% de sua execução financeira realizada. Neste ano, o Fundo encerrou 

com o ingresso de R$ 1,68 bilhão de doações e com uma carteira de 50 (cinquenta) projetos 

apoiados num aporte que soma R$ 772 milhões investidos.  

 As salvaguardas socioambientais aplicáveis aos projetos apoiados pelo Fundo 

Amazônia são organizadas e apresentadas de acordo com os oito princípios das Salvaguardas 

Socioambientais de Redd+.20 São elas: cumprimento legal (regularidade social, ambiental, 

fiscal e previdenciária); reconhecimento e garantia de direitos (garantia dos direitos fundiários); 

distribuição dos benefícios (distribuição justa, transparente e equitativa dos benefícios do 

Fundo); sustentabilidade econômica e redução da pobreza (construção de alternativas dignas de 

trabalho e renda na Amazônia priorizando projetos sustentáveis); conservação e recuperação 

ambiental (ampliação e consolidação de áreas protegidas, apoio à recuperação de áreas 

desmatadas e degradadas); participação (anuência para projetos de todos os parceiros e 

coexecutores e consentimento prévio de comunidades tradicionais e indígenas); monitoramento 

e transparência (existência de mecanismos online de divulgação da implementação e de 

indicadores de resultados mensuráveis dos projetos) e; governança (clara coerência dos projetos 

com ações previstas no Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento na Amazônia Legal 

(PPCDAM) e com diretrizes do Plano Amazônia Sustentável (PAS) priorizando projetos que 

possibilitem a articulação de diversos atores por meio de governança compartilhada) (FUNDO 

AMAZÔNIA, 2012).     

 

4.1.4 Mecanismos de apoio ao Meio Ambiente 

 

O BNDES possui como mecanismos de apoio ao meio ambiente, produtos, programas 

e fundos de investimentos. Dentre os produtos oferecidos pelo banco, aqueles disponíveis para 

apoio ao meio ambiente na forma de apoio direta são: BNDES Finem, BNDES Limite de 

Crédito, Project Finance, BNDES Fianças e Avais, BNDES Empréstimo-Ponte, BNDES 

Automático e BNDES Finame e na forma de apoio indireta o BNDES Finame Leasing e Cartão 

BNDES. O apoio ao meio ambiente no âmbito do produto BNDES Finem é realizado através 

de 04 (quatro) linhas de financiamento: apoio a investimento em meio ambiente: condições 

especiais para projetos sustentáveis; BNDES florestal: destinado ao reflorestamento, à 

                                                           
20 Redd+ é um conjunto de políticas e incentivos para a redução de emissões provenientes de desmatamento e 

degradação florestal e para o incremento de estoques de carbono florestal em países em desenvolvimento (MMA, 

2011).  
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conservação e à recuperação florestal; apoio a projetos de eficiência energética – PROESCO e; 

saneamento ambiental e recursos hídricos: destinado a investimentos para universalização do 

acesso aos serviços de saneamento básico e à recuperação de áreas ambientalmente degradadas 

(BNDES, 2014l). 

Os fundos de investimento voltados à área ambiental são: FIP Brasil Sustentabilidade 

(com foco em projetos de Mecanismos de Desenvolvimento Limpo - MDL - e com potencial 

para gerar Reduções Certificadas de Emissões – RCE), FIP Caixa Ambiental (foco em 

saneamento, tratamento de resíduos sólidos, geração de energia limpa e biodiesel) e FIP Vale 

Florestar (atuação preferencialmente em áreas degradadas na região de abrangência de Carajás) 

(BNDES, 2014l). 

Os programas de apoio ao meio ambiente incluem o Programa Fundo Clima21, destinado 

à aplicação de parcela dos recursos reembolsáveis do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima 

ou Fundo Clima (fundo de natureza contábil, vinculado ao MMA, de apoio a mitigação das 

mudanças climáticas) no apoio à implementação de empreendimentos, a aquisição de máquinas 

e equipamentos e o desenvolvimento tecnológico relacionados à mitigação das mudanças 

climáticas (BNDES, 2013g). O BNDES Proplástico-Socioambiental, destina-se a 

investimentos em racionalização do uso de recursos naturais, em MDL, em sistemas de gestão 

e recuperação de passivos ambientais e investimentos em implantação, expansão e consolidação 

de projetos e programas sociais realizados por empresas da cadeia produtiva do plástico ou em 

parceria com instituições públicas ou entidades sem fins lucrativos (BNDES, 2014l; BNDES, 

2014o). O apoio ao meio ambiente inclui ainda os programas Pronaf Agroecologia, que tem por 

finalidade o investimento, implantação e manutenção de sistemas de produção agroecológicos 

ou orgânicos (BNDES, 2014l; BNDES, 2014p) e Pronaf Eco, que tem como foco o apoio a 

agricultores familiares por meio de investimentos em tecnologias de energia renovável e 

sustentabilidade ambiental (BNDES, 2014l; BNDES, 2014q).   

 

 

 

 

                                                           
21 O Programa Fundo Clima possui dez subprogramas, são eles: mobilidade urbana, cidades sustentáveis e 

mudança do clima, máquinas e equipamentos eficientes, energias renováveis, resíduos sólidos, carvão vegetal, 

combate à desertificação, florestas nativas, gestão e serviços de carbono e projetos inovadores (BNDES, 2014n). 

E disponibiliza recursos reembolsáveis, administrados pelo BNDES e não reembolsáveis, administrados pelo 

MMA. Tendo como fonte de recursos dotações consignadas na Lei Orçamentária Anual (LOA) da União, 

doações de entidades nacionais e internacionais, públicas ou privadas e outras modalidades previstas em sua lei 

de criação (MMA, 2014). 
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4.1.5 Processo de avaliação de projetos 

 

De acordo com o Art. 10, incisos I a III, do Estatuto Social do BNDES, para a concessão 

de colaboração financeira o BNDES procederá ao exame técnico, econômico-financeiro e de 

implicações sociais e ambientais do empreendimento proponente e a verificação da segurança 

do reembolso, exceto nos casos em que por natureza da colaboração enseja aceitação de riscos 

naturais ou não esteja sujeita a reembolso, na forma dos incisos IV, V e VI do art. 9º22 (BNDES, 

2014e).  

Quanto ao exame das condições do empreendimento proponente à colaboração 

financeira, no caso de operações indiretas automáticas, cabe às instituições financeiras 

credenciadas, a verificação da regularidade social e ambiental do projeto e o atendimento aos 

normativos relacionados às diretrizes da política socioambiental do banco. E, nos casos de 

operações diretas e indiretas não-automáticas, os procedimentos operacionais seguem o fluxo 

apresentado na figura a seguir.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
22

IV - efetuar aplicações não reembolsáveis em projetos ou programas de ensino e pesquisa, de natureza científica 

ou tecnológica, inclusive mediante doação de equipamentos técnicos ou científicos e de publicações técnicas a 

instituições que se dediquem à realização dos referidos projetos ou programas ou tenham dele recebido colaboração 

financeira com essa finalidade específica; 

V - efetuar aplicações não reembolsáveis, destinadas especificamente a apoiar projetos, investimentos de caráter 

social, nas áreas de geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação e desportos, justiça, 

alimentação, habitação, meio ambiente, recursos hídricos, desenvolvimento rural e outras vinculadas ao 

desenvolvimento regional e social, bem como projetos de natureza cultural, observadas as normas regulamentares 

expedidas pela Diretoria; (Redação dada pelo Decreto nº 6.322, de 21.12.2007); 

VI - contratar estudos técnicos e prestar apoio técnico e financeiro, inclusive não reembolsável, para a estruturação 

de projetos que promovam o desenvolvimento econômico e social do País ou sua integração à América Latina; 

(Incluído pelo Decreto nº 6.322, de 21.12.2007). 
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Figura 3 - Fluxo Operacional 

 

 

 

 

Fonte: BNDES (2010a, s.n.) 

 

 A primeira etapa, denominada Enquadramento, inicia-se por meio de uma Consulta 

Prévia. A documentação necessária é enviada ao Departamento de Prioridades e 

Enquadramento (DEPRI) onde é realizada uma análise preliminar dos principais aspectos 

sociais e ambientais do proponente e do empreendimento e uma pesquisa cadastral do 

proponente que inclui verificação, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) de 

apontamentos referente ao trabalho análogo a escravo e crimes ambientais e elaboração de 

eventuais recomendações sociais e ambientais para as etapas seguintes (BNDES, 2012b; 

BNDES, 2014s).  

Para tal, são necessários os seguintes documentos: carta da empresa solicitando o 

financiamento, consulta prévia, informações e documentos para a classificação de riscos (fichas 

cadastrais de pessoa física ou jurídica; árvore societária do grupo empresarial; acordo de 

acionistas, de quotistas ou documento equivalente, se for o caso; demonstrações contábeis 

oficiais completas e demonstrações contábeis consolidadas em caso de grupo econômico), 
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questionários de informações socioambientais para enquadramento, questionário de aspectos 

relativos à inovação, relatório ou balanço social, se houver e, mídia eletrônica com cópia da 

consulta prévia (BNDES, 2012b; BNDES, 2014s).   

 Dentre as recomendações destacam-se a possível reformulação do projeto, a oferta de 

recursos para reforço de medidas mitigadoras, o estímulo à realização de investimentos sociais 

e ambientais nos âmbitos interno e externo dos proponentes e, em casos extremos, a não 

concessão de apoio financeiro em face da não conformidade ou dos riscos social e ambiental 

(BNDES, 2014r). 

Ainda, na primeira fase é realizada a classificação da categoria ambiental do 

empreendimento, conforme setor, tipo de atividade, localização, magnitude e impactos 

inerentes ao empreendimento. De acordo com a categoria ambiental (apresentadas no quadro a 

seguir) são estabelecidos procedimentos para as etapas de análise e acompanhamento da 

operação (BNDES, 2014r).    

Quadro 11 - Classificação da categoria ambiental 

CATEGORIA 

AMBIENTAL 

RISCO DE IMPACTO ADVERSO 

A Atividade intrinsecamente relacionada a riscos de impactos ambientais 

significativos ou de alcance regional. O licenciamento requer estudos de impactos, 

medidas preventivas e ações mitigadoras. 

B Atividade envolve impactos ambientais mais leves ou locais e requer avaliação e 

medidas específicas. 

C Atividade não apresenta, em princípio, risco ambiental significativo. 

Fonte: BNDES (2014r). 

 Após a análise inicial, o projeto é submetido ao Comitê de Enquadramento e Crédito e 

Mercado de Capitais (CEC), formado pelos superintendentes. Em caso de enquadramento pelo 

CEC, inicia-se a etapa de Análise, Aprovação e Contratação. Nesta etapa, é realizada pela área 

operacional uma análise detalhada do projeto e da proponente, incluindo “análise de viabilidade 

econômico-financeira, classificação de risco de crédito, avaliação das garantias oferecidas para 

cobertura dos riscos, análise jurídica, regularidade fiscal e previdenciária da Proponente e do 

cumprimento da legislação ambiental aplicável” (BNDES, 2014s, p. 6). Nesta etapa a 

documentação necessária engloba proposta preenchida, solicitações setoriais, lista de 

equipamentos em planilha eletrônica, arquivo de análise de balanços e de projeção financeira, 

declaração de quitação de tributos federais (pessoa física e jurídica) e declaração de quitação 

de tributos incidentes sobre imóveis. 

Concluída a análise, é submetido para deliberação do colegiado de diretores do BNDES, 

para aprovação ou não, o relatório de análise. Em caso de aprovação inicia-se a etapa de 
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Contratação, na qual verificadas as condições precedentes aprovadas pela Diretoria é 

formalizado o contrato de financiamento entre o BNDES e a empresa/instituição. A partir daí 

inicia-se, parceladamente, a liberação dos recursos do financiamento à beneficiária. Esta etapa 

é denominada Desembolso (BNDES, 2014s).  

O processo que engloba as etapas de análise, contratação e desembolsos tem prazo de 

até 210 dias, a partir da apresentação da Consulta Prévia. A partir da data de protocolo da 

solicitação de colaboração financeira, é de 30 dias o prazo para que o DEPRI encaminhe suas 

recomendações ao CEC. Em caso de enquadramento a proponente tem o prazo de até 60 dias, 

a contar da data de comunicação de enquadramento, para entregar o projeto detalhado que 

deverá ser analisado e contratado (se for o caso) no prazo de até 120 dias. Os prazos podem ser 

reduzidos ou estendidos em função da agilidade e conformidade das informações, a critério do 

BNDES (BNDES, 2012b). 

O gráfico a seguir demonstra a evolução das etapas do processo de análise de projetos 

do BNDES que entre 2012 e 2013 ressalta um crescimento significativo das consultas e 

enquadramentos que passaram, respectivamente, de uma média de R$ 200 milhões para R$ 325 

milhões e de R$ 175 milhões para R$ 300 milhões. O que representa segundo BNDES, uma 

firme demanda por recursos, porém, com uma ligeira queda nos primeiros meses de 2014. 

Gráfico 3 -  Evolução das etapas do processo de avaliação de projetos 

 

Fonte: BNDES (2014x, s.n.). 
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4.1.6 BNDES por demais atores políticos e sociais 

 

Esta seção corresponde aos dados obtidos sobre o BNDES nos documentos disponíveis 

nos sites dos atores políticos e sociais selecionados. 

Segundo Ecoa (2014), é sinalizada uma ligeira queda nas operações do BNDES entre 

2013 e 2014, representando um cenário de moderação nos desembolsos do banco em 2014. 

Porém, ainda que com ligeira queda, segundo ABDE (2014), os desembolsos do BNDES no 

primeiro quadrimestre deste ano atingiram a cifra de R$ 58,8 bilhões, o que representa alta de 

8% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Resultado puxado pela infraestrutura 

(setor prioritário para o governo brasileiro), que com a expansão de todos os setores que a 

compõem, teve participação de 37% sobre o total dos desembolsos do banco no período 

(ABDE, 2014; REPORTER BRASIL, 2011). Para Verdum (2013), nas últimas décadas o 

BNDES foi deixando a condição de banco nacional de desenvolvimento e passou a assumir 

lugar entre os grandes bancos de desenvolvimento com atuação internacional.   

Devido a sua política de expansão, que tem ampliado significativamente os 

investimentos no Brasil, América do Sul e África, o BNDES ultrapassou em 50% os 

desembolsos do BM (FONSECA, MOTA, 2013a; FARIA, 2010). Essa diferença, segundo 

Fonseca e Mota (2013a), deve-se em parte ao crescimento do rigor nos critérios e exigências 

do BM para investimentos.  

Segundo Gómez (2013), “a contar pelo tamanho, sua envergadura impressiona”, porém 

apesar de superar o BM em volume de investimentos, quando fala-se em qualidade e retorno 

dos seus investimentos a atuação do BNDES não corresponde a pujança vista em seu 

desempenho financeiro, ou seja, não corresponde à sua magnitude (GÓMEZ, 2013; 

REPORTER BRASIL, 2011).  

De acordo com a ONG Repórter Brasil, 

Se, por um lado, é preciso reconhecer que o banco possui iniciativas pró-ativas 

nessa linha, como sua política para o setor pecuário, políticas para combate ao 

trabalho escravo, para o incentivo a projetos de redução de emissões de gases 

do efeito estufa e o Fundo Amazônia, por outro não faltam evidências de que 

tudo isso é insuficiente frente à atuação da instituição como um todo 

(REPORTER BRASIL, 2011, p. 2).  

