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 Resumo  

Apesar das Guidelines internacionais regulando atividades bancárias na área dos 

Direitos Humanos, as operações de empréstimo para exportação de serviços dos bancos de 

desenvolvimento, encontram-se descobertas. O regime de financiamento dos bancos de 

desenvolvimento à exportações de serviços encontra-se em área cinzenta,  fora dos marcos 

normativos internacionais sobre o tema, o que é especialmente mais grave em países em 

desenvolvimento. O artigo irá analisar: bancos de desenvolvimento e agências de crédito à 

exportação, marcos legais, acordos regionais e multilaterais de investimento, destacando 

mecanismos de salvaguarda e sua importância para o cumprimento dos princípios de Direitos 

Humanos pelas empresas.  

 

Palavras-chave: financiamento público; BNDES; bancos de desenvolvimento; direitos 

humanos.  

 

Abstract  

Despite the existence of international human rights guidelines regulating banking 

activities, the implementation of human rights principles by development banks, isn’t 

observed at all. The role of the official credit agencies when promoting export services to 

least developing countries is increasing in the last decades, but the loan regimes are still 

insulated from social and environment international framework, pending in a grey area. This 

article will analyze: the development banks and export credit agencies’ regimes, regional and 
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multilateral trade and investment agreements’ clauses, safeguards mechanisms and their 

importance to the compliance of international human rights rules. 

 

Keywords: public financing; export credit agencies; BNDES; development banks; human 

rights. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Bancos de desenvolvimento assumem gradativamente papel fundamental na 

viabilização de investimentos em obras de infraestrutura que contam com uso intensivo de 

capital, grande número de trabalhadores, impactos socioambientais em modelos societários de 

parcerias público-privadas. As operações de empréstimo, se por um lado, guardam 

proximidade com mecanismos de ajuda internacional ao envolverem governos de países em 

desenvolvimento, obras de infraestrutura essenciais e investimentos de longo prazo, por outro, 

recaem na categoria de incentivo à exportação de serviços e de investimentos tendo como 

beneficiárias diretas as empresas. 

O BNDES como um banco de desenvolvimento se destacou nas últimas décadas 

como promotor à exportação de serviços brasileiros na área da construção civil, assumindo 

lugar de destaque no contexto das chamadas Agências de Crédito à Exportação. Observa-se, 

no entanto, que o regime de crédito à exportação do BNDES
4
 funciona como um corpo 

autônomo de regras e de procedimentos desvinculados das regras e padrões internacionais de 

comportamento nas áreas dos Direitos Humanos. Pode-se dizer que este é, ainda, um padrão 

adotado pela maior parte dos bancos de desenvolvimento, seja em âmbito dos países, em 

âmbito multilateral ou mesmo regional. 

Os empréstimos promovem a internacionalização de empresas via contratação por 

governos estrangeiros sendo estes vinculados à exportação sob o véu da cooperação 

econômica entre Estados. Desvinculadas as referidas operações do framework sobre proteção 

aos Direitos Humanos, padrões trabalhistas e ambientais, acarretam prejuízos, forte 

insegurança jurídica e riscos agravados pelo fato de serem realizadas, em sua maior parte, 

entre países menos desenvolvidos. 

A postura brasileira de recusar a adesão às normas do Direito Internacional expressa 

pela não ratificação de Acordos Bilaterais de Investimentos (BITS), sigla em inglês, pela 
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resistência no trato do tema dos investimentos nos fóruns multilaterais e regionais, além da 

participação pouco expressiva nas negociações sobre Direitos Humanos e Empresas - UNGP
5
 

e não regulamentação da Convenção sobre Assistência Mútua em matéria tributária é 

injustificada, especialmente, se considerarmos a posição do país enquanto um investidor 

internacional. Tal conservadorismo mantém Estados, investidores privados e sociedade civil, 

no Brasil e em países receptores, expostos a riscos de variadas naturezas, dada a falta de 

previsibilidade de regras e na contramão da tendência mundial de incorporação pelas 

empresas e instituições financeiras de assessments socioambientais. 

Na primeira parte do artigo será realizada uma análise dos bancos de 

desenvolvimento e das agências de crédito à exportação, suas semelhanças e marcos 

regulatório. Ainda nessa parte, com base em Krasner (1986), serão feitas reflexões sobre a 

constituição dos regimes multilaterais e obstáculos à evolução dos mesmos. Detendo ethos e 

racionalidades distintas esses regimes entram em conflito e as respostas não necessariamente 

atendem seus propósitos originais, o que não significa sua desconstrução, mas uma evolução 

no sentido da inclusão de novos princípios. Sarfaty (2012), sob a ótica da antropologia, trás, 

em sua pesquisa sobre a evolução do trato dos Direitos Humanos no Banco Mundial, 

importante contribuição sobre avanços e dificuldades da instituição relativamente à inserção 

do tema dos Direitos Humanos em seu processo de governança. Partimos do pressuposto que 

o déficit de transparência do BNDES deve-se ao contexto em que o regime 

desenvolvimentista evolui no Brasil e no exterior, combinado com a evolução do tema do 

regime de cooperação internacional e de desenvolvimento em um contexto neoliberal.  