 

 Quando fala-se em qualidade dos investimentos do banco os principais apontamentos 

referem-se a atuação do banco no que tange ao financiamento de projetos com significativos 

impactos ambientais. Dentre eles, segundo ISA (2014a), os da considerada maior obra do 
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Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)23, a Usina de Belo Monte, perduram em mais 

de 20 anos de debates e polêmicas intensificadas segundo Instituto pela concessão em 2010 

pelo MMA da licença ambiental prévia de construção.  Dentre as principais polêmicas está, a 

não execução dentro do prazo de condicionantes antecipatórias de mitigação e compensação 

dos impactos socioambientais. O fracasso na implementação de medidas antecipatórias, 

segundo o Instituto, é recorrente em todas as avaliações do IBAMA desde o início da construção 

da usina, gerando incertezas, pendências e descumprimentos em relação ao saneamento básico, 

ao Projeto Básico Ambiental (PBA), entre outras (ISA, 2014b; ISA, 2013). Devido a problemas 

como a falta de consulta livre, prévia e informada, ausência de estudos de impacto ambiental, 

descumprimentos das condicionantes da licença prévia por parte do poder público e do 

empreendedor e atraso na implantação do projeto básico ambiental (ROJAS, 2014). Isto resulta 

em altos índices de desmatamento e de violência na região e de custo de vida para a população 

local e colapso em estruturas como saúde, educação, saneamento, segurança, dentre outros 

serviços básicos (XINGU VIVO, 2012). Segundo Nota Técnica do ISA de análise do 

cumprimento de condicionantes socioambientais da UHE Belo Monte, a Norte Energia cumpriu 

apenas condicionantes relativas à entrega de relatórios e ao monitoramento de dados (ISA, 

2013).    

 Estes e outros motivos, dentre eles a morte de trabalhadores (FONSECA; MOTA, 

2013b) despertaram Ministérios Públicos Federais, Estaduais e Trabalhistas de 7 (sete) estados 

amazônicos a moverem ações contra empresas e governos responsáveis por grandes obras de 

infraestrutura na região, todas financiadas pelo BNDES entre 2008 e 2012. Segundo 

Representação de organizações da sociedade civil ao MPF do estado do Pará (MPF-PA), o 

quadro de ilegalidades de Belo Monte resultou no ajuizamento de 15 (quinze) ações do 

Ministério Público Federal (MPF), 21 (vinte e uma) ações da Defensoria Pública e 18 (dezoito) 

ações de organizações da sociedade civil e “internacionalmente a concessão de medidas 

cautelares da Comissão Interamericana de Direitos Humanos em favor das comunidades 

indígenas na bacia do Xingu” (REPRESENTAÇÂO, 2012, p. 2).   

 A imagem a seguir ilustra as obras e o número de ações contra elas, com destaque para 

Belo Monte que conta com 21 (vinte e uma) ações judiciais.   

 

 

                                                           
23 O PAC é um programa destinado ao estímulo dos investimentos privados e à ampliação dos investimentos 

públicos em infraestrutura (BNDES, 2013g) e tem hoje o BNDES como principal agente financiador 

(VERDUM, 2013). 
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Figura 4 - Obras financiadas pelo BNDES e número de ações judiciais 

 

Fonte: Ecoa (2013b, s.n.). 

Segundo a ONG Repórter Brasil (2011) das 89 (oitenta e nove) usinas financiadas pelo 

banco nos anos 2008, 2009 e até junho de 2010, apenas 15 (quinze) não sofreram processos por 

problemas trabalhistas, ambientais ou fiscais.  

Apesar do não cumprimento das obrigações socioambientais, que deveriam acompanhar 

a obra de Belo Monte e as inúmeras ações judiciais contra os responsáveis, as obras avançam 

de forma inquestionável e a todo vapor com praticamente 50% da usina pronta (ROJAS; 

VALLE, 2013; VILLAS-BÔAS, 2014) devido a existência do instrumento processual da 

Suspensão de Segurança24 (ROJAS; VALLE, 2013). Este instrumento permite aos presidentes 

dos tribunais cassarem decisões que julguem impertinentes. Dentre as decisões embargadas por 

meio da Suspensão de Segurança, Rojas e Valle (2013) citam a que determinava que os povos 

                                                           
24 A Suspensão de Segurança é um instrumento criado pela Lei 4. 348 de junho de 1964, com o intuito de 

controlar politicamente decisões judiciais contrárias ao regime militar (ROJAS; VALLE, 2013). 
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indígenas deveriam ser ouvidos. Esta decisão foi embargada nos anos de 2006 e 2012, e o leilão 

de escolha da empresa construtora que ocorreu mesmo com licença prévia emitida em sentido 

contrário ao parecer técnico dos analistas do IBAMA. O IBAMA, mesmo constatando 

inadimplência e reincidência de violações às licenças tem dificuldades em tornar efetivas suas 

recomendações frente à diretoria e por isso tem vícios graves e corresponsabiliza o banco por 

eventuais danos que a obra porventura venha a causar (REPORTER BRASIL, 2011; ISA 2013).  

Desta forma “por meio da Suspensão de Segurança, ignorar ilegalidades passou a ser uma 

situação de normalidade institucional” (ROJAS; VALLE, 2013, s.n.). 

 O reconhecimento das limitações do IBAMA para monitoramento de Belo Monte que, 

segundo Rojas e Amorim (2013, s.n.), é “leniente frente à empresa concessionária” levou o 

BNDES a estabelecer uma auditoria socioambiental independente para “averiguar a 

regularidade socioambiental do projeto”. Porém, conforme os autores, essa seria uma obrigação 

contratual da beneficiária que deveria encaminhar ao banco, trimestral e anualmente, relatórios 

sobre as obrigações socioambientais e indicadores quantitativos de desenvolvimento dos 

municípios atingidos pela obra. No entanto, apesar da pertinência das informações para 

acompanhamento do projeto para efeitos de desembolsos e uso de recursos, a verificação do 

cumprimento das condicionantes socioambientais é auto declaratória, sendo a obrigação da 

Norte Energia a simples apresentação dos relatórios, independente do conteúdo dos mesmos.  

Segundo Villas-Bôas (2014), a implementação de obras de infraestrutura, dentre elas 

Belo Monte, destacam-se pela forma como são impostas à sociedade, a partir de meras 

formalidades para inglês ver. E, ainda, segundo Rojas e Amorim (2013), em análise das 

cláusulas contratuais entre o BNDES e a Norte Energia, o banco declara que a inadimplência 

socioambiental é irrelevante para operação creditícia, pois, somente casos de alto e grave 

descumprimento de obrigações socioambientais implicariam em cancelamento ou suspensão de 

contrato. Desta forma, Belo Monte se torna um símbolo de inadimplência socioambiental 

(VILLAS BÔAS, 2014). Ainda segundo Fonseca e Mota (2013b), no que tange a análise de 

contratos firmados pelo BNDES, a Pública afirma que mesmo com tantas exigências formais 

as cláusulas referentes à proteção dos direitos humanos e ambientais, não garantem o 

cumprimento dos compromissos firmados, pois as cláusulas não são específicas, mas sim 

gerais, ou seja são cláusulas padrão a todos os projetos financiados.  

O monitoramento da sociedade civil quanto às condicionantes constantes em cada 

projeto, sejam eles no Brasil ou fora dele, e o cumprimento destas se torna inviável devido ao 

sigilo bancário que cerca o BNDES. Sigilo, este, garantido pelo Decreto 7.724/2012, 

promulgado pela presidenta Dilma Rousseff, que permite a não divulgação de critérios, valores 
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acordados, datas e valores desembolsados. Quase metade do que o BNDES financia, 44% está 

completamente às escuras e mais de 50% do que ele envia para o exterior é sigiloso 

(AMAZÔNIA, 2013). Desta forma, como afirma Miotto (2011) ninguém sabe os detalhes da 

avaliação financeira e socioambiental de projetos que o banco financia. 

A falta de transparência do banco é criticada também pelo Tribunal de Contas da União 

(TCU), que em seu relatório relativo às contas do Governo Federal de 2012, apesar de 

considerar as contas realizadas dentro da legalidade e das regras constitucionais, criticou a falta 

de transparência do banco (ECOA, 2013c). E pelo Ministério Público Federal que considerando 

financiamentos específicos, como Belo Monte e EBX, julga urgente a publicação dos 

investimentos do banco dos últimos 10 (dez) anos e daqui em diante, uma vez que são realizados 

com recursos públicos, sem nenhuma transparência e controle e que visem a implementação de 

políticas públicas através da concessão de vantagens como taxas de juros menores 

(AMAZÔNIA, 2012a; ECOA, 2012; ECOA, 2013a; ECOA, 2013d; ECOA, 2013e). As 

barreiras de acesso público aos dados do banco, segundo Verdum (2013), conflitam com o 

discurso governamental corrente em prol do direito social de acesso às informações públicas.   

            Porém, a justiça considera que o BNDES não está diretamente sujeito a Lei de Acesso 

a Informação (Lei 12.527/2011) por considerar que a divulgação de informações seria 

irreversível pelo fato das transações afetarem clientes do banco (ECOA, 2013f). Apesar da 

debilidade e necessidade de avanços no que tange a transparência nas informações do banco, 

Faria (2012) reconhece uma melhora no fornecimento das informações que, segundo o autor, 

segue uma tendência geral nas instituições públicas.     

 Mediante tanto impasse o banco tem sua política socioambiental criticada por diversos 

estudos que a apontam como uma política vacilante e carente de transparência, foco e critérios 

concretos. E, frágil e precária em termos de diretrizes ou salvaguardas e controle, dado o grande 

número de conflitos socioambientais resultantes da multiplicação das violações de direitos 

humanos e de casos de degradação ambiental por obras financiadas (MÜLLER, 2014; RAMOS; 

GARZON, 2013; REPORTER BRASIL, 2011; IBASE, 2014).  

O banco opera cada vez mais numa lógica privada, preocupando-se somente com a 

capacidade de pagamento dos tomadores, sem considerar aspectos sociais e ambientais, sendo 

portanto, responsável por danos socioambientais causados por projetos que financia 

(PLATAFORMA BNDES, 2008). Organizações da sociedade civil realçam as contradições 

intrínsecas à atuação do banco: a de um banco que, ao mesmo tempo que financia obras com 

grandes impactos socioambientais na Amazônia, gere o Fundo Amazônia, uma iniciativa de 

combate ao desmatamento (REPORTER BRASIL, 2011). De acordo com o Fórum de Diálogo 
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BNDES e Sociedade Civil (2014, p. 5) a política socioambiental do BNDES é “uma política 

formal e sem efeito prático, que busca responder às condicionantes legais para a concessão de 

financiamento à atividade potencialmente poluidora”. Ainda de acordo com o Fórum, o banco 

trabalha com o incentivo às boas práticas ambientais tornando-se um indutor de políticas 

ambientais.   

 Ramos e Garzon (2013) afirmam ser o único procedimento significativo como 

salvaguarda do banco, a verificação da conformidade legal dos projetos e a idoneidade dos 

executores, que incluem além da verificação quanto a crimes contra a pessoa humana e o meio 

ambiente, a vigência das licenças ambientais. Sendo a apresentação da licença de instalação e 

a realização de check-list do cumprimento formal da legislação ambiental e trabalhista, segundo 

as autoras, parâmetros suficientes para o banco para monitorar a conformidade socioambiental 

de projetos. O que torna o monitoramento do cumprimento de salvaguardas, assim como os 

critérios socioambientais, muito frágeis.  

 O Fundo Amazônia, principal iniciativa do banco na área ambiental, tem sido criticado 

no que tange ao seu desempenho. De acordo com site Amazônia (2012b), com base em fontes 

de doadores do fundo, este, está explorando poucas possibilidades de financiamento, com o 

valor contratado pelo BNDES tendo caído pela metade em 02 (dois) anos. Fato este, assumido 

por responsáveis pelo fundo no MMA e no banco, que assumem ser necessário aperfeiçoamento 

dos processos de gestão do fundo. O Fundo Amazônia é criticado ainda no que tange a 

burocracia na liberação dos recursos, o que representa um entrave não só à aprovação de 

projetos mas também à execução dos mesmos (AMAZÔNIA, 2012b). Segundo WWF-Brasil 

(2008) o fundo é um importante mecanismo para receber e organizar recursos para fortalecer a 

luta contra o desmatamento, mas que limitar-se a ele não é suficiente. É preciso buscar novas 

formas de arrecadação, dentre outras o próprio orçamento dos governos federal e estaduais 

brasileiros, além da via do mercado, representada pelos créditos de carbono (WWF-BRASIL, 

2008; RAMOS, 2007). Por outro lado, projetos de conservação da biodiversidade25 que contam 

com o apoio do BNDES são premiados pelo sucesso e impacto no desenvolvimento do país 

(WWF-BRASIL, 2012).  

 O BNDES que teve um crescimento significativo pós crise de 2008, tem seu crescimento 

questionado por fatos como a baixa participação das micro, pequenas e médias empresas nos 

                                                           
25 O Arpa, programa de conservação da biodiversidade em florestas tropicais mundiais. Uma parceria entre 

Governo Federal do Brasil, MMA, Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade (ICMBio), 

governos estaduais da Amazônia brasileira, WWF-Brasil, Cooperação Brasil – Alemanha, GTZ, Kreditanstalt 

für Wiederaufbau Bank (KFW), Banco Mundial, Global Environment Facility (GEF), Fundo Brasileiro para a 

Biodiversidade (Funbio), Fundo Amazônia e BNDES (WWF-BRASIL, 2012).  
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empréstimos totais do banco, cerca de 39,5%, caracterizando a atenção dada às grandes 

empresas. Outro fator de críticas é a injeção de dinheiro do Tesouro Nacional no banco que, ao 

emprestá-lo a juros menores do que os pagos pelos títulos do Tesouro, afeta a política fiscal do 

país e a dependência do país ao banco devido à falta de um mercado privado de longo prazo 

capaz de atender as demandas da economia brasileira (PLATAFORMA BNDES, 2011).   

 Apesar das críticas, no que tange a questão ambiental, o Fórum de Diálogo BNDES e 

Sociedade Civil (2014) salienta que a criação da AMA elevou o status da temática ambiental, 

que antes limitava-se a um departamento e hoje é uma superintendência do banco que pauta 

seus financiamentos e diretrizes na PNMA. Porém, apesar do estabelecimento de mecanismos 

de aferição e avaliação dos riscos socioambientais de projetos, como os guias socioambientais 

setoriais, estes não criam obrigações adicionais àquelas previstas na legislação, por conterem 

caráter orientador, com exceção dos setores de etanol, de termelétricas a combustíveis e da 

pecuária.  

 A regulamentação brasileira, no que tange a responsabilidade socioambiental das 

instituições financeiras, ganhou reforço com a Resolução Nº 4.327/2014 do Banco Central 

(BC), que segundo Moreira e Mandl (2014) determina que todas as operações, dentre elas a 

prestação de serviços, só poderão ser realizadas após comprovação de regularidade ambiental 

dos clientes. A Resolução Nº 4.327/2014, em discussão desde a Rio+20, determina que os 

bancos adotem uma política de responsabilidade socioambiental, integrando-a às suas políticas 

de crédito e gestão de risco. Algo que hoje só acontece em alguns bancos, dentre eles o BNDES 

e que segundo representante do banco, citada por Moreira e Mandl (2014), já está em linha com 

o que determina a norma do BC. Desta forma, cabe ao banco se aprimorar inspirado pelo 

normativo. De acordo com a Resolução em seu Art. 2º “a PRSA [Política de Responsabilidade 

Social e Ambiental] deve conter princípios e diretrizes que norteiem as ações de natureza 

socioambiental nos negócios e na relação com as partes interessadas” (BANCO CENTRAL, 

2014, p. 1). 

   

4.1.7 Descrição dos resultados das entrevistas 

 

 Este tópico mostra os resultados da segunda etapa da pesquisa de campo, realizada por 

meio de entrevistas com representantes do BNDES e de demais atores políticos e sociais, que 

teve como objetivo complementar os dados coletados na pesquisa documental.   
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4.1.7.1 Resultados do BNDES 

 

 No que tange aos critérios que abarcam a avaliação de projetos do banco pôde-se 

verificar que a política socioambiental, com suas diretrizes e instrumentos, norteia toda a 

preocupação ambiental no que se refere à avaliação dos projetos submetidos ao apoio financeiro 

do banco. Mais especificamente, ao referir-se à política socioambiental, um dos respondentes a 

define como “uma política guarda-chuva” (R1), para enfatizar que todo e qualquer projeto tem 

que respeitar as diretrizes e instrumentos da política socioambiental.  Segundo a área de 

infraestrutura: 

 

“Por meio dessa política, o BNDES explicita a promoção do desenvolvimento 

sustentável ao conjugar o apoio a projetos com iniciativas de preservação 

ambiental e com investimentos de caráter social” (R9).  

 

 Segundo R6, a política socioambiental é subsídio para o aprimoramento do processo de 

trabalho, pois ela é “referência para o processo operacional” e sua importância está no fato de 

se ter uma referência formalizada por meio da qual consegue-se estabelecer um patamar mínimo 

de aprimoramento. É através das diretrizes e princípios da política socioambiental que são 

estabelecidos os parâmetros que norteiam as etapas do fluxo operacional do banco (conforme 

figura 3, apresentada no subitem 4.1.5) que é o processo pelo qual passam todos os projetos 

proponentes à colaboração financeira do banco.  

 Dentre os parâmetros, destacam-se os instrumentos da política socioambiental que, 

segundo R1, os principais são os instrumentos financeiros, mas explicando que, 

 

“Quando a gente fala de instrumentos da política socioambiental é como que este 

instrumento financeiro pode afetar a tomada de crédito e projetos que sejam mais 

ambientalmente adequados, ambientalmente no sentido amplo [...]”  

 

 Ainda segundo R1, por se tratar de um banco a principal agenda do BNDES é o 

desenvolvimento de produtos financeiros, mas é através destes produtos financeiros que o 

banco busca estimular a adoção de melhorias socioambientais ou “induzir um comportamento 

por meio do apoio ao projeto”, como afirma R6. Ou seja, é através do desenvolvimento de 

produtos financeiros e da articulação dos parâmetros desses produtos que o BNDES busca 

envolver e alcançar resultados ambientais. Ou seja, os instrumentos ambientais do banco nada 

mais são do que produtos financeiros com características voltadas à mitigação de riscos e 

impactos ambientais. 
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 Além dos instrumentos, são citados como parâmetros do fluxo operacional os guias e 

diretrizes socioambientais. Os guias segundo R1 tem como ideia subsidiar a análise dos técnicos 

do banco por meio de relato sobre os principais impactos socioambientais de determinado setor 

e sobre as melhores práticas existentes tanto no Brasil como fora dele, proporcionando desta 

forma um repositório de informações e aspectos mais críticos do setor. Para R6, os guias são 

ferramentas tutoriais que auxiliam o conhecimento do setor e as diretrizes ou resoluções 

setoriais são obrigações a serem cumpridas pelo cliente. Também chamadas de políticas 

socioambientais setoriais são “normativos internos que determinam as particularidades 

setoriais” (R1).  

Dentre os parâmetros base da análise de projetos são citados ainda o quadro lógico, a 

metodologia de avaliação de empresas (MAE) além do questionário socioambiental. O quadro 

lógico é “uma árvore de objetivos” (R2), elaborada junto com a área de planejamento (AP), que 

todo projeto deve ter para demonstrar onde quer chegar e quais os indicadores de contribuição 

para melhoria socioambiental do setor ele apresenta (R1). A MAE é uma metodologia de 

avaliação de intangíveis que consta de um amplo questionário sobre os vários capitais 

intangíveis, dentre eles o capital socioambiental (R6). Esse questionário é preenchido por 

grupos do banco que visitam as empresas (geralmente as que têm grande exposição com o 

banco) com o intuito de conhecer melhor a empresa e no final ter uma base de dados para 

melhorar e enriquecer a análise. Segundo respondente 1: 

 

“A ideia é que a área operacional [...], a área de meio ambiente e a área de crédito 

vão até a empresa e vão fazer um dia de estágio dentro daquela empresa, 

entrevistando os principais executivos da empresa e tentando entender de forma 

muito minuciosa alguns capitais intangíveis [...] como que é o planejamento da 

empresa, como que essa empresa lida com seus recursos humanos, como que essa 

empresa trata dentro do planejamento dela as questões ambientais [...]” (R1). 

 

O respondente 1 enfatiza ainda que a MAE pode ajudar por trazer em sua conclusão 

observações sobre capitais com potencial de serem melhorados na empresa. O questionário 

socioambiental a ser preenchido pela empresa na 1ª etapa do projeto dentro do banco, é um 

instrumento que envolve questionário de aspectos socioambientais relativos a empresa (QASE) 

e questionário de aspectos socioambientais relativos ao projeto (QASP). Estes questionários 

permitem, segundo R6, verificar a maturidade da empresa além dos impactos inerentes àquele 

tipo de projeto e as medidas mitigadoras previstas.  

 Os parâmetros acima citados são instrumentos que constituem a base do fluxo 

operacional do BNDES que envolve em suas etapas análise cadastral dos responsáveis pelo 
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projeto, verificação de regularidade ambiental e trabalhista, viabilidade econômica, avaliação 

de riscos, capacidade de aporte de recursos e estruturação de garantias. O fluxo operacional, 

bem como os critérios e etapas do processo são gerais a todas as áreas, inclusive a área de meio 

ambiente, conforme respostas dadas pelas áreas de meio ambiente, infraestrutura e agropecuária 

e inclusão social.  

Segundo R10, na AGRIS, nos departamentos onde as operações são diretas os critérios 

são os mesmos, porque em linhas gerais a política ambiental é única. Sendo portanto utilizados 

critérios padrão para todo o banco. E nos departamentos onde as operações são indiretas busca-

se traduzir essa política de forma mais parametrizada por ter muita gente envolvida. Porém, 

basicamente as exigências são as mesmas, como regularidade com questões fiscais, trabalhistas 

e ambientais que incluem a não condenação por crime que envolva assédio moral, de gênero ou 

raça, trabalho escravo e crime ambiental, além do licenciamento ambiental. O respondente 10 

destaca como exemplo que diferencia, o caso dos projetos Pronaf. Estes projetos têm como 

primeira exigência a Declaração de Aptidão ao Pronaf (DAP) do Ministério do 

Desenvolvimento Agrário (MDA), mas que a partir daí segue os mesmos critérios dos demais 

programas. Como em casos de operações indiretas é de responsabilidade do agente financeiro 

as análises do projeto, o respondente 10 afirma que algumas questões pontuais como licença 

ambiental, também são analisadas pela área para cada operação, mas que as demais questões 

são deixadas a critério do agente financeiro e avaliadas por amostragem.   

Ao ser questionado se há diferença entre a área de meio ambiente e as demais, R1 

enfatiza que não há nada que diferencie a área de meio ambiente das demais. “A política 

socioambiental se aplica igualmente para a área de meio ambiente e para todas as outras 

áreas” (R1).  

 Estas últimas, as vezes, por não terem know-how específico para tratar determinado 

assunto contam com suporte técnico da área de meio ambiente em sua análise de forma a 

caracterizar todos os riscos ambientais (R1).  Porém, cabe salientar que nem toda a questão 

ambiental que envolve as operações do banco, como a análise ambiental de projetos, por 

exemplo, é tratado particularmente na área de meio ambiente. Desta forma, os programas 

citados como programas vigentes na AMA, segundo R1, não são especificamente 

operacionalizados por ela, mas estão dispersos nas diversas áreas do banco como a AIE e a 

AGRIS por exemplo. Segundo o respondente, os assuntos são “difusos nas várias áreas que 

representam os setores da economia no Brasil” (R1). Como exemplos o respondente cita:  
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“[...] energias renováveis tem tudo a ver com meio ambiente [...] pronaf, tem tudo 

a ver com meio ambiente. Não são instrumentos que são tocados pela área de meio 

ambiente, são instrumentos que estão difusos no banco, em outras áreas” (R1). 

 

Ao falarmos sobre o organograma do BNDES (conforme figura 2, subitem 4.1), o 

respondente enfatiza que as áreas destacadas em verde são as áreas operacionais, ou seja, 

aquelas que de fato fazem financiamentos e analisam projetos.   

A influência de diversos atores políticos e sociais nos procedimentos e estratégias do 

banco, inclusive na política socioambiental, sejam eles empresas, governos ou outras 

instituições financeiras é reconhecida pelos representantes do banco que citam o BM e seu braço 

financeiro IFC, BID, UNEP-FI, dentre outros (R1 e R6).  

Ao citar o BM, o IFC e o BIRD como instituições muito avançadas no cenário mundial 

na análise socioambiental de projetos, R1 assinala que elas estão no topo porque ao financiar 

projetos em diversos países enfrentam diversas realidades regulatórias. Este fato as obriga a ter 

um padrão mínimo a partir do qual um país atenda, possibilitando mitigar diversos riscos que 

uma regulamentação nacional não permitiria, se tornando desta forma para o BNDES 

“benchmarking com relação às políticas socioambientais” (R1). Dentre as influências R6 cita 

ainda câmeras temáticas do Conselho Empresarial Brasileiro do Desenvolvimento Sustentável 

(CEBDS), grupos de trabalho com o Instituto Ethos, e R1 cita o International Development 

Finance Club (IDFC), KFW e outras agências de desenvolvimento.   

O respondente 1 acrescenta que é por meio das linhas especiais que o banco possui nos 

programas como Proesco (linha de eficiência energética), linha de meio ambiente (específica 

para ecoeficiência) que se busca a preservação e o respeito pelos ecossistemas. Uma das 

diretrizes para o atendimento ao novo conceito de desenvolvimento sustentável que prevê que 

por meio da integração econômica, ambiental e social se consiga atender as necessidades 

presentes sem comprometer o atendimento das necessidades futuras. Conceito este, que 

segundo respondentes do banco foi incorporado nas práticas do banco basicamente através da 

política socioambiental, pois é 

 

“Estabelecendo isso dentro da política socioambiental e a partir daí qualquer 

projeto financiado pelo banco tem que seguir todos aqueles critérios [...], o fluxo, 

as licenças, IBAMA, cadastro do IBAMA, cadastro de empresas em situações 

análogas a escrava, escravidão [...]” (R1).  

 

 Ou seja, a internalização do conceito de desenvolvimento sustentável é basicamente o 

caminho ou fluxo que o projeto percorre dentro do banco que se baseia na política 



107 

 

socioambiental. Ainda segundo R6,  

 

“Valorizar e garantir a integração da dimensão social e ambiental na sua 

estratégia, nas suas políticas, nas práticas, nos procedimentos, em todas as suas 

atividades, nos relacionamentos com seus diversos públicos”.  

 

São diretrizes do banco que deixam claro que,  

 

“Como banco de desenvolvimento ele tem que ter a preocupação social e 

ambiental, não só econômica, em tudo que ele faz.” 

 

 Desta forma, segundo R6, 

 

“O conceito de desenvolvimento sustentável está incorporado de forma clara ao 

perpassar toda a atuação da complexidade do BNDES e do potencial que ele tem 

como banco de desenvolvimento.” 

 

 E como banco de desenvolvimento, o BNDES assim como as demais instituições 

financeiras, devem se precaver quanto a corresponsabilização por danos ambientais causados. 

Ao serem perguntados sobre que medidas de precaução o banco utiliza, os respondentes do 

banco enfatizam que essa precaução é tomada nas etapas do fluxo operacional, pois é através 

da utilização dos instrumentos que a mitigação é feita. Segundo R1:  

 

“O principal marco é análise e realmente o que mitiga o risco ambiental de um 

projeto no BNDES é aquele fluxo de operações [...]. É cada uma das etapas, cada 

um dos instrumentos que a gente usa para identificar quais são os riscos ambientais 

[...]. É utilizando um guia socioambiental para o analista saber quais são os 

principais riscos, é estabelecer políticas setoriais para os setores que são mais 

críticos, é estabelecer quadros lógicos com indicadores que devem ser seguidos, é 

estabelecer observações para o comitê de enquadramento e credito dizendo esses 

são os principais riscos ambientais que devem ser tratados durante a análise do 

projeto.” 

 

 O que segundo R6 está dentro da visão que o banco tem de conformidade, risco e 

desempenho que passa pelo fluxo e seus mecanismos e instrumentos. 

 Ainda em relação ao fluxo operacional onde são feitas as análises e também as 

recomendações que, em muitos casos, são colocadas em contrato como observações 

socioambientais, é na última etapa denominada acompanhamento que o banco monitora o 

cumprimento das cláusulas contratuais. Desta forma, é através de uma série de declarações 

solicitadas a cada liberação de recurso e de visitas realizadas uma vez por semestre ou uma vez 

por ano, que o banco monitora o cumprimento das salvaguardas por ele estabelecidas (R1).  
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Este processo, denominado fluxo operacional, com todas as suas etapas e 

documentações necessárias são algumas vezes vistos por alguns atores da sociedade civil como 

uma burocracia que causa um entrave a obtenção de recursos, em alguns casos em importantes 

iniciativas como o Fundo Amazônia, afetando assim seu desempenho. Porém ao ser 

questionado sobre o desempenho do Fundo Amazônia o respondente 2 deixa claro que o fundo 

é um sucesso. O respondente salienta que até setembro de 2014 os números do fundo 

aumentaram de forma significativa, chegando a um total de 63 (sessenta e três) projetos 

apoiados e um montante de 920 milhões de reais, o que demonstra o sucesso estrondoso do 

Fundo. Ainda, segundo o respondente:  

 

“Não existe nenhum fundo baseado em resultados alcançados, conforme o Marco 

de Varsóvia26, que seja parecido com o Fundo Amazônia em termos de captação de 

recursos. Em termos de aplicação de recursos também é um sucesso estrondoso. 

Não existe nenhum fundo parecido” (R2). 

 

 E ao reconhecer a burocracia como algo existente, R2 apresenta dados de um estudo do 

governo norueguês sobre o fundo no qual os procedimentos são avaliados como rigorosos e 

muitas vezes vistos como excesso de burocracia mas que são avaliados como bem sucedidos 

por assegurarem boa gestão dos recursos e elevar o padrão de gestão dos próprios beneficiários. 

E acrescenta: 

 

“Você não tem como distribuir 920 milhões de reais sem ter controle, sem checar. 