Na segunda parte do presente artigo, será analisado o regime multilateral de 

comércio no que tange a inserção dos Direitos Humanos, das salvaguardas e waivers dos 

princípios de livre comércio. Serão destacados o fenômeno da fragmentação do Direito 

Internacional em subsistemas e os riscos de formarem regimes autônomos. Reconhecendo tal 

tendência, Pauwelyn (2003) afirma que os subsistemas do Direito Internacional decorrentes 

do processo de globalização, do choque de interesses e da participação mais ampla da 

sociedade civil, devem estar cobertos por seus princípios gerais e de Direitos Humanos. 

Leader (2011) afirma que os Direitos Humanos devem recair com mais força sobre os 

subsistemas do direito internacional que tratam de temas específicos, ampliando assim o 

escopo da incidência de suas regras e decisões a número maior de atores impactados. As 

decisões da OMC, por exemplo, não se destinam a um escopo limitado de interessados no 
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livre comércio, mas a todos os impactados por medidas que flexibilizam regras de proteção do 

mercado.   

Inserir os Direitos Humanos nas relações comerciais e de investimentos vai além da 

racionalidade econômica e funcional que permeiam as instituições. O trabalho do professor 

Sheldon Leader (2011) sobre fundamentações cívica, funcional e consensual trás importante 

contribuição para a inserção dos Direitos Humanos nas relações comerciais e de 

investimentos via processos decisórios institucionais e contratos de investimentos.  

A terceira parte é voltada para as cláusulas de salvaguarda em contratos de 

investimentos como o caso BTC envolvendo duto de petróleo atravessando os Estados da 

Turquia, Geórgia e Azerbaijão, é destacado.  

Ao final, considerações serão realizadas sobre a gravidade do posicionamento 

conservador do Brasil relativamente às normas internacionais e a inadequação desse 

comportamento a sua atual posição de investidor internacional, tendo no BNDES um ator 

fundamental no processo de internacionalização das empresas brasileiras. As cláusulas sociais 

e ambientais do BNDES são bastante primitivas, inclusive, em relação às existentes em 

acordos regionais de investimentos em áreas nas quais está atuando, o que representa sérios 

riscos para os investimentos aportados.  

 

2. BANCOS DE DESENVOLVIMENTO E AGÊNCIAS DE CRÉDITO A 

EXPORTAÇÃO: IDENTIDADE DE PROPÓSITOS 

 

No período 2007/2014 foram desembolsados pelo Brasil 2,8 bilhões de dólares em 

linhas de créditos na área da infraestrutura em obras no continente africano, sendo 96% do 

total destinados à Angola (WALDERSEE, 2014). Entre 2002/2011 o governo chinês aportou 

12 bilhões em linhas de créditos para esse mesmo país. Pode-se dizer que Brasil e China 

foram responsáveis nos últimos 10 anos pelo financiamento e execução de todas as obras de 

infraestrutura em Angola.  

A Southern African Development Community, composta de 17 países do sudeste 

africano dentre eles, Angola, Moçambique e África do Sul, divulgou em 2012 um plano de 

desenvolvimento (RIDMP)
6
 realizado com o suporte do Development Bank of Southern 

Africa prevendo crescimento populacional de 1,7% ao ano na região, o que faria a população 

chegar a 350 milhões em 2027, demandando a continuidade das obras em infraestrutura e 
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fazendo do continente um Eldorado para empresas da construção civil, especialmente, 

chinesas e brasileiras.  

 Lei sobre parcerias público-privadas foi publicada em 2011 em Angola visando à 

promoção de obras na área da infraestrutura da seguinte forma: “incentivar o investimento 

privado em infraestrutura pelo sector privado e a recuperação dos investimentos por parte 

destes seria a posterior, através da exploração, durante determinado tempo, em regime de 

concessão
7
”. 