Tem que saber pra quem que a gente passa esses recursos e como eles são 

utilizados. [...] Pra isso há procedimentos [...] que podem ser entendidos como 

burocracia, não são, eles são a procura de aplicar da melhor forma possível esses 

recursos e também uma coisa que também é importante atender aos inúmeros 

controles que nós temos” (R2). 

 

E dentro deste processo burocrático a licença ambiental é apresentada por organizações 

da sociedade civil, como única comprovação de sustentabilidade efetiva utilizada pelo banco. 

Argumento que, segundo respondentes, não se justifica, pois a sustentabilidade ambiental de 

um projeto vai ser cuidada pela exigência da licença ambiental, mas também pela própria 

                                                           
26 Na COP16, em Cancún, as Partes na United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 

afirmaram o objetivo coletivo de diminuir, parar ou reverter o desmatamento e a perda de cobertura florestal, desde 

que recursos adequados e previsíveis para tal fim sejam assegurados a países em desenvolvimento. O Marco de 

Varsóvia (Warsaw Framework for REDD+) definiu as regras que permitirão seguir essa aspiração, a partir de 

normas multilaterais sobre requisitos metodológicos e do objetivo coletivo de canalização de recursos para o 

pagamento por resultados alcançados (KRUG, GUIMARÃES e FERREIRA, 2013, p. 66). 
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análise do projeto e seus instrumentos. Segundo R2, 

 

“[...] a gente não tem como não exigir a licença ambiental é o que está escrito na 

lei, o BNDES é um órgão público que tem que seguir a lei. [...]Eventualmente isso 

é um aborrecimento, quase sempre [...]mas não tem jeito, não tem como o BNDES 

não seguir a lei, teria ainda menos sentido a área de meio ambiente do BNDES não 

exigir a licença ambiental” (R2). 

 

Visão compartilhada por R1 que afirma que “o BNDES não financia nenhum projeto 

que não tenha as licenças”, logo a licença ambiental é uma obrigação, porém, não é a principal 

forma de mitigar riscos.  

Dentro desse fluxo operacional, ainda na primeira fase, existe a chamada classificação 

de categoria ambiental de um projeto, na qual o projeto é classificado em A, B ou C de acordo 

com os riscos ambientais inerentes. Apesar da similaridade desta classificação utilizada pelo 

banco com as salvaguardas dos Princípios do Equador ser reconhecida pelos representantes do 

banco, os mesmos não sabem se houve ou não influência dos Princípios do Equador na adoção 

desta classificação. Pelo contrário, pois R1 considera ser esta classificação anterior aos 

Princípios do Equador. O respondente entende que: 

 

“É o A,B,C anterior aos Princípios do Equador [...] e que o Princípio do Equador 

adotou justamente porque era prática corrente entre as instituições que faziam a 

análise ambiental de seus projetos” (R1). 

 

 Opinião compartilhada por R6 ao afirmar que: 

 

“A base da nossa, o A é aquilo que precisa de EIA-RIMA, o B é aquilo que precisa 

de licenciamento ambiental e o C são aqueles de mais baixo risco e está aqui na 

política socioambiental explicando [...]. É muito parecido com os do Princípio do 

Equador [...]. Agora, se se baseia nos Princípios do Equador eu não sei te dizer 

porque isso é uma prática muito antiga.” 

 

 Já os princípios e diretrizes do Protocolo Verde, do qual o BNDES é signatário, estão 

espelhados na política socioambiental do banco. Segundo R1: 

 

“Você pode imaginar as diretrizes do Protocolo Verde sendo internalizadas no 

BNDES a partir da política socioambiental. Então quando você olha as diretrizes 

da política socioambiental você vai observar várias das diretrizes que você tem lá 

no Protocolo Verde.” 

 

 Da mesma forma, R6 exemplifica demonstrando algumas das diretrizes do Protocolo 

Verde como licenciamento ambiental, análise socioambiental de clientes, zoneamento 

ecológico econômico e condições diferenciadas de financiamento para projetos com 
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adicionalidades que também são diretrizes da política socioambiental do banco, concluindo que 

tudo que tem no Protocolo Verde está também na política socioambiental. Estando assim os 

dois totalmente alinhados. Alinhamento também considerado pelos respondentes no que tange 

às políticas públicas e legislações vigentes. Segundo R1 o banco “participa no processo de 

formulação de políticas públicas” além da verificação constante de especialistas sobre 

mudanças na legislação e a multiplicação das informações para dentro do banco assinalada por 

R6.  

 R1 acrescenta: 

 

“A gente está o tempo todo dialogando com o Ministério do Meio Ambiente, o 

Ministério da Fazenda na hora deles desenvolverem políticas públicas, 

financiamento [...]. Muitas vezes o BNDES está dentro até das propostas iniciais 

que são submetidas ao governo para ele avaliar. Então o BNDES tem uma 

participação direta tanto dentro das discussões para formular políticas públicas 

[...] mas principalmente na hora de colocar essa política pública em prática [...]. 

A gente tem uma participação muito grande e claro, se tem uma participação muito 

grande o alinhamento é quase que 100 por cento.”   

 

 No que tange ao alinhamento do banco com seus pares e com a sociedade civil por meio 

do compartilhamento de experiências e informações, os respondentes afirmam ser esta uma 

constante no banco. Segundo R1, essa “é uma agenda que é totalmente em voga no BNDES” 

realizada com outras instituições como World Resources Institute (WRI), com outros bancos 

de desenvolvimento como o BID, ALIDE, além de outras instituições denominadas think 

thanks.  Os respondentes sinalizam ainda a participação do BNDES no IDFC, um grupo de 19 

bancos de desenvolvimento, em geral de países em desenvolvimento, que trocam experiências 

e informações sobre atuação socioambiental por meio de uma agenda anual (R1 e R6).  

 Essa troca é basicamente via diálogo, memorandos de entendimento, preenchimento de 

questionários e visitas. Diálogo este, que se estende às organizações da sociedade civil, que 

segundo respondentes, são recebidas e apresentam propostas que algumas vezes são 

incorporadas, outras não. R1 acrescenta que o diálogo com estas organizações se estende a 

comitês interministeriais, onde são discutidos os pontos de vistas destas e o que deve ou não 

entrar em políticas públicas. 

 Solicitados que discorressem sobre a institucionalização da AMA e da política 

socioambiental, bem como sobre a importância desse processo na atuação ambiental do banco, 

os respondentes R1, R6 e R10, enfatizam ser este um processo importantíssimo. Segundo R6, 

não só da política socioambiental mas também da política de responsabilidade social e 
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ambiental que abarca todas as demais políticas do banco. Assim como a política socioambiental 

do banco é denominada na AMA como política guarda-chuva por ser referência para o processo 

operacional assim também o é para a área de planejamento quanto a política de responsabilidade 

social e ambiental, que também é denominada “política guarda-chuva” por abarcar a atuação 

do banco como um todo. No que tange a política socioambiental, R6 afirma:  

 

“A política socioambiental é subsídio pra todas as discussões de aprimoramento 

no processo de trabalho, para olhar o que está sendo proposto e o que pode se 

aprimorar. Então é isso, é a importância de ter alguma coisa formalizada que você 

tem um padrão, uma referência. Com base nessa referência você consegue 

estabelecer um patamar mínimo e está constantemente aprimorando. Se não tiver 

nada escrito, complica né. Você vai aprimorar o que? Então a vantagem de ter 

alguma coisa escrita é que ela serve como um alvo, serve como uma base, como 

uma referência pra você poder depois construir em cima dela.” 

 

 Ao discorrer sobre a importância da AMA, R1 destaca que existem duas formas de se 

fazer a análise socioambiental de um projeto: centralizada, dentro de uma análise de risco geral 

ou descentralizada. É nesta última, que segundo ele o BNDES se encaixa, pois a ideia é que a 

análise socioambiental seja feita nas áreas operacionais e não centralizada na AMA. Desta 

forma a importância da AMA está em seu papel de suporte às demais áreas operacionais na 

análise socioambiental de projetos. 

 

“[...] a importância da área de meio ambiente está no suporte às áreas 

operacionais do banco, uma vez que elas conseguirem incorporar essa capacidade 

totalmente sem a necessidade da ajuda da área de meio ambiente para analisar 

projeto a área de meio ambiente vai fazer outra coisa. Ela vai estabelecer guia 

socioambiental, vai escrever políticas setoriais, vai começar a olhar para 

instrumentos e não para análise, especificamente análise socioambiental. Então 

acho que a importância da área de meio ambiente está em possibilitar, auxiliar, 

capacitar as outras áreas operacionais do banco a fazerem elas mesmas suas 

análises socioambientais. [...] mas pra isso é necessário que os analistas estejam 

capacitados a fazer a análise socioambiental e é ai que está a grande relevância 

da institucionalização da área de meio ambiente, apoiar, ajudar a construir áreas 

operacionais onde os próprios técnicos sejam capazes de fazer a análise 

socioambiental de projetos. [...] essa é a estrutura ideal, não é uma estrutura 

centralizadora, mas uma estrutura onde o conhecimento inicialmente está 

centralizado, e ao longo do tempo ele vai sendo assimilado pelas áreas que de fato 

vão fazer as operações” (R1). 

 

 Desta forma, segundo R1: 
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“O dia que eles [técnicos das demais áreas] não precisarem mais da ajuda da área 

de meio ambiente a gente deixa de existir, mas a gente vai deixar de existir muito 

feliz.” 

 

Segundo R1, a AMA apresenta a seguinte estrutura: 

Figura 5 -  Organograma da área de Meio Ambiente 

 

Fonte: imagem enviada por R1 via email em 10 de outubro de 2014. 

A área de infraestrutura, R9, em resposta à importância e contribuição da AMA e da 

política socioambiental na análise de seus projetos, resume dizendo que a área de meio ambiente 

contribui para definir a política socioambiental do banco que, consequentemente, prevê um 

roteiro de informações sociais e ambientais requeridas dos clientes no processo de análise para 

os pleitos de crédito. R10, em resposta, enfatiza mais uma vez o caráter comum da política 

socioambiental que se baseia na legislação ambiental, em determinações do Ministério do Meio 

Ambiente e de outros ministérios e que é traduzida internamente pela área de meio ambiente e 

incorporada às regras e normativos das áreas. 

 

4.1.7.2 Resultados dos demais atores políticos e sociais 

 

 No que tange aos critérios adotados pelo BNDES na análise dos projetos, R3 e R4 

concordam em dizer que os critérios utilizados pelo banco são muito “frágeis”. Para R4, a 

análise se faz muito no início, dentro do pacote de análise de riscos, e não se sabe quais são os 

critérios especificamente. O que segundo R3, se deve ao fato de não existirem documentos 

como relatórios de análise acessíveis ao público, não permitindo a análise ou avaliação dos 

critérios ou da atuação do banco. 

 R4 acrescenta que supostamente o banco tem todo um processo que passa pelo ciclo de 
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projetos, mas enfatiza que além dos mecanismos frágeis não se pode conhecer a avaliação feita 

pelo banco porque é uma avaliação dita secreta, ou seja, não divulgada devido ao fato de ser 

realizada de forma conjunta incluindo todos os fatores de risco, inclusive os ambientais. Além 

de mecanismos frágeis, R4 destaca que as salvaguardas socioambientais não são 

desclassificatórias, mas sim indutoras de melhores práticas ambientais. Segundo R4: 

 

“O BNDES [...] pode ter os princípios que são amplos, mas ele não mostra no 

caminho qual é o mecanismo efetivo tanto de implementação ou de avaliação 

desses princípios em cada um dos projetos.” 

 

 Da mesma forma são criticados os mecanismos de controle e monitoramento do banco, 

pois uma vez que o fluxo de demandas, ou seja, de ações judiciais é alto, segundo R4 alguma 

coisa está acontecendo. Então, como o banco não tem mecanismos eficientes, o monitoramento 

e cobrança das salvaguardas por ele estabelecidas se faz quase que judicialmente devido ao 

elemento da corresponsabilidade que ao se remeter as normas ambientais brasileiras, aparece 

muito forte. Por outro lado, o processo seletivo e seu conjunto de variáveis de análise de projetos 

do banco na área de meio ambiente é avaliado por R5 como muito consistente e muito bem 

definidos, enfatizando que são critérios que os bancos de desenvolvimento mundiais utilizam e 

que estes, assim como o BNDES, precisam na verdade agregar a dimensão ambiental também 

aos aspectos sociais evoluindo assim para o desenvolvimento sustentável. 

 Analisando de forma especifica a atuação do banco em outros países e os impactos dessa 

atuação, R8 assinala que o debate prioritário se dá a partir do questionamento de que 

desenvolvimento é este que queremos e que levamos para fora. Desta forma, afirma não existir 

no banco nem nas empresas uma política de sustentabilidade, de meio ambiente e social e que 

o banco não considera de forma efetivamente suficiente as formas de vida nos locais, nem social 

e econômica. Prevalecendo assim, um modelo de desenvolvimento que não considera o fator 

humano e ambiental de forma suficiente mas, “preza mais pelo fator econômico” colocando a 

necessidade como uma pseudonecessidade de exploração territorial para mais lucro. O que leva 

ao questionamento de qual critério e conceito de desenvolvimento o banco trabalha e na visão 

de R8: 

 

“Esse conceito está rebaixado a algumas políticas de compensação e alguns 

supostos critérios, mas que na verdade não são critérios vinculantes, que não 

impedem que um projeto seja financiado na medida em que ele tem viabilidade 

econômica.” 

 

 Ou seja, o critério do banco é econômico, não vinculando financiamento ao respeito a 
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direitos sociais, humanos e ambientais. Fato este que ainda segundo R8, enfatiza uma 

contradição na própria visão de desenvolvimento. Devido a busca de competição internacional 

por parte dos países, inclusive o Brasil, o desenvolvimento tem sido baseado no padrão de 

acumulação do capitalismo global por meio de setores altamente impactantes social e 

ambientalmente como indústria extrativa, mineração, como também os grandes projetos de 

infraestrutura. R8 exemplifica essa contradição da seguinte forma: 

 

“As hidrelétricas são projetos muito ambíguos, porque de um lado são colocadas 

como energia renovável. Não é energia fóssil, é o aproveitamento do recurso 

hídrico existente, mas que tem por outro lado para que sejam feitas, especialmente 

as grandes hidrelétricas, do porte médio de Itaipu, do porte de Santo Antonio lá do 

Rio Madeira ou do porte que possa vir a ser Belo Monte, elas implicam no 

alagamento de uma extensão gigantesca de terra. Então toda vida, todo ambiente, 

toda fauna desse local vai submergir a água e isso causa um desequilíbrio 

ambiental enorme, sem contar com o deslocamento das populações que ali 

habitavam. Então causa não só impacto ambiental, mas impacto social gigantesco” 

(R8). 

 

 Essa dicotomia sempre existirá, segundo R7, uma vez que o papel do banco é financiar 

coisas que dão retorno econômico, ou seja, atividades econômicas que tem impactos ambientais 

e sociais tanto positivos quanto negativos como qualquer tipo de ação antrópica, assim como 

nós que andando de carro ou de ônibus geramos impacto ambiental.  Desta forma, segundo R7, 

“todas as atividades econômicas têm contrapartida ambiental que tem que ser balanceada”. 

O que no banco, segundo respondente, é feito por meio de mecanismos internos e externos de 

avaliação. 