No entanto, a lei é pouco clara em relação a compartilhamento de riscos 

socioambientais, pois dispõe de cláusula de estabilização, não permitindo que alterações 

supervenientes de regras domésticas comprometam o equilíbrio econômico do projeto, salvo 

em condições que acaba não enumerando. Pelo princípio da prevalência, a Lei 2/2011 sobre 

PPPs se sobrepõe a toda e qualquer regra sobre concessões, abrindo exceções setoriais não 

reguladas, dando espaço para o risco de casuísmo e falta de transparência
8
. Finalmente, 

quanto aos riscos ambientais e urbanísticos, a lei adota o princípio da responsabilização pelo 

parceiro com melhores condições para solucionar
9

. A alocação dos riscos é parte da 

negociação dos acordos e contratos de empréstimos e da execução dos serviços, sendo 

realizada entre os agentes envolvidos: contratados, contratantes e instituições financeiras nos 

Project Finance)
10

. A alocação de riscos pode ser feita considerando a parte que detém maior 
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capacidade de controle do mesmo, ou aquela com mais recursos para solucionar o problema 

ou finalmente, sobre aquela que mais lucro irá retirar do projeto. A alocação variará conforme 

a natureza do serviço e partes envolvidas no projeto (LEADER, 2011 p.111). 

Os bancos de desenvolvimento objetivam atuar em nichos de mercado 

“negligenciados” pelas instituições financeiras privadas. Resta claro que, cada vez mais, as 

instituições financeiras privadas não estão dispostas a assumir riscos, inclusive ambientais e 

de Direitos Humanos decorrentes de investimentos em países com regras pouco claras e 

descoladas dos principais marcos regulatórios internacionais.  

Os bancos de desenvolvimento assumiram esse papel, concedendo financiamentos 

com taxas subsidiadas, prazos mais alongados de pagamento e estratégias relacionadas aos 

planos de desenvolvimento dos Estados. Moratórias e outros riscos seriam mais bem 

suportados entre Estados, com dinheiro público e falta de transparência.  

Acompanhando a tendência mundial, o BNDES evoluiu seu portfólio de incentivos 

incluindo, a partir da década de 90, instrumentos de crédito à exportação fundamentados na 

defesa do comércio exterior como forte propulsor do desenvolvimento econômico sendo 

voltados para os países em desenvolvimento.  

A ideia de crescimento econômico pautado em incremento de exportações levou a 

criação de mecanismos de incentivo, a partir da década de 90, findo o período 

desenvolvimentista caracterizado como um período de substituição de importações no Brasil, 

em Junho de 1991, foi publicada a Lei nº8.187, que instituiu o Programa de Financiamento às 

Exportações (PROEX), cujo objetivo era oferecer aos exportadores brasileiros condições de 

financiamento equivalentes às do mercado internacional, nas modalidades de financiamento e 

de equalização de taxas de juros
11

.O PROEX financia diretamente o exportador ou o 

importador de bens e serviços brasileiros com recursos do Tesouro Nacional, previstos pelo 

Orçamento Geral da União. As operações são conduzidas tendo o Banco do Brasil como 

intermediário. 

O Texto de Discussão do IPEA, (MOREIRA, TOMISCH & RODRIGUES, 2006) 

ressalta a importância do instrumento, destacando suas características principais: 

 

“a) As operações devem ser amparadas em Acordos Governamentais, 

especialmente com Angola e Cuba; 

                                                           
11

O regime de incentivo às exportações PROEX já foi contestado na OMC, como subsídio proibido, em caso que 

envolveu a exportação de aeronaves civis e as empresas Embraer e Bombardier canadense. Mais informações 

sobre o caso podem ser encontradas em<https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds46_e.htm> 

Acesso em fevereiro de 2015. 
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b) No caso de países da América do Sul, realizadas na base de co-

financiamentos com a CAF – banco de desenvolvimento da América 

Latina
12

, na qual o Proex financia 85% das exportações de bens e 

serviços com garantia da CAF e a própria CAF financiando gastos 

locais; 

c) Operações de interesse estratégico e político do governo brasileiro, 

tendo como garantia o aval do governo importador; 

d)Incentivar os financiamentos de serviços de engenharia que, além 

dos ganhos de exportação, trazem ganhos políticos importantes e 

contrapartidas em outras negociações de interesse do governo. As 

exportações de serviços por empresas da área da construção civil 

promove também volume substancial de exportações de máquinas e 

equipamentos incluídas nos pacotes de serviços.”  

 

Acrescenta o estudo sobre a necessidade de:   

 

“marketing correto na concessão dos financiamentos de serviços pelo 

BNDES ou Proex, por meio da divulgação das operações para todas as 

autoridades do governo, para que possam ser citadas nas negociações 

bilaterais ou multilaterais. Incentivar a participação de autoridades 

brasileiras nas diversas etapas, tais como: assinatura do contrato de 

financiamento no país de destino; visita às obras nas diversas missões 

governamentais naquele país; e participação ativa na inauguração. 

Fazer constar dos contratos de financiamentos a obrigatoriedade de 

colocação de placa na obra, indicando a origem dos recursos: Banco 

do Brasil ou BNDES, de forma que dê visibilidade para a população 

daquele país do apoio brasileiro.”  