 No que tange as influências de organismos internacionais e atores financeiros nas 

práticas do BNDES, R4 considera o banco muito auto centrado ou auto referenciado, pregando 

muito por sua independência. Desta forma, considera o banco líder e sem muitas influências de 

organismos internacionais, principalmente do Banco Mundial, do qual, segundo respondente, o 

BNDES quer se diferenciar. Ao contrário da influência de empresas, que segundo R4 é grande, 

sobretudo, nas políticas e na definição de investimentos. Esta influência ocorre principalmente 

por parte das grandes empresas, como as grandes empreiteiras que “levam quase todo o dinheiro 

do BNDES nos últimos tempos” (R4), sob argumento do banco de que os financiamentos são 

feitos sempre com as mesmas devido a confiança política, jurídica e financeira que se constrói 

com o tempo. Crítica apresentada por R7 em relação a atuação do banco, o fato de boa parte 

dos investimentos do banco irem para grandes empresas, que segundo respondente, são as que 

na realidade podem pagar, ao invés de irem para pequenas empresas e sobretudo o fato dos 
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juros desses empréstimos serem subsidiados, ou seja, mais baixos do que o de aporte dos 

recursos. 

 Essas influências segundo R5, não são influências diretas mas sim, indiretas. No sentido 

de que sendo o BNDES um dos maiores bancos de desenvolvimento do mundo hoje, essas 

estruturas não têm mecanismos objetivos que possam influenciar numa reorientação política 

para atender algum interesse ou demanda. Ou seja, estes atores não definem a agenda do 

BNDES, nem fazem com que o banco reoriente sua política em função de alguma expectativa. 

Segundo R5, “a influência pode aparecer a partir do convencimento do banco de que existem 

alternativas ou soluções que sendo apresentadas por outros e que são interessantes” na medida 

em que o banco tem que estar atento às expectativas dos atores no ambiente econômico e 

financeiro. 

 Apesar de não saber até que ponto, R7 verifica esta influência na medida em que o banco 

capta recursos no mercado e possa ter que se adequar as regras dos emprestadores. O que 

segundo respondente pode vir a ser uma influência positiva a partir da possibilidade de certo 

controle, mas também negativa se tiver como contrapartida investimentos que tenham impactos 

sociais e ambientais. R8, por sua vez, afirma não ser possível ter clareza sobre quem influencia 

o BNDES e como. Mas cita três pontos nesta questão: primeiro, o fato do Banco Mundial ter 

feito empréstimos ao BNDES e que muitas vezes o que o BNDES empresta vem do Banco 

Mundial. Segundo, que o BNDES por meio de sua subsidiária BNDESPar, tem participação em 

uma rede gigantesca de organizações, estando desta forma ligado não só a atores empresariais 

mas também financeiros por meio desta rede de coparticipação e terceiro, o fato de que o 

BNDES a partir de sua própria internacionalização, buscou estar mais diretamente ligado a 

outros atores internacionais por meio da criação de uma subsidiária no centro financeiro 

londrino. Então, conforme R8, dizer que não há influência não seria correto, mas o problema 

está em destacar efetivamente quando e como esta influência se dá. 

 Em se tratando da internalização do novo conceito de desenvolvimento nas práticas do 

banco, segundo R4, não há muita discussão no que tange a política, mas o problema está nos 

princípios, pois apesar de ter uma visão muito avançada na definição de meio ambiente, as 

práticas são muito diferentes. O que se espera do banco, segundo R4, é que o banco seja capaz 

de fazer exigência e não apenas recomendações ou condicionantes que se tornam um mistério 

dada a não publicação das avaliações do banco. Por outro lado, segundo R5, do ponto de vista 

da área de meio ambiente especificamente, há um grande esforço pela internalização do 

conceito, mas no que tange a carteira geral do banco não. Segundo o respondente apesar de 

saber da contradição existente em seu modo de atuar, o banco ainda não constituiu uma política 
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uniforme que abarque todo o processo de financiamento. Ainda segundo R5, a questão 

ambiental no banco é antiga e com bastante investimento porém, a articulação entre o social e 

o ambiental ainda não. 

 Quanto ao alinhamento do BNDES às políticas públicas e legislações vigentes, R4 

enfatiza que o banco apenas faz um check-list dos procedimentos adotados por outras instancias, 

dando como certas todas as definições destas instâncias como IBAMA, FUNAI, etc, sob o 

argumento de que o banco faz parte de um sistema que é muito maior que ele, portanto ele não 

tem poder nem capacidade de julgar estas instâncias. Segundo R4: 

 

“Como o banco se vê muitas vezes é basicamente como uma parte desse processo, 

uma parte desse processo que é única e exclusivamente financeira [...]. Então, se a 

gente tem essa leitura do público assim, então o banco está cumprindo o seu papel, 

na verdade. Ele financia o que é definido em outras instâncias e as outras 

instâncias são as que fazem os controles, basicamente.” 

 

 Isso, conforme R4, no que tange aos procedimentos. Por outro lado, no que diz respeito 

à estratégia o banco está totalmente alinhado uma vez que o banco “responde basicamente às 

políticas definidas nacionalmente como prioritárias” estando assim totalmente alinhado com 

as prioridades governamentais. Alinhamento este que, segundo R5, está diretamente 

relacionado à natureza do banco, pois de acordo com o respondente:  

 

“Ele não tem como operar do ponto de vista legal se ele não tiver um alinhamento 

e como ele é um banco público e suas operações são todas transparentes [...] eles 

não têm como funcionarem de outra forma” (R5).  

 

 E por falar em transparência, ao solicitar dos respondentes uma análise da questão do 

compartilhamento de experiências e informações do banco com seus pares, especialmente a 

sociedade civil, observa-se o seguinte: para R4, a transparência é a questão mais estrutural e 

está relacionada a uma questão de fundo que é o que o banco entende por transparência, o que 

o banco entende como segredo e o que entende como público. E segundo respondente “o banco 

se excede nessa leitura do segredo”.  O que segundo R4, pode estar ligado a cultura fechada do 

banco, sobretudo uma cultura de que as explicações devem ser dadas ao setor financeiro, mas 

não à sociedade. E ter uma política, mas não ter uma política aberta e ampla é o mesmo que não 

ter, pois ela se cumpre única e exclusivamente fechada dentro do banco. Assim, segundo R4, 

 

“[...] ficamos na mesma. Se você não faz uma articulação da política ambiental ou 

a política socioambiental e a transparência a gente fica quase que no mesmo 
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patamar, sem saber absolutamente o que passa, o que acontece. 
 

Na opinião de R7, por ser um banco público e regulado, uma série de informações 

precisa ser liberada, e é. Mas, as vezes, não se tem os detalhes das informações que possibilitam 

saber como foram dispersados os recursos nem quais são os impactos. O que, as vezes, requer 

alguma capacidade técnica da sociedade civil. 

 Este tema para R8 é um tema muito delicado, pois apesar do banco dizer que é 

transparente encontra-se muita dificuldade na obtenção de informações, o que sinaliza mais 

uma ambiguidade de conceitos do banco. R8 porém, sinaliza o processo de mobilização da 

sociedade civil nos últimos anos, mas que, segundo respondente, não resultou em nenhum 

comprometimento efetivo do banco no que se refere a disponibilização de mais informações ou 

de uma mudança de política, até o ponto de os movimentos sociais se separarem, como o 

exemplo da Plataforma BNDES que se diluiu por falta de entendimento de como seguir. A 

diluição da Plataforma também é citada por R3 e R4 que sinalizam a continuidade do diálogo 

com o banco por meio da criação de um novo instrumento, que surge como extensão da 

Plataforma, denominado Fórum de Diálogo BNDES e Sociedade Civil, do qual participam 

vários atores. Desta forma, apesar de verificada a falta de transparência e a dificuldade para se 

concretizar a agenda de diálogo, R3 e R4 reconhecem que o banco tem avançado. Em meados 

deste ano (2014), o banco fez melhorias no BNDES Transparente, ampliando o período de 

informações referente aos projetos e qualificando melhor os investimentos internacionais (R4).  

 A crítica da falta de transparência do banco não é compartilhada por R5 que diz que em 

se tratando de um banco de desenvolvimento, considera o BNDES transparente e que 

comparado a outros bancos nacionais como o da China, maior banco de desenvolvimento do 

mundo, “as operações do BNDES são cristalinas”. Segundo respondente, as exigências feitas 

no grau de transparência do banco não são factíveis visto que um conjunto de operações tem 

um nível de informações que devem ser preservadas e que a maioria das entidades da sociedade 

civil faz uma leitura política do que são os projetos e, segundo ele, mais do que isto, é necessária 

uma compreensão econômica e social das operações.  

 Ainda segundo R5, no que tange a atuação ambiental do banco, a consolidação e 

evolução do conjunto de critérios de avaliação e o alto volume de investimentos do banco (que 

o tornam um dos maiores do mundo) e o fato do Brasil ter avançado muito nas suas políticas 

sociais e ambientais são três fatores que se combinados podem levar o BNDES a ser vanguarda 

e referência internacional na utilização de critérios de sustentabilidade na avaliação e aprovação 

de projetos. Coisa que hoje, “o banco ainda não é” (R5). 
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 E segundo R8, “eles ficam na margem”, pois entrar numa economia verde não implica 

uma mudança no seu conceito de desenvolvimento que impeça a aprovação de projetos social 

e ambientalmente impactantes. Para R4, o banco não introjectou uma política ambiental dentro 

de suas prioridades e tem uma política muito laxa no que tange a possíveis violações ambientais. 

O que o banco tem feito é tentar se adequar na conjuntura internacional, pois apesar de ter uma 

diretoria ambiental, esta é uma área muito nova e pequena, com pouca experiência na questão 

ambiental, especialmente no que se refere a lidar com conflitos. Segundo respondente,  

 

[...] se a área ambiental tivesse relevância ela teria que se traduzir também na 

organização interna [...] é uma área relegada internamente, dentro da estrutura 

do banco [...]. Se o banco realmente tivesse uma política ambiental que ele quisesse 

dar relevância [...] teria que [...] fortalecer essa área também politicamente e 

orçamentariamente” (R4).  

 

 Concordando com R5, R4 afirma que “o banco poderia realmente ser vanguarda na 

América Latina”. R7, por sua vez, considera uma boa reputação do banco no que tange a atuação 

ambiental, não vendo o banco com aspectos negativos em sua atuação.  

 

4.2 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nos tópicos deste capitulo buscamos analisar a atuação do BNDES com base nos 

critérios definidos a priori para esta pesquisa (conforme quadro 7, subitem 3.2). Desta forma, 

foi realizada a analise interpretativa dos dados coletados tanto na pesquisa documental quanto 

nas entrevistas. 

 

4.2.1 Impactos da agenda ambiental global de desenvolvimento sustentável nas atividades 

de bancos de desenvolvimento 

 

 Segundo dados do BNDES, o desenvolvimento sustentável tornou-se diretriz estratégica 

do banco por meio da priorização de investimentos em projetos que preconizem a 

sustentabilidade. Estando este conceito totalmente internalizado nas práticas do banco através 

de seus instrumentos financeiros, que emergem da política socioambiental. Desta forma, 

verifica-se que o compromisso e solidariedade do banco com as gerações presente e futuras 

(CMMAD, 1991; SACHS, 2008; BARBIERI, 2010) estão refletidos em sua política de 

financiamentos, por meio do estabelecimento de critérios socioambientais que norteiam a 

análise de projetos. 
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 Verifica-se unanimidade em relação ao crescimento do BNDES nos últimos anos, 

passando de um banco nacional a banco com atuação internacional que, por meio de constantes 

interações, transcendeu as fronteiras nacionais com investimentos em escala global (SANTOS, 

2001; ALMEIDA, 2004). Corroborando com Myiamoto (2000), Amaral (2003), Silva (2006) e 

Conceição (2010), os dados indicam que este crescimento é também marcado pela presença 

mundial do Brasil, nas questões ambientais por meio de participação e colaboração em eventos 

como a Rio-92 e de assinatura de compromissos da agenda ambiental como Declaração 

Universal sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento do Pnuma e Protocolo Verde, importante 

iniciativa nacional na busca pelo desenvolvimento sustentável. Um importante exemplo de 

cooperação e interação transfronteiriça está naquele que junto com a IBMA formam as 02 

(duas) principais iniciativas voltadas a questão ambiental, o Fundo Amazônia. O BNDES é o 

gerenciador dos recursos para viabilização dos projetos do Fundo Amazônia que tem como 

principal doador o Fundo Soberano da Noruega para florestas. 

Porém, apesar do destaque dado ao crescimento do BNDES nos últimos anos, ênfase é 

dada as críticas sobre a atuação do banco. As críticas, que permeiam grandes obras de 

infraestrutura, como Belo Monte, são quase unanimidade e incluem a priorização de setores 

como a infraestrutura, o aporte de recursos a juros subsidiados, a concentração de empréstimos 

a setores e grupos empresariais, além de críticas aos mecanismos de monitoramento e cobrança 

do banco, bem como as salvaguardas que são considerados frágeis e ineficientes, elevando a 

possibilidade de corresponsabilidade do banco. As críticas se estendem à política 

socioambiental que é considerada vacilante e laxa no que tange a violações ambientais e carente 

de transparência. O que nos leva à principal crítica que pesa sobre o banco, a falta de 

transparência. A falta de transparência do BNDES é a principal crítica de organizações da 

sociedade civil, mas também é sinalizada por órgãos federais como o TCU e o MPF. Porém o 

sigilo do banco, que impede o acesso público a determinados dados referente aos projetos 

financiados, e que conforme dados é considerado excessivo e relacionado à cultura fechada do 

banco, é garantido pelo Decreto 7.724/2012 que possibilita a não divulgação de dados. 

Assim, apesar dos dados do banco indicarem uma atuação proativa no que tange a 

questões socioambientais, isto se torna insuficiente diante da atuação do banco como um todo 

elevando-se as críticas e questionamentos sobre a atuação do banco e o modelo de 

desenvolvimento que ele adota. Levando-se em consideração que o modelo de desenvolvimento 

atual baseia-se no fator econômico e na acumulação capitalista global imediatista (VIZEU; 

MENEGUETTI; SEIFFERT, 2012; YOUNG, 2013) que prioriza setores impactantes social e 

ambientalmente em prol do crescimento econômico. E, como pôde-se verificar nas palavras dos 
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representantes da sociedade civil e da área acadêmica esta é a lógica do BNDES, em que os 

critérios são critérios econômicos, este é um modelo que do ponto de vista social é questionável 

e insuficiente (SACHS, 2008; ROMEIRO, 2012). Assim, corroborando com Baroni (1992), os 

dados indicam uma contradição no que tange a visão ou conceito de desenvolvimento a ser 

seguido. 

Porém, como salientado anteriormente, as críticas não são unanimidade, pois verifica-

se que parte delas não é compartilhada por alguns respondentes que enfatizam consistência nos 

critérios e mecanismos do banco bem como transparência na publicação de dados do banco em 

comparação a outros bancos, como o banco de desenvolvimento Chinês. Desta forma, apesar 

das críticas, foram também salientadas melhoras do banco nos últimos anos, principalmente no 

que tange a disponibilização de informações. 