 

O BNDES Exim, antigo Finamex, instituído em 1990 opera com recursos do próprio 

Banco e é hoje considerado o maior instrumento público de apoio à exportação (PRATES & 

ROSSI, 2009). O BNDES Exim usa recursos públicos desvinculados do orçamento da União, 

distintamente do PROEX, o que confere maior flexibilidade à Diretoria e Conselho para sua 
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disponibilização e menor transparência. 

Os recursos para a concessão do BNDES Exim nas modalidades pré e pós-embarque 

são provenientes dos chamados “depósitos em conta vinculados” (Programa de Integração 

Social – PIS/Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – Pasep/Finsocial), 

por meio do FAT (Fundo de Apoio ao Trabalhador). O BNDES, como gestor do FAT, é o 

único responsável por estabelecer as condições necessárias para a disponibilização dos 

recursos.  

Ambos os instrumentos foram criados na década de 90, início da fase de abertura 

comercialinaugurando no Brasil a política comercial de inserçãointernacional de produtos e 

serviços, desprezando os impactos sobre Direitos Humanos ou mesmo assessments sócio-

ambientais. O que importava para um país isolado do comércio internacional durante décadas 

e ainda com fortes resquícios da ditadura militarera a inserção no mercado externo de 

produtos manufaturados e pouco competitivos, com apoio governamental. 

A crise financeira internacional de 2008 e a adoção de programas setoriais 

impulsionados pela Política de Aceleração do Crescimento alteraram o cenário do início dos 

anos 90, fazendo dos mecanismos de crédito à exportação do BNDES, fortes instrumentos em 

favor da internacionalização do setor de serviços, o BNDES então passou a ocuparo espaço 

deixado pelos bancos privados, em momento de falta de liquidez internacional esob o guarda-

chuva de regimes de cooperação sul-sul no campo da política externa. 

Regimes podem ser definidos por conjunto de regras, princípios e procedimentos que 

refletem a expectativa de certo grupo de atores que convergem seus interesses em um 

ambiente institucional de arranjos e acordos. As normas de um regime expressam padrões de 

comportamento (KRASNER,1982). As regras seriam previsões específicas de ações concretas 

e o processo decisório expressa as práticas prevalecentes de implementação, fruto da escolha 

coletiva dos atores que compõe o regime. Regimes seriam mais do que arranjos 

governamentais que facilitariam a cooperação internacional, mas sim formas de cooperação 

que devem ultrapassar interesses de curto prazo. Mudanças nas regras e no processo decisório 

não implicam na alteração do regime em si, uma vez que seus princípios e normas centrais 

permanecem, no entanto, a alteração dos princípios pode levar a necessária transformação do 

regime em si. 

Compatibilizar os instrumentos de financiamento de longo prazo para exportações 

com  internacionalização de empresas, cooperação internacional, desenvolvimento e Direitos 

Humanos pressupõe a convivência entre racionalidades distintas e profundas alterações nos 

regimes financeiros internacionais.  
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O regime dos bancos de desenvolvimento é orientado pelo ethos da racionalidade 

econômica e o dos Direitos Humanos detém, para os bancos, valor instrumental, funcionando 

seus princípios como um dos meios de alcance do desenvolvimento econômico e não 

enquanto um fim em si mesmo. Ademais, os novos processos de cooperação internacional 

evoluíram para o combate a pobreza via mecanismos financeiros inseridos em um contexto de 

liberalização de mercados, flexibilização das regras domésticas e presença de empresas 

multinacionais como executoras das obras (MOSSE & LEWIS, 2005, p. 3)
13

.  

O apoio na forma de aid para o desenvolvimento de projetos com alcances mais 

limitados vem sendo substituído por operações de empréstimos aos governos estrangeiros que 

estabelecem suas próprias estratégias de redução da pobreza de forma mais ampla, como no 

caso das obras de infraestrutura e por meio das PPPs (parceria público-privado), via 

concessões e Project Finance.  

Deste modo, a atuação dos bancos de desenvolvimento está cada vez mais 

identificada com a das agências de crédito a exportação. O BNDES, quando atua no mercado 

internacional viabilizando suporte financeiro capaz de atender às várias fases de produção e 

comercialização de produtos e serviços nacionais e assegurando melhores condições e 

competitividade para a concretização de exportações, é um exemplo disso (WEBBER & 

DATHEIN, 2014). 

As agências de crédito a exportação, ECA (Export Credit Agencies), vem se 

multiplicando desde a segunda guerra mundial com destaque na promoção de exportações de 

bens e serviços. As ECAs são tidas como quase governamentais (KAVALJIT, 2010), por 

serem controladas pelos Estados de variadas formas e modelos societários. Os empréstimos 

das agências de créditos são adequados aos grandes projetos industriais e de infraestrutura, 

uma vez que concedem prazos mais alongados de pagamento e garantias governamentais 

como os bancos de desenvolvimento. 

Praticamente aparte das diretrizes internacionais de Direitos Humanos, promovem a 

flexibilização das regras internas nos países onde investem, sendo uma ferramenta do sistema 

capitalista neoliberal que tem como protagonistas os Estados enquanto fornecedores e 

tomadores de empréstimos. Atuando como agentes de crédito às exportações, os bancos de 

desenvolvimento assemelham-se às agências de crédito, tendo como propósito, não 

                                                           
13

“Focus of aid on policy reform, rather than conventional investment projects, reform is neo liberal in the sense 

that promoting economic liberalization, privatization and market mechanisms as instruments of growth and 

efficiency. Instead of funding individual projects donors collaborate (in principle) to make concessional finance 

available to assist governments to development their own overall strategies for economic growth and poverty 

reduction”.  
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intencional, a expansão e fortalecimento do alcance dos Estados em um contexto neoliberal 

(SARVATY, 2012). 

Além das taxas e prazos beneficiados as ECAs buscam afastar dos investidores e 

exportadores, os riscos da operação de empréstimo por meio de cláusulas contratuais de 

estabilização e oferecendo garantias privilegiadas, muitas vezes na forma de avais dos 

governos dos países receptores ou quando da estruturação dos Finance Projects.  

As ECAs tem destaque durante crises econômicas e momentos de falta de liquidez 

internacional, estima-se que o mercado total de financiamento às exportações represente cerca 

de 80% do total do comércio internacional a cada ano (WEBBER & DATHEIN, 2014). A 

atuação anticíclica do BNDES, enquanto agente de crédito à exportação, por exemplo, 

resultou em desembolsos na ordem de 1,077 bilhões de dólares às exportações em 2008, ano 

da crise. Tais recursos, na visão de alguns, não significaram subsídios à exportação uma vez 

que o objetivo seria tão somente proporcionar aos países em desenvolvimento, custo de 

crédito equiparado aos dos países desenvolvidos (CATERMOL & LAUTEENSCHLAGER, 

2010).  

Observa-se, deste modo, que as operações de crédito dos bancos de desenvolvimento 

encontram-se em área indefinida podendo ser subsídios à exportação de serviços (não 

regulados pela OMC que regula apenas subsídios à exportação de bens), investimentos 

internacionais ou ações de cooperação internacional para o desenvolvimento. Isso contribui 

para manterem–se fora de marco legal adequado à sua regulação e transparência.   

Existem duas questões importantes que ameaçam à sustentação das ECAs nos países 

em desenvolvimento (KAVALJIT, 2010). Em primeiro lugar, a capacidade de manterem os 

mesmos níveis de aportes em momentos internos de recessão e crises políticas. Em segundo 

lugar, o enorme potencial para abuso e mal uso de recursos, contribuindo para o 

enfraquecimento e perda de legitimidade do regime de empréstimos. As ECAs são hoje, parte 

integrante das estratégias de cooperação internacional e das políticas industrial e de comércio 

dos governos, relacionando-se com diversidade de atores e atendendo a um mix de interesses 

públicos e privados. 

Em 2002, o IFC iniciou processo de consulta para elaboração de Marco Legal na área 

da Sustentabilidade lançado em 2006 e revisado em 2012.  Os Performance Standards são 

dirigidos a seus clientes e a Policy on Environmental and Social Sustainability à própria 

instituição
14

. A cláusula 12 da Policy Environmental and Social Sustainability assim destaca a 

                                                           
14

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7540778049a792dcb87efaa8c6a8312a/SP_English_2012.pdf?MOD=AJP

ERES 

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7540778049a792dcb87efaa8c6a8312a/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/7540778049a792dcb87efaa8c6a8312a/SP_English_2012.pdf?MOD=AJPERES
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importância do respeito aos Direitos Humanos: 

 

“12. IFC recognizes the responsibility of business to respect human 

rights, independently of the state duties to respect, protect, and fulfill 

human rights. This responsibility means to avoid infringing on the 

human rights of others and to address adverse human rights impacts 

business may cause or contribute to. Meeting this responsibility also 

means creating access to an effective grievance mechanism that can 

facilitate early indication of, and prompt remediation of various 

project-related grievances. IFC’s Performance Standards support this 

responsibility of the private sector. Each of the Performance Standards 

has elements related to human rights dimensions that businesses may 

face in the course of their operations. Consistent with this 

responsibility, IFC undertakes due diligence of the level and quality of 

the risks and impacts identification process carried out by its clients 

against the requirements of the Performance Standards, informed by 

country, sector, and sponsor knowledge.” (IFC- PERFORMANCE 

STANDARDS,  2012) 

 

Os Princípios do Equador encontram-se em sua terceira versão finalizada em 2013.    