Assim, com base nos dados obtidos sinalizo que as ações do Brasil, em relação à questão 

ambiental e por consequência daquele que representa o país frente aos desafios do 

desenvolvimento deveriam pautar-se não apenas em critérios econômicos como salientam os 

dados obtidos mas em políticas públicas que verdadeiramente integrem direitos humanos, 

sociais e ambientais nas operações de financiamento ao desenvolvimento do país. Tais políticas 

deveriam integrar ações institucionais que busquem parcimônia na distribuição dos recursos e 

dos benefícios que decorrem dos investimentos destes recursos. Acredito que o BNDES como 

banco formulador e executor destas políticas tem papel institucional fundamental nessa busca 

e como tal necessita de melhorias no que tange a sua atuação e influenciar de forma positiva os 

demais atores envolvidos como forma de se alcançar os objetivos de desenvolvimento da 

sociedade contemporânea.         

 

4.2.2 Critérios de Sustentabilidade de Sachs 

 

 Dados do BNDES indicam a existência de instrumentos e programas que ao priorizar 

projetos com adicionalidades ambientais e que equacionem passivos ambientais, como a IBMA 

e o Fundo Amazônia, voltados a preservação de importantes regiões naturais do planeta, 

permeiam as dimensões de sustentabilidade, principalmente as dimensões de sustentabilidade 

ambiental, ecológica, territorial e de política internacional apresentadas por Sachs (2009), pois 

eles tem como principal intuito a preservação, conservação e restauração dos ecossistemas, bem 

como a melhoria do ambiente urbano por meio de estratégias de desenvolvimento regionais. 

 Desta forma, sugere-se que é basicamente por meio de seus instrumentos financeiros 

que emergem da política socioambiental que o banco busca incorporar variáveis ambientais 
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(SILVA, 2006) e afetar a tomada de crédito no sentido de fazer com que os projetos apoiados 

sejam social e ambientalmente sustentáveis, integrando as dimensões do desenvolvimento 

sustentável, principalmente a econômica, a social e a ambiental (SACHS, 2008, 2009; 

BARBIERI, 2010; FENKER; FERREIRA, 2011; FENKER, 2012). 

 Porém, do ponto de vista social e acadêmico, há controvérsias, pois pôde-se verificar 

nas palavras dos respondentes que estes critérios e instrumentos que o banco diz utilizar como 

forma de abarcar preocupações socioambientais de mitigação e compensação de riscos, por um 

lado são considerados consistentes e bem definidos mas, por outro são citados como critérios 

muito frágeis e insuficientes para o respeito efetivo das questões sociais e ambientais previstas 

nas novas dimensões de desenvolvimento. Os dados demonstram que estes critérios são 

considerados como critérios que prezam mais pelo fator econômico que pelos fatores 

socioambientais, não impossibilitando o financiamento de projetos impactantes social e 

ambientalmente (SACHS, 2008; VEIGA, 2012). 

 Fato este que sugere-se estar diretamente relacionado ao padrão de acumulação 

capitalista global, que privilegia resultados de curto prazo (VIZEU; MENEGUETTI; 

SEIFFERT, 2012; YOUNG, 2013). O que no que tange ao papel de bancos de desenvolvimento 

causa uma dicotomia entre o papel de agente executor das políticas públicas de 

desenvolvimento muitas vezes vinculadas a setores competitivos, mas altamente impactantes, 

como o setor de infraestrutura e o papel de bancos de desenvolvimento que impactados pela 

agenda ambiental global (FERNANDES, 2011; BOUZA, 2001) precisam atentar para as 

demandas socioambientais sob pena de serem corresponsabilizados por danos causados por 

projetos financiados. 

Dentre os impactos da agenda ambiental global de desenvolvimento nas atividades de 

bancos de desenvolvimento inclui-se a necessidade de integração das dimensões de 

desenvolvimento sustentável e a incorporação destas dimensões nas operações destes atores. 

Esta necessidade não se restringe a necessidades locais ou regionais, como o próprio nome já 

diz agenda ambiental global. Logo, o papel do BNDES frente a questão ambiental e as políticas 

públicas se estende à sua atuação internacional. Assim, o papel institucional do BNDES, 

anteriormente citado deve pautar as ações de gestão de políticas públicas que envolvam 

desenvolvimento econômico integrado ao desenvolvimento social e ambiental também no 

âmbito dos projetos e empresas financiadas que atuam em outros países de forma a induzir 

institucionalmente melhorias na gestão do meio ambiente, patrimônio global da humanidade.       
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4.2.3 Medidas de precaução adotadas para evitar a corresponsabilidade 

 

 Os dados coletados nos permitem ver que o BNDES, possui em sua forma de atuação 

diferentes modalidades de operações, nas quais o banco assume ou compartilha os riscos 

incorridos nos financiamentos (PAIVA, 2010; TOSINI, 2005). Quando fala-se em compartilhar 

riscos, diz-se na modalidade de operações indiretas ((ALÉM, 1997; BOUZA, 2001; PETITE, 

2010), nas quais o banco concede o apoio financeiro por meio de um intermediário financeiro 

que, ao tomar emprestados recursos do BNDES, assume os riscos financeiros do investimento. 

Mas, o mesmo não é possível quando fala-se em riscos ambientais. Estes não podem ser 

divididos entre os responsáveis pelo financiamento de um projeto e já que trata-se de recursos 

do BNDES, o banco torna-se corresponsável por possíveis danos ambientais causados pelos 

projetos financiados (YOUNG, 2013; SILVA, 2006; ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 

2010; FERNANDES, 2011). 

 Com o advento da corresponsabilidade, o BNDES, assim como as demais instituições 

financeiras, necessita de cautela na gestão dos riscos (FERNANDES,2011). Essa cautela é 

verificada nos dados do BNDES que demonstram que o banco busca mitigar os riscos 

ambientais incorridos nos projetos financiados por meio das análises realizadas nas etapas do 

fluxo dos projetos no banco, fazendo com que projetos com potenciais riscos ingressem pela 

modalidade indireta não automática. Assim, as análises feitas pelo intermediário financeiro 

passam também pelo crivo dos analistas do BNDES. 

 Porém, mediante dados dos demais atores pesquisados, verifica-se que a grande maioria 

dos projetos financiados pelo BNDES, em sua maioria grandes projetos de setores prioritários 

para políticas governamentais de desenvolvimento, das quais o BNDES por sua natureza de 

atuação, participa ativamente tanto na formulação como na implementação (GUEDES; 

FONTOURA, 2013), incorrem em grandes impactos socioambientais para o Brasil e para os 

demais países onde o banco atua, o que reforça as críticas e os questionamentos sobre a atuação 

do banco. 

 O que retoma a questão anteriormente citada de que assim como os investimentos, as 

preocupações ambientais também devem ultrapassar as fronteiras, se tornando uma questão 

global e salientar proatividade dos atores envolvidos, principalmente do BNDES, no sentido de 

buscar melhorias institucionais, ou seja, fazer com que os atores envolvidos tenham em suas 

ações a efetividade daquilo que se vê nos discursos.   
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4.2.4 Salvaguardas dos Princípios do Equador 

 

 Os procedimentos operacionais do BNDES pelos quais passam os projetos apoiados 

pelo banco, têm incorporada a variável ambiental (SILVA, 2006; BRITO, 2012) nas etapas de 

análise das regularidades fiscal, trabalhista previdenciária e ambiental dos projetos. De acordo 

com dados do BNDES, numa das primeiras etapas desse processo, os analistas do banco 

procedem a classificação de risco, cadastral e ambiental do projeto. 

 A classificação da categoria ambiental de projetos, utilizada pelo BNDES, a categoria 

ABC (ANDREOLA, 2008; CONCEIÇÃO, 2010; LOUETTE, 2007) é realizada com base no 

preenchimento, por parte da proponente, de questionários socioambientais relativos à empresa 

e ao empreendimento, que incluem dentre outros temas a localização do projeto, se o projeto se 

associa a impactos como desmatamento, disposição de resíduos, emissão de poluentes, dentre 

outros impactos. Esta classificação em muito se assemelha à classificação dos Princípios do 

Equador, como mostra o quadro a seguir. 

Quadro 12 - Quadro comparativo BNDES e Princípios do Equador 

CATEGORIA 

AMBIENTAL 

BNDES PRINCÍPIOS DO EQUADOR 

A Atividade intrinsecamente relacionada a 

riscos de impactos ambientais 

significativos ou de alcance regional. O 

licenciamento requer estudos de 

impactos, medidas preventivas e ações 

mitigadoras. 

Atividade com possibilidade de 

apresentar significativos impactos 

ambientais adversos que forem 

sensíveis, diferentes ou sem precedentes. 

B Atividade envolve impactos ambientais 

mais leves ou locais e requer avaliação e 

medidas específicas. 

Atividade potencialmente causadora de 

impactos ambientais adversos em 

populações humanas ou áreas 

ambientalmente importantes, porém 

menos adversos que aqueles dos 

projetos classificados sob a Categoria A. 

C Atividade não apresenta, em princípio, 

risco ambiental significativo. 

Atividade com possibilidade de 

apresentar mínimo ou nenhum impacto 

ambiental adverso. 

Fonte: elaborado com base em BNDES (2014r); Louette (2007) e Conceição (2010). 

 Assim como verificado nos documentos do BNDES, nas entrevistas realizadas com seus 

representantes, é confirmada a utilização da categoria ambiental do tipo ABC. Porém, apesar 

das similaridades entre as categorias ambientais dos Princípios do Equador e as utilizadas pelo 

BNDES, os respondentes do banco entendem ser esta classificação anterior aos Princípios do 

Equador. Cabe salientar que a informação não é tratada como uma certeza por parte dos 

respondentes, mas como uma opinião, por não saberem se há influência dos Princípios do 
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Equador na adoção desta classificação por parte do BNDES, visto que segundo eles, esta é uma 

prática corrente entre bancos que já consideravam a variável ambiental em suas operações 

(FURTADO; STRAUTMAN, 2012). 

 Entretanto, a influência de diferentes atores políticos e sociais, principalmente governo 

e empresas, é reconhecido pelos respondentes do banco, que citam dentre outros BM, IFC, BID, 

UNEP-FI (CONCEIÇÃO, 2010; ONU, 2014). Esta influência é verificada inclusive na política 

socioambiental, criada como contrapartida a empréstimo do BM ao Brasil, voltado a melhoria 

da gestão ambiental. O que denota a influência do BM, como agente de financiamento 

multilateral, sobre demais atores mundiais como assinalam a CMMAD (1991) e Silva (2006). 

 Outros fatores de influência são verificados nas entrevistas com representantes da 

sociedade civil. Dentre eles a coparticipação do BNDES em redes de organizações, as quais 

está diretamente ligado, influenciando, segundo eles, sobretudo, suas políticas e a 

internacionalização do banco que busca estar ligado a outros atores internacionais por meio da 

instituição de subsidiárias em pontos estratégicos como o centro financeiro londrino (ALÉM, 

1997; BOUZA, 2001; PETITE, 2010). Porém, verifica-se ainda nas entrevistas controvérsias 

no que tange as influências externas na atuação do banco, pois as vezes as influências são 

consideradas, mas não de forma direta, a ponto de alterar suas políticas e as vezes nem são 

consideradas, sob o aspecto da influência de outras instituições como o BM, na medida em que 

o BNDES é considerado um banco líder e que ao ser considerado benchmarking, similar ao que 

afirma Conceição (2010), quer se diferenciar. 

 Levando-se em consideração a posição do BNDES como um instrumento 

governamental de formulação e implementação de políticas públicas de desenvolvimento, 

influências sobre sua atuação tornam-se inerentes à natureza de sua atuação. Cabe ao BNDES 

como agente público acatar aquilo que o governo federal brasileiro define como sendo 

prioridade nacional. E em consequência da influência governamental sobre sua atuação surgem 

também as influências de outros atores como das demais instâncias governamentais envolvidas 

nas questões ligadas ao desenvolvimento e ao meio ambiente e das grandes empresas executoras 

dos projetos vinculados a estas prioridades nacionais. Desta forma, o BNDES torna-se mais 

uma peça do sistema que tem que funcionar em consonância com o funcionamento das demais 

peças da engrenagem. 
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4.2.5 Princípios e diretrizes do Protocolo Verde 

 

O Protocolo Verde, um acordo assinado por bancos públicos e privados contempla um 

pacote de medidas socioambientais a serem adotadas no setor dentre elas: o financiamento do 

desenvolvimento com sustentabilidade, por meio de produtos financeiros que continuamente 

aprimorados e com condições diferenciadas promovam a qualidade de vida, o uso sustentável 

dos recursos e a proteção ambiental, além da consideração de impactos socioambientais na 

gestão de riscos e na análise de projetos tendo como base a PNMA (ANDREOLA, 2008; 

CONCEIÇÃO, 2010; LOUETTE, 2007) e por meio do condicionamento do financiamento a 

regularidade de licenciamento e da inclusão de critérios socioambientais na análise de crédito, 

(BANCO DO BRASIL, 2008, CONCEIÇÃO, 2010). O Protocolo Verde prevê ainda segundo 

MMA (2009) o não financiamento de projetos que não estejam em conformidade com questões 

socioambientais. 

Como pôde-se verificar nas palavras dos respondentes do banco, os princípios e 

diretrizes do Protocolo Verde espelham-se na política socioambiental do banco, estando os dois 

totalmente alinhados, pois tudo que tem em um, tem no outro, conforme visão dos respondentes 

e como pode-se verificar no quadro a seguir. 

Quadro 13 - Quadro comparativo Política Socioambiental e Protocolo Verde 

DIRETRIZES DA POLÍTICA 

SOCIOAMBIENTAL DO BNDES 

DIRETRIZES DA POLÍTICA 

SOCIOAMBIENTAL DO BNDES 

- Atuar alinhado com as políticas públicas e 

legislações vigentes, em especial com o 

disposto na Política Nacional de Meio 

Ambiente; 

- Desenvolver e aperfeiçoar permanentemente 

produtos financeiros voltados a objetivos de 

cunho social e ambiental e incorporar critérios 

socioambientais aos demais produtos, quando 

couber; 

- Oferecer condições diferenciadas de apoio 

financeiro para empreendimentos com 

adicionalidades socioambientais e para 

empreendimentos que equacionem passivos 

ambientais; 

- Considerar o trato das dimensões social e 

ambiental como questão estratégica na análise 

de concessão do apoio financeiro, na gestão de 

ativos e na análise de risco de beneficiários e de 

empreendimentos; 

 

- Aprimorar, continuamente, o portfólio de 

produtos e serviços bancários destinados ao 

financiamento de atividades e projetos com 

adicionalidades socioambientais;   

-Oferecer condições diferenciadas de 

financiamento (taxa, prazo, carência, critérios de 

elegibilidade, etc.) para projetos com 

adicionalidades socioambientais; e 

- Orientar o tomador de crédito, de forma a 

induzir a adoção de práticas de produção e 

consumo sustentáveis. 