Constitui um marco regulatório adotado por 79 instituições financeiras que aderiram as suas 

diretrizes sobre gerenciamento de riscos socioambientais, sendo utilizado em Project 

Finances, além de outros tipos de operações que enumera 
15

. Sua última versão faz referências 

sucessivas a riscos decorrentes dos impactos sobre os Direitos Humanos sofridos pelas 

populações do entorno das atividades recomendando assessments e due diligence: 

 

“We believe that adoption of and adherence to the Equator Principles 

offers significant benefits to us, our clients, and local stakeholders 

through our clients’ engagement with locally Affected Communities. 

(...) including fulfilling our responsibility to respect human rights by 

undertaking due diligence in accordance do The Equator Principles.” 

(EQUATOR PRINCIPLES, 2013)  

                                                           
15

 http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf 

http://www.equator-principles.com/resources/equator_principles_III.pdf
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Relativamente ao Banco Mundial, o IFC (International Finance Corporation) 

encontra-se mais avançado no tema da proteção dos Direitos Humanos em suas operações, 

ainda que os dois façam parte do WBG (World Bank Group). No âmbito do Banco Mundial, 

posicionamentos retrógados ainda ocorrem em decorrência do forte componente político que 

permeia o processo decisório dependente da composição de países em sua diretoria 

(SARFATY, 2012). A falta de um posicionamento mais claro e direto sobre o tema dos 

Direitos Humanos incentiva os bancos de desenvolvimento regionais e nacionais no mundo, 

clientes do Banco Mundial, a uma postura que combina racionalidade econômica e 

constrangimentos políticos internos, configurando um selfcontained regime. 

A revisão de 2012 do marco legal de sustentabilidade do IFC impulsionou a 

atualização do EHS –Environmental Health and Safety Guidelines de 2007 do Banco 

Mundial. A proposta do Banco está em fase de consultas desde 2013, sendo esta uma 

oportunidade de inclusão/adesão das agências de crédito à exportação aos novos standards 

que estão sendo negociados: 

 

“Following the 2012 update of IFC's Policy and Performance 

Standards on Environmental and Social Sustainability, it has been 

decided to revise the 2007 EHS Guidelines. Demand for this revision 

comes from users of EHS Guidelines and other stakeholders 

(including Equator Principles Financial Institutions, Export Credit 

Agencies, etc.), as well as staff and management within the World 

Bank Group.”
16

  

 

O mecanismo de salvaguardas socioambientais do banco está também em revisão, 

iniciada a fase de consultas em 2013, cujas diretrizes vêm sendo bastante criticadas pela 

sociedade civil que teme risco de retrocesso relativamente a versão anterior.
17

 

A OCDE, em 1978, criou framework internacional disciplinando procedimentos para 

as operações de crédito à exportação, Arrangement on Guidelines for Officially Supported 

Export Credits, com o objetivo de ordenar o uso dos créditos a exportação, oferecidos pelas 

agências oficiais. 

                                                           
16

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+ap

proach/risk+management/ehsguidelines  
17

http://consultations.worldbank.org/Data/hub/files/documents/world_bank_consultation_guidelines_oct_2013_0

.pdf.  

http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
http://www.ifc.org/wps/wcm/connect/topics_ext_content/ifc_external_corporate_site/ifc+sustainability/our+approach/risk+management/ehsguidelines
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O escopo de aplicação do Arranjo da OCDE são apoios oficiais realizados 

diretamente pelos governos ou em seu nome para exportação de bens e/ou serviços com 

prazos de pagamento superiores a dois anos
18

. Segundo o instrumento, o apoio pode ser dado 

por meio de garantia das exportações (seguro) ou via financiamento direto ou refinanciamento 

de exportações, equalização de taxas de juros às do mercado ou uma combinação dos 

instrumentos. O PROEX e o Exim estão na categoria de financiamentos diretos, com o 

PROEX funcionando também como um equalizador das taxas de juros. O Arranjo do OCDE 

prevê a possibilidade do apoio oficial ao comércio estar atrelado a mecanismos de ajuda (aid), 

são as operações de trade – related tied aid
19

.  

O objetivo das tied aids, segundo as diretrizes da OCDE, é reduzir distorções de 

acesso a crédito em países cuja escassez de financiamento é notória contribuindo para seu 

desenvolvimento e uso apropriado dos recursos saindo do campo dos subsídios à 

exportação
20

. As condições financeiras que fazem parte da política de aid, sejam elas taxas 

e/ou prazos de retorno dos empréstimos mais benéficos, podem estar associadas ou contidas 

no pacote financeiro geral do crédito ofertado, atendidos certos pressupostos. Projetos de 

valor inferior a 1 milhão podem ser financiados inteiramente em política de tied aid. 

Só é permitida a realização de tied aid aos países cuja renda per capita esteja abaixo 

do limite previsto para as lower middle income countries, segundo avaliação periódica do 

Banco Mundial, com base no GIN
21

 do país tomador. O projeto deve ser elegível ao tied aid 

com base nos testes de inviabilidade ou de prestação de serviços em nível incapaz de gerar 

capital de giro suficiente à remuneração dos custos e demonstrada a impossibilidade de 

retorno do empréstimo caso concedido nas modalidades normais ofertadas no Arranjo da 

OCDE. As diretrizes da OCDE sobre Créditos às Exportações sugerem procedimentos 

transparentes, notificações detalhadas, análise do impacto sobre redução da pobreza. 

Consciente da autonomia excessiva das agências de crédito em relação aos marcos 

legais internacionais e o incremento do financiamento internacional para exportações de 

serviços na área da infraestrutura, a OCDE tornou público em junho de 2012 o Common 

Approachs sobre Créditos às Exportações. Trata-se de recomendação que busca adequar as 

operações das agências de crédito dos países membros do Grupo de Trabalho sobre Créditos 

                                                           
18

 ORGANIZATION for Economic Co-operation and Development. Trade and agriculture directorate. 2015. 

The Arrangement shall apply to all official support provided by or on be Half of a government for exportof 

goods and/or services, including financial leases, which have a repayment term of two years or more. 

(TAD/PG(2015)1) 
19

ORGANIZATION for Economic Co-operation and Development, 2015. 
20

ORGANIZATION for Economic Co-operation and Development, 2015. 
21

 http://www.oecd.org/trade/exportcredits/classification.htm 

http://www.oecd.org/trade/exportcredits/classification.htm
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às Exportações da OCDE - ECG
22

, aos Princípios do Equador, às EHS do Banco Mundial e 

Diretrizes sobre Investimentos da OCDE
23

, dentre outros objetivos. Note-se que nenhum país 

dos BRICS integra o ECG, a despeito de gradativamente virem se destacando no campo dos 

créditos oficiais a exportação, principalmente na área dos serviços.  

As agências de créditos oficiais representam, na verdade, seus Estados de origem. 

Quando atuam descoladas dos marcos legais do Direito Internacional do Comércio, do meio 

ambiente e dos Direitos Humanos são seus Estados os violadores dos tratados, normas e 

diretrizes internacionais. 

Acobertadas por Acordos Internacionais de Cooperação,  as operações de 

empréstimos efetuadas pelos bancos de desenvolvimento encontram-se em campo cinzento. 

Não se enquadram nos trade related tied aids, dada a ausência de certos pressupostos mas 

configuram operações oficiais de crédito e/ou incentivo à exportação,  de que tratam o 

Arranjo da OCDE e os Acordos de Serviços e de Investimentos da OMC.  

 

3. REGIME MULTILATERAL DO COMÉRCIO, SALVAGUARDAS E DIREITOS 

HUMANOS 

 

“Todos os Estados têm a responsabilidade de assegurar que os 

compromissos realizados na área dos Direitos Humanos sejam 

adotados, não estando dispensados de cumpri-los nos casos em que 

estejam operando no contexto de outra organização internacional”
24

. 

 

No entanto, à visão deontológica dos Direitos Humanos em relação aos regimes de 

comércio e investimentos, opõe-se a racionalidade funcional das instituições multilaterais. Os 

Acordos de Serviços e de Investimentos do GATT/OMC fundamentam-se na flexibilização 

das regras domésticas visando a eliminação de barreiras ao comércio de bens e serviços, 

prioritariamente. 

Os mecanismos de salvaguardado art. XX do GATT e os waivers (ou perdões) ao 

princípio do livre comércio permitem a ponderação de outros princípios do Direito 

Internacional Público, desde que passem as medidas pelo teste da necessidade. Em alguns 

relatórios adotados pelo Órgão de Solução de Controvérsias,  direitos humanos e meio 

                                                           
22 http://www.oecd.org/tad/xcred/the2012commonapproaches.htm 
23

 http://www.oecd.org/corporate/mne/ 
24

OHCR, Liberalization of trade and services in the context of human rights – Report of The High Comissioner. 

Para 5. 

http://www.oecd.org/tad/xcred/the2012commonapproaches.htm
http://www.oecd.org/corporate/mne/
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ambiente justificaram medidas de proteção do mercado e waivers foram concedidos.  

O regime do GATT/OMC tem no livre comércio sua justificativa. É a racionalidade 

funcional a que se refere o Prof. Sheldon Leader (LEADER, 2005) quando a identidade e o 

propósito imediato da organização definem os limites e responsabilidades de seus integrantes. 

Nesses casos, a instituição presta contas a pequeno grupo de indivíduos, sendo responsável 

pela defesa de escopo reduzido de interesses: “The domain of relevant individuals whose 

fundamental rights must be respected is fixed by the institution’s identity and purpose, as is 

the range of interests for such individual that will be considered relevant” (LEADER, 2005 

p.543). 