- Condicionar o financiamento de 

empreendimentos e atividades, potencial ou 

efetivamente poluidores ou que utilizem 

recursos naturais no processo produtivo, ao  

Licenciamento Ambiental, conforme legislação 

ambiental vigente;  

 

Continua 



126 

 

Continuação 
DIRETRIZES DA POLÍTICA 

SOCIOAMBIENTAL DO BNDES 

DIRETRIZES DA POLÍTICA 

SOCIOAMBIENTAL DO BNDES 

- Desenvolver e aperfeiçoar permanentemente 

metodologias e instrumentos de análise, de 

monitoramento e de avaliação que incorporem 

critérios socioambientais; 

- Observar as recomendações e restrições do 

zoneamento ecológico-econômico e do 

zoneamento agroecológico, quando for o caso; 

- Apoiar empreendimentos agropecuários e de 

silvicultura relacionados à abertura de novas 

áreas, somente quando em consonância com o 

zoneamento ecológico-econômico; 

- Observar os impactos dos empreendimentos 

no emprego e considerar as políticas do Sistema 

BNDES relativas aos direitos humanos e à 

proteção de pessoas portadoras de deficiência; 

- Promover, nos empreendimentos apoiados, a 

ecoeficiência, a adoção de processos e produtos 

social e ambientalmente sustentáveis, o uso de 

sistemas de gestão para toda a cadeia produtiva 

e a redução das emissões de gases do efeito 

estufa (GEE); 

- Promover e orientar a adoção de ações 

preventivas e mitigadoras de impactos sociais e 

ambientes adversos; 

- Ampliar e atualizar permanentemente 

informações sobre os padrões de impacto e 

desempenho socioambiental, energético e da 

emissão de GEE dos principais setores 

econômicos, bem como sobre a evolução das 

rotas tecnológicas e inovações; 

- Ampliar e atualizar permanentemente o 

conhecimento sobre desenvolvimento 

sustentável e responsabilidade social e 

ambiental e compartilhar informações e 

experiências com beneficiários, instituições 

financeiras e outras organizações, buscando o 

diálogo e promovendo a integração de esforços 

para fortalecer o trato das dimensões social e 

ambiental como questão estratégica.  

- Incorporar critérios socioambientais ao 

processo de análise e concessão de crédito para  

projetos de investimentos, considerando a 

magnitude de seus impactos e riscos e a 

necessidade de medidas mitigadoras e 

compensatórias;  

- Efetuar a análise socioambiental de clientes 

cujas atividades exijam o licenciamento 

ambiental e/ou que representem significativos 

impactos sociais adversos; 

-Considerar nas análises de crédito as 

recomendações e restrições do zoneamento 

agroecológico ou, preferencialmente, do 

zoneamento ecológico-econômico, quando 

houver; e  

- Desenvolver e aplicar, compartilhadamente, 

padrões de desempenho socioambiental por setor 

produtivo para apoiar a avaliação de projetos de 

médio e alto impacto negativo; 

- Definir e contemplar critérios socioambientais 

nos processos de compras e contratação de 

serviços;  

- Racionalizar procedimentos operacionais 

visando promover a máxima eficiência no uso 

dos recursos naturais e de materiais deles 

derivados; e 

- Promover medidas de incentivo à redução, 

reutilização, reciclagem e destinação adequada 

dos resíduos, buscando minimizar os potenciais 

impactos ambientais negativos. 

- Capacitar o público interno para desenvolver 

as competências necessárias à implementação 

dos princípios e diretrizes deste PROTOCOLO;  

- Desenvolver mecanismos de consulta e diálogo 

com as partes interessadas; e 

- Comprometer-se a publicar anualmente os 

resultados da implementação dos princípios e 

diretrizes estabelecidos neste PROTOCOLO; 

- Implementar mecanismo de governança 

envolvendo os signatários para compartilhar 

experiências, acompanhar a efetividade e propor 

melhorias no processo de implementação dos 

princípios e diretrizes deste PROTOCOLO, bem 

como sua evolução; e  

- Desenvolver um modelo de abordagem 

padronizado para levantar informações 

socioambientais junto aos clientes; e  

- Realizar, a cada dois anos, a revisão dos 

princípios e diretrizes para o contínuo 

aperfeiçoamento deste PROTOCOLO. 

 

Fonte: elaborado com base em BNDES (2014k); Banco do Brasil (2008) e Conceição (2010). 
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Observando o quadro acima é possível verificar a consonância entre as diretrizes do 

Protocolo Verde e as diretrizes da Política Socioambiental do BNDES, indicando assim a 

internalização de todos os princípios do Protocolo Verde nas práticas do banco. O que coaduna 

com as palavras dos respondentes do banco que consideram o alinhamento do banco no que 

tange às políticas públicas e legislações vigentes. Como exemplo, é citada a exigência das 

licenças ambientais que apesar de não ser, segundo respondentes, a única e principal forma de 

se mitigar riscos como enfatizado por organizações da sociedade civil é uma das principais 

devido ao fato de o banco por ser um banco público, não poder deixar de seguir a lei.  Os 

respondentes consideram o total alinhamento do banco no que se refere as políticas públicas 

pelo fato de estar em constante diálogo com outros órgãos governamentais tanto na formulação 

quanto na implementação de políticas públicas (BOUZA, 2001; TORRES FILHO; COSTA, 

2012). Tal alinhamento é considerado também na visão de respondentes da sociedade civil, por 

estar relacionado à natureza do banco, ou seja, um banco público de desenvolvimento, que 

como tal deve atuar de modo amplo e não apenas se restringir a função de instituição financeira 

(GUEDES; FONTOURA, 2013). Como um exemplo pode-se citar a IBMA, uma iniciativa 

gerida pelo BNDES e que tem como um dos objetivos o cumprimento da Lei da Mata Atlântica, 

demonstrando assim o BNDES como um instrumento político de implementação de leis ou 

políticas públicas. 

Alinhamento este considerado também no que se refere ao compartilhamento de 

experiências e informações e na busca pelo aprimoramento da atuação no que tange a questão 

ambiental segundo respondentes, por meio da constante interação com seus pares. Como 

exemplos são citados, WRI, BID, ALIDE, think thanks e outros bancos de desenvolvimento. 

Com a sociedade civil, por intermédio das ONGs, e na adoção de sugestões e propostas que se 

mostrem congruentes com o papel do banco (LEIS, 1992). Esta agenda de cooperação, interação 

e participação é considerada pelos respondentes uma agenda totalmente em voga no BNDES. 

 Porém, por parte dos representantes da sociedade civil o alinhamento do banco é 

verificado de forma parcial em casos específicos, como no atendimento às políticas vistas como 

prioridades governamentais e ainda salientam a atuação do banco nesta questão através da 

realização de um check-list dos procedimentos realizados por outras instâncias do sistema ao 

qual pertence, como o IBAMA, sem questioná-las. E no que tange ao alinhamento quanto ao 

compartilhamento de informações apesar do reconhecimento de melhorias feitas pelo banco, o 

diálogo ainda é muito difícil dada a cultura fechada do banco em relação a disponibilização 

pública de dados, mesmo com a grande mobilização da sociedade civil nos últimos anos. Assim 
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é ressaltada a dificuldade de entendimento que leva a diluição de organizações, como a 

Plataforma BNDES, que monitorava o BNDES, mas também a criação de novos instrumentos 

de diálogo como o Fórum BNDES Sociedade Civil, criado como uma extensão da Plataforma 

na tentativa de dar continuidade ao diálogo (LEIS, 1992). 

 Cabe destacar um importante aspecto que emergiu ao longo da pesquisa de campo, que 

se refere a importância da AMA. Criada após 20 anos da instituição da primeira unidade de 

meio ambiente do banco, quando foi internalizada a variável ambiental (FERNANDES, 2011), 

apesar de ser uma área operacional, ou seja, uma área que de fato realiza financiamentos e 

análise de projetos e responsável por importantes iniciativas ambientais como a IBMA e a 

assinatura do Protocolo Verde, é destacada principalmente na fala dos respondentes a 

importância da AMA como suporte à análise socioambiental de projetos de todas as demais 

áreas do banco.  

Ao enfatizar a estrutura descentralizada de análise de projetos, por meio da qual cada 

área faz a análise de seus projetos os respondentes enfatizam a importância da AMA na 

capacitação dos técnicos para tal. Desta forma, verifica-se que a importância da AMA está em 

seu papel de suporte as demais áreas do banco na análise de seus projetos. Outro fator que 

emerge da fala dos respondentes é o caráter comum da política socioambiental do banco. A 

política socioambiental do BNDES, criada como contrapartida a empréstimo do BM (REDE 

BRASIL, 2012) é uma política que se baseia na PNMA, em acordos de cooperação ambiental, 

como o Protocolo Verde e em determinações de ministérios, como o MMA (ANDREOLA, 

2008; CONCEIÇÂO, 2010). Ela é uma referência para toda a atuação operacional do banco, e 

por isso, denominada política guarda-chuva, pois é traduzida pela AMA e incorporada à todas 

as regras e normativos do banco, igualmente para todas as áreas. 

Apesar da importância da AMA e da política socioambiental do BNDES, segundo 

respondentes da sociedade civil o banco ainda não introjectou uma política ambiental em suas 

prioridades, apenas tenta de adequar a conjuntura internacional, pois não é dada a devida 

importância a área de meio ambiente que é minoria dentro do banco e dentro da tomada de 

decisões do banco, tendo desta forma pouca influência. 

Dito isto, apresenta-se um gráfico que demonstra o percentual de desembolsos para cada 

área do banco, e com base nos resultados demonstrados sugere-se ilustrar a mínima 

representatividade da AMA nos desembolsos do banco, bem como a citada priorização de 

setores da economia considerados estratégicos nacionalmente. 
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Gráfico 4 -  Representatividade das áreas do BNDES 

 

Fonte: elaboração com base em BNDES (2014v). 

Nota: As operações diretas são aquelas contratadas diretamente com o BNDES ou através de mandatário 

(BNDES, 2014f).  

Desta forma, apesar do BNDES apresentar políticas e instrumentos que permeiam os 

princípios e diretrizes do Protocolo Verde (AMARAL, 2003; SILVA, 2006; CONCEIÇÃO, 

2010), de apresentar critérios das dimensões de sustentabilidade que integradas, preconizam 

um novo modelo de desenvolvimento (SACHS, 2008, 2009; VEIGA, 2008; BARBIERI, 2010) 

que prevendo a preocupação com o presente e o futuro (CMMAD, 1191) impacta de forma 

significativa a atuação de bancos de desenvolvimento (FERNANDES, 2011; BOUZA, 2001), 

as amplas críticas que permeiam a atuação do banco indicam contradições no que tange o 

discurso e a prática. E de acordo com dados dos representantes da sociedade civil, o que se 

espera do banco é que ele atue não apenas como um indutor de melhores práticas, fazendo 

apenas recomendações que não podem ser verificadas, dada a falta de transparência, mas que o 

banco atue buscando fazer com que todo o sistema atue de acordo com as políticas sociais e 

ambientais brasileiras de forma a compatibilizar desenvolvimento econômico, social e 

preservação ambiental (CONCEIÇÃO, 2010). Pois assim, o BNDES pode vir a ser vanguarda 

e referência internacional na utilização de critérios de sustentabilidade nas atividades 

financeiras, coisa que de acordo com respondentes, apesar dos avanços, o banco ainda não é. 

 Ressalvada a parcela de responsabilidade do BNDES, no que diz respeito as possíveis 

melhorias em seus mecanismos e procedimentos como forma de conferir maior rigor no que 

tange a preocupação ambiental relativa aos projetos financiados e o papel institucional que o 

banco poderia ter para a melhoria da gestão ambiental, tornando-se vanguarda nas questões 
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sociais e ambientais, ressalta-se que a questão ambiental ou socioambiental, vai muito além do 

BNDES. Como dito anteriormente o banco faz parte de um sistema composto por diferentes 

instâncias como o IBAMA (responsável pelo licenciamento ambiental e amplamente criticado 

no que tange a sua atuação, devido a emissão de licenças sem a devida fiscalização do 

cumprimento de condicionantes) e segundo respondentes, conforme relatos feitos na descrição 

do caso,  o banco coloca-se como uma simples peça desta engrenagem sem poder de influência 

sobre as demais peças e no entanto, influenciado pelas prioridades destas partes e peças. 

 E apesar das influências sofridas em sua atuação o BNDES, em termos gerenciais, tem 

feito significativos avanços desde as décadas de 70 e 80, incorporando a questão ambiental em 

suas operações, atuando de forma proativa por meio de mecanismos e instrumentos que 

demostram que o banco tem feito melhorias e atuado de forma direta no apoio ao meio ambiente 

e se tornado um gerenciador de importantes recursos voltados a questões ambientais como os 

recursos do Fundo Amazônia. O que o banco necessita é desenvolver um papel institucional 

inerente ao seu papel de banco de desenvolvimento buscando influenciar de forma positiva as 

políticas públicas de desenvolvimento, bem como as ações dos múltiplos atores envolvidos 

nesta questão de forma a fazer com que todos os envolvidos trabalhem em prol de um único 

objetivo: um desenvolvimento econômico que esteja também integrado ao desenvolvimento 

social e ambiental. E precisa acima de tudo tornar suas ações mais transparentes e acessíveis ao 

público para que a sociedade civil seja capaz de conhecer e avaliar os parâmetros utilizados 

pelo banco como forma de alcançar esses resultados. Parâmetros esses que o banco utiliza 

porém como não são de fácil acesso para conhecimento público, tornam-se alvos de constantes 

críticas dadas as polêmicas envolvendo projetos financiados.         
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5 CONCLUSÕES 

 

A degradação ambiental, causada pelo atual modelo de desenvolvimento baseado no 

padrão de acumulação do capitalismo global, se tornou foco dos debates das principais 

conferencias mundiais ocorridas nas últimas décadas. Como fruto dos debates surge o conceito 

de desenvolvimento sustentável que apregoa a integração das dimensões econômica, social e 

ambiental de sustentabilidade para garantir o atendimento às necessidades de gerações presente 

e futuras. E, no âmbito econômico, os bancos de desenvolvimento são de extrema importância 

neste debate por constituírem o principal instrumento de fomento ao desenvolvimento dos 

países e que ao se tornarem executores das políticas governamentais de desenvolvimento 

financiam setores altamente impactantes social e ambientalmente. 

 A preocupação com os riscos inerentes a atuação destes atores culminou na adoção pelos 

legisladores, da responsabilidade solidária que, independentemente de culpa, coloca os bancos 

no polo passivo de atividades causadoras de impactos ambientais, tendo que se preocupar com 

os impactos de suas atividades e principalmente com os impactos das atividades de empresas 

financiadas.  

 O atual contexto de crescente conscientização em relação a degradação ambiental 

causada pelas atividades humanas e a representatividade do BNDES como principal 

instrumento de fomento ao desenvolvimento brasileiro levaram ao objetivo desta dissertação 

de identificar como são adotados os critérios de sustentabilidade ambiental no processo de 

avaliação de concessões das linhas de financiamento do BNDES.   

Com base nos resultados obtidos nesta pesquisa é possível afirmar que existem 

evidências de que os critérios de sustentabilidade ambiental estão internalizados na avaliação 

de projetos submetidos ao apoio financeiro do BNDES. A adoção de critérios de 

sustentabilidade assim como as controvérsias que permeiam a atuação ambiental do BNDES, 

foram identificadas por meio da análise dos dados coletados tanto na pesquisa documental 

quanto nas entrevistas realizadas. 

 A partir da análise dos dados documentais verificou-se um amplo espectro de 

informações ambientais no site do BNDES no que se refere ao processo de análise 

socioambiental de projetos que se resume no fluxo operacional do banco. Fluxo, por meio do 

qual são feitas as análises de viabilidade econômica e de regularidade fiscal, trabalhista e 

ambiental das empresas e dos projetos, através de instrumentos ou critérios denominados guias 

socioambientais, quadros lógicos, questionários socioambientais e metodologias de avaliação 

empresarial, dentre outros. Estes critérios emergem das diretrizes e princípios da política 
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socioambiental, que abarca todo o processo operacional do banco e por isso é denominada de 

política “guarda-chuva”. É neste processo, denominado fluxo operacional, comum à todas as 

áreas de atuação do banco, e por meio das análises realizadas em cada uma de suas etapas que 

os técnicos do banco abarcam os principais aspectos socioambientais relativos à empresa e ao 

projeto. 

 No entanto, apesar destes resultados obtidos através de dados documentais e da 

confirmação destes resultados pelos respondentes do banco, que afirmam ser este processo o 

principal instrumento de mitigação de riscos do BNDES, por abarcar toda a avaliação do 

projeto, uma das principais controvérsias relaciona-se a impossibilidade de uma efetiva 

avaliação da implementação desses critérios. Esta dificuldade está relacionada a não publicação 

de documentos necessários para tal, como relatórios de análise. Os dados não são publicados 

sob o argumento do sigilo bancário que cerca a atuação do banco e é garantido por decreto 

presidencial.  

As constantes polêmicas relacionadas aos projetos financiados pelo BNDES, que 

envolvem desrespeito aos direitos humanos, sociais e ambientais, intensificam as controvérsias 

envolvendo os critérios socioambientais por ele adotados, que são classificados como critérios 

muito frágeis, insuficientes ou ainda como critérios unicamente econômicos, que não vinculam 

respeito a direitos humanos, sociais e ambientais. Verifica-se ainda que a base para as críticas 

apresentadas são as polêmicas em torno dos principais e vultuosos financiamentos do banco a 

projetos altamente impactantes, como os projetos de grandes usinas hidrelétricas que apesar dos 

grandes impactos e sucessivas ações judiciais por parte de órgãos do poder público e da 

sociedade civil, continuam a ser realizadas a todo vapor e com recursos do BNDES. 

 Desta forma, verifica-se que apesar da existência de dados que demonstram a 

preocupação ambiental e a adoção de critérios socioambientais no processo de análise de 

projetos, a falta de transparência, integrada às constantes polêmicas envolvendo projetos 

financiados levantam muitos questionamentos sobre a atuação do banco. 

 Dito isto, vê-se atingido o principal objetivo desta pesquisa, pois identificou-se que os 

critérios são adotados nas etapas do processo de análise dos projetos que envolvem 

enquadramento, análise, aprovação e contratação e liberação e acompanhamento por meio das 

quais são verificadas a regularidade social e ambiental tanto da empresa quanto do projeto. 

Assim os critérios de sustentabilidade ambiental são adotados dentro do fluxo operacional de 

projetos do banco. Identificou-se ainda que tanto os critérios adotados como as etapas que 

envolvem este processo são gerais, ou seja, são os mesmos para todas as áreas de atuação do 

banco, inclusive a AMA.  
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O fato de não ter-se expandido a pesquisa ao âmbito das beneficiárias, ou seja, empresas 

financiadas pelo BNDES, bem como a falta de transparência do banco que impossibilita o 

acesso a documentos inerentes ao processo de análise, tais como os relatórios de análise, não 

permitem a efetiva avaliação da implementação dos critérios. 

Porém, cabe aqui destacar importantes fatores que envolvem a atuação do BNDES. O 

primeiro deles é a questão das influencias à sua atuação, que apesar das divergentes opiniões a 

esse respeito por parte dos respondentes, aparecem fortemente. Tais influências são verificadas 

por parte do governo, de outras instituições e de empresas. No que tange a influência de outras 

instituições, apesar do banco ser citado como líder que quer se diferenciar, destaca-se o BM 

que tem como principal influência em contrapartida a um de seus empréstimos, a criação da 

política socioambiental do banco. Os dados referentes a política revelam também a influência 

de instancias governamentais, pois ela baseia-se em determinações de órgãos como ministérios. 

Porém a maior influência governamental está na definição de prioridades, que o BNDES, como 

um executor das políticas de governo, segue à risca e, por consequência, verifica-se forte 

influência daquelas que teoricamente tem o kow-how para executar os projetos prioritários para 

o governo, ou seja, as grandes empresas que acabam recebendo grande parte dos recursos do 

banco.  

Ainda no que tange a política, destaca-se seu caráter comum, que tem em seus princípios 

e diretrizes o norteador do processo operacional do banco para todas as áreas, inclusive a AMA, 

não tendo assim nenhum aspecto que a diferencie das demais áreas. Destaca-se ainda seu caráter 

de espelho do Protocolo Verde, pois pode-se verificar que seus princípios e diretrizes são tal 

como aquelas apresentadas no Protocolo Verde, do qual o banco é signatário. O que nos leva a 

concluir que o banco está cumprindo o compromisso firmado em 1995 com demais instituições 

e órgãos governamentais que assinaram o Protocolo Verde.  

No que se refere a AMA, apesar de ser uma área operacional, sua importância está em 

seu papel de suporte, devido ao modelo descentralizado de análise de projetos em que o banco 

se enquadra. Este modelo requer que a análise dos projetos seja realizada em cada área 

especifica, cabendo a AMA, o papel de capacitar os técnicos das demais áreas para a análise 

socioambiental de projetos, o que faz com que a questão ambiental não esteja centralizada na 

AMA, como se pensava a princípio neste estudo, mas dispersa pelas várias áreas do banco.  

Outro importante fator que destacamos é a constante interação do banco com seus pares 

por meio de compartilhamento de experiências. Vários são citados pelos respondentes como 

BM, IFC, BID, dentre outros, que para o banco são considerados como padrões de melhores 

práticas e principalmente com a sociedade civil. Os dados apontam que mesmo com 
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dificuldades o diálogo tem evoluído nos últimos anos. E, de acordo com dados do banco essa é 

uma agenda de grande importância para o BNDES.    

 Dito isto, conclui-se que apesar das melhorias os dados apontam que o banco não tem 

feito o suficiente em termos de transparência e desembolsos. Mas considerando-se que o 

BNDES é um instrumento governamental de formulação e implementação de políticas públicas 

e as influências sofridas pelo banco em sua atuação pode-se dizer que a questão da 

sustentabilidade vai muito além do BNDES. Assim, cabe ao banco buscar melhorias 

institucionais que influenciem este cenário, tornando-o mais favorável ao alcance do 

desenvolvimento sustentável com atuação proativa de todos os envolvidos e tornando acessível 

ao público os resultados alcançados.  

Por fim, apresenta-se nesta dissertação algumas sugestões para futuras pesquisas no que 

tange o tema sustentabilidade ambiental no setor financeiro: 

 Analisar em profundidade a adoção de critérios de sustentabilidade ambiental na 

avaliação dos projetos estendendo a pesquisa ao âmbito das beneficiárias do BNDES, 

ou seja, empresas financiadas; 

 Analisar as influências sofridas pelo BNDES, por parte de governos, instituições de 

desenvolvimento e empresas, bem como de acordos internacionais, em suas estratégias 

e procedimentos voltados a questão ambiental; 

 Analisar os financiamentos que o BNDES recebe, principalmente do Banco Mundial, 

quais as contrapartidas do governo federal e os impactos destes financiamentos nas 

práticas ambientais do banco; 

 Estender a análise ao âmbito do judiciário, tendo como respondentes representantes 

deste setor dada a problematização da corresponsabilidade dos bancos de 

desenvolvimento a possíveis danos ambientais causados. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTAS BNDES 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

1 – Quais são os critérios adotados internamente pelo banco para avaliar os projetos 

submetidos à concessão de financiamentos na área de meio ambiente? Como são 

adotados estes critérios? 

2 – De que forma os programas vigentes na área de meio ambiente buscam garantir 

a preservação e o respeito pela capacidade dos ecossistemas de se autodepurar, a 

melhoria do ambiente urbano, bem como limitar o uso dos recursos não-renováveis? 

3 – Como e onde acessar mais informações sobre os programas Pronaf Agroecologia 

e Pronaf Eco? 

4 – Quais organismos internacionais e atores nos mercados financeiros nacional e 

internacional influenciam (ou influenciaram) as estratégias e procedimentos do 

BNDES? 

5 – Como o conceito de desenvolvimento sustentável da CMMAD foi 

incorporado/internalizado na Política Socioambiental do BNDES, mais 

especificamente, nas práticas do banco na área de meio ambiente? 

6 – O banco possui alguma medida de precaução para evitar corresponsabilização 

por danos ambientais causados por projetos financiados? 

7 – A adoção da classificação de categoria ambiental dos empreendimentos teve 

influência dos Princípios do Equador? 

8 – De que forma os princípios e diretrizes do Protocolo Verde, do qual o BNDES é 

signatário, norteiam o processo de avaliação dos projetos de proponentes ao apoio 

financeiro do banco? 

9 – De que forma o banco busca o alinhamento às políticas públicas e legislações 

vigentes? 

10 – Quando se fala em compartilhar riscos fala-se também em riscos ambientais? 

Nas operações indiretas os riscos são totalmente assumidos pelos agentes 

financeiros credenciados ou o BNDES tem algum grau de responsabilidade? 

11 – Como o BNDES busca o compartilhamento de informações e experiências com 

seus pares? De que forma isso influencia os critérios de desenvolvimento sustentável 

e responsabilidade socioambiental do banco e vice-versa? 

12 -  Quais são os procedimentos adotados pelo banco como forma de monitorar e 

cobrar o cumprimento das salvaguardas por ele estabelecidas? 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome da área: Meio Ambiente  

Cargo que ocupa:  

Tempo no banco: Tempo na área: 

Email: Telefone: 
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13 – Como o banco avalia o desempenho do Fundo Amazônia e a burocracia no 

processo de avaliação de projetos? 

14 – Em que medida a comprovação de sustentabilidade por meio da licença 

ambiental como principal requisito para escolha de projetos pode implicar no sucesso 

do Fundo Amazônia?  

15 – Poderia discorrer sobre a institucionalização da área de Meio Ambiente no 

BNDES e, dar sua opinião sobre a importância deste processo na atuação ambiental 

do banco?   
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APÊNDICE B - ROTEIRO DE ENTREVISTAS BNDES 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente  

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

1 - Quais organismos nacionais e/ou internacionais e atores nos mercados financeiros 

nacional e internacional influenciam (ou influenciaram) a política socioambiental do 

banco e a definição dos critérios de sustentabilidade ambiental adotados na análise 

dos projetos apoiados pelo banco? 

2 - Como o conceito de desenvolvimento sustentável da CMMAD foi 

incorporado/internalizado na Política Socioambiental do BNDES? 

3 - O banco possui alguma medida de precaução para evitar corresponsabilização por 

danos ambientais causados por projetos financiados? 

4 - A adoção da classificação de categoria ambiental dos empreendimentos teve 

influência dos Princípios do Equador? 

5 - De que forma os princípios e diretrizes do Protocolo Verde, do qual o BNDES é 

signatário, norteiam a política socioambiental do banco e o processo de avaliação dos 

projetos financiados pelo banco? 

6 - De que forma o banco busca o alinhamento às políticas públicas e legislações 

vigentes? 

7 - Como o BNDES busca o compartilhamento de informações e experiências com 

seus pares? De que forma isso influencia os critérios de desenvolvimento sustentável 

e responsabilidade socioambiental do banco e vice-versa? 

8 - Poderia discorrer sobre a institucionalização da política socioambiental no BNDES 

e, dar sua opinião sobre a importância desta política na atuação ambiental do banco?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome da área: Área de Planejamento  

Cargo que ocupa:  

Tempo no banco: Tempo na área: 

Email: Telefone: 
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APÊNDICE C - ROTEIRO DE ENTREVISTAS BNDES 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

1 - Quais são os critérios adotados internamente para avaliar os projetos submetidos 

à concessão de financiamentos na área de agropecuária e inclusão social? 

2 - De que forma os programas da linha Pronaf (Pronaf Eco e Pronaf Agroecologia) 

são avaliados e implementados? Como poderia obter acesso a mais informações 

sobre os dois programas? 

3 - Poderia discorrer sobre como a área de meio ambiente do banco contribui na 

análise de projetos da sua área e a importância da política socioambiental na atuação 

ambiental do banco?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome da área: Agropecuária e Inc. Social  

Cargo que ocupa:  

Tempo no banco: Tempo na área: 

Email: Telefone: 
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APÊNDICE D - ROTEIRO DE ENTREVISTAS BNDES 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

 

1 - Quais são os critérios adotados internamente para avaliar os projetos submetidos 

à concessão de financiamentos na área de infraestrutura? 

2 - Quais são os projetos de energias renováveis da sua área e como são avaliados e 

implementados?  

3 - Poderia discorrer sobre como a área de meio ambiente do banco contribui na 

análise de projetos da sua área e a importância da política socioambiental na atuação 

ambiental do banco?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome da área: Infraestrutura  

Cargo que ocupa:  

Tempo no banco: Tempo na área: 

Email: Telefone: 
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APÊNDICE E - ROTEIRO DE ENTREVISTAS ONGS 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

1 – Como avalia os critérios adotados pelo BNDES para analisar os projetos 
submetidos à concessão de financiamentos na área de meio ambiente?  
2 – Considera que os programas vigentes na área de meio ambiente do BNDES 
conseguem garantir a preservação e o respeito pela capacidade dos ecossistemas de 
se autodepurar, a melhoria do ambiente urbano, bem como limitar o uso dos recursos 
não-renováveis? 
3 – Verifica influência de organismos internacionais e de atores dos mercados 
financeiro nacional e internacional nas estratégias e procedimentos do BNDES? 
4 – Considera que o conceito de desenvolvimento sustentável da CMMAD foi 
incorporado/internalizado na Politica Socioambiental do BNDES, mais 
especificamente, nas práticas do banco na área de meio ambiente? 
5 – Considera que as estratégias e procedimentos do BNDES estão alinhados às 
políticas públicas e legislações vigentes? 
6 – Como analisa a questão do compartilhamento de informações e experiências do 
BNDES com a sociedade civil, principalmente aqueles atingidos pelos projetos que o 
banco financia? 
7 -  Como analisa os procedimentos de monitoramento e cobrança do cumprimento 
das salvaguardas do banco? 
8 – Como avalia o desempenho do Fundo Amazônia e a burocracia no processo de 
avaliação de projetos? 
9 – Poderia discorrer sobre a atuação ambiental do BNDES.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Nome da área ou setor:  

Cargo que ocupa:  

Email: Telefone: 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTAS ACADÊMICOS 

Universidade do Grande Rio - UNIGRANRIO 

Programa de Pós-Graduação em Administração - PPGA 

Mestranda: Cidália de Paula Valente 

Orientadora: Profa. Dra. Ana Lúcia Guedes 

 

 

 

1 - Poderia discorrer sobre a atuação do BNDES no que tange a financiamentos de 

empreendimentos em países da América do Sul e os impactos dos financiamentos 

das empresas brasileiras nestes locais, especificamente em termos sociais e 

ambientais?   

2 - Poderia discorrer sobre a dicotomia entre o papel do banco como órgão de fomento 

ao desenvolvimento econômico e social do país e financiador de projetos com 

impactos sociais e ambientais? 

3 - Qual sua opinião sobre a questão do compartilhamento de informações e 
experiências do BNDES com a sociedade civil, ou seja, a questão da transparência? 
4 - Verifica influência de organismos internacionais e de atores dos mercados 
financeiro nacional e internacional nas estratégias e procedimentos do BNDES? 
5 - Poderia discorrer sobre a atuação ambiental do BNDES? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO  

Instituição de vínculo:  

Área de atuação:  

Email: Telefone: 