O regime dos direitos humanos, composto das Convenções sobre a matéria e demais 

normas e regulações voluntárias é desenhado de modo a orientar, principalmente, subsistemas 

e regimes que tratam de temas específicos, cujo foco está limitado a certo tipo especial de 

relação. A fundamentação cívica aplicada a organizações como a OMC estende sua 

responsabilidade em duas direções: atendimento dos interesses da totalidade dos indivíduos 

afetados por suas ações e na direção dos interesses de cada indivíduo que está sob sua 

responsabilidade. Assim a OMC, por exemplo, não deve se dedicar, tão somente, a proteção 

dos direitos dos produtores de bens e serviços de livre circulação no mercado, visto como um 

todo mas, igualmente, deve estar voltada aos impactos sobre os indivíduos afetados pela 

presença massiva dos produtos importados em seus próprios mercados (LEADER, 2005, 

p.542). 

O livre comércio de bens e serviços e os investimentos interferem em diversos 

subsistemas e especialidades do Direito Internacional, como os Direitos Humanos, Meio 

Ambiente, Trabalho, Propriedade Intelectual e Investimentos. O Moderno Direito 

Internacional é, em grau cada vez maior, composto de subsistemas originários de Tratados, o 

que denomina Joost Pauwelyn de “treaty based sub-systems” (PAUWELYN, 2003). A 

despeito de tais sistemas serem reconhecidamente caracterizados como um conjunto de regras 

específicas e destinadas a um certo setor, eles mantêm-se ligados ao Direito Internacional 

Geral, não podendo ser analisados, exclusivamente, sob o ponto de vista daquelas regras 

especiais.  

A fragmentação do Direito Internacional é uma decorrência natural da globalização 

econômica e da reação da sociedade civil, que vem demandando dos operadores do Direito 

Internacional criatividade na solução dos conflitos entre princípios. (KOSKENNIEMI, 
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2006)
25

.  

Em duas disputas os Direitos Humanos foram levados ao Órgão de Solução de 

Controvérsias (OSC): EUA e Cuba sobre Medidas que afetam Regras sobre Compras 

Governamentais (WT/DS138), adotada em 1995 e no Relatório de Apelação na Disputa sobre 

Condições para Concessão de Preferências Tarifárias para Países em Desenvolvimento da 

Comunidade Europeia (WT/DS246/AB/R), adotado em 4 Abril de 2004.  

Também, o primeiro relatório do Órgão de Apelação fez menção à relação entre o 

Acordo Geral (GATT) e o Direito Internacional Público
26

, no caso da Gasolina, envolvendo 

EUA, Brasil e Venezuela. Afirmou o relatório que o GATT não deve ser considerado 

isoladamente das regras do Direito Internacional.   

Na decisão do Caso das Comunidades Europeias – Hormônios
27

, o Órgão de 

Apelação posicionou-se sobre a relação entre o princípio da precaução oriundo do Direito 

Ambiental e o do livre comércio, quando da Aplicação de Medidas Sanitárias e 

Fitossanitárias. No No caso EUA – Camarão
28

, as regras sobre Direito Ambiental 

influenciaram a decisão do Órgão de Apelação, em uma clara demonstração de que outras 

regras substantivas do Direito Internacional podem afetar as decisões do Órgão de Solução de 

Controvérsias.  

 O Art. XX do GATT que estabelece as Disposições Gerais do Acordo permite 

que os países membros façam uso de medidas internas de restrição a importações necessárias 

à proteção da vida, dos seres humanos, animais e vegetais, recursos naturais não renováveis, 

dentre outras situações que enumera desde que não sejam praticadas de forma a discriminar 

exportações por origem ou privilegiar vendas internas.   

Merece destaque o relatório do Caso Coréia – Carne pelos comentários sobre medida 

                                                           
25

The fragmentation of the international social world has attained legal significance especially as it has been 

accompanied by the emergence of specialized and (relatively) autonomous rules or rule-complexes, legal 

institutions and spheres of legal practice. What once appeared to be governed by “general international law” has 

become the field of operation for such specialist systems as “trade law”, “human rights law”, “environmental 

law”, “law of the sea”, “European law” and even such exotic and highly specialized knowledges as “investment 

law” or “international refugee law” etc. - each possessing their own principles and institutions. The problem, as 

lawyers have seen it, is that such specialized law-making and institution-building tends to take place with 

relative ignorance of legislative and institutional activities in the adjoining fields and of the general principles 

and practices of international law. 

INTERNATIONAL Law Comission; KOSKENNIEMI, Martti (finalizador). International Law Comission 

Fragmentation of International Law: Dificulties arising from diversification and expansion of international law. 

Report of the study group ILC, 2006. UN/Doc A/CN.4 L/682 
26

R “(…) that the General Agreement is not to be read in clinical isolation from public international law” 

UNITED Sates.Paragraph 17. In._.Standards for Reformulated and Conventional Gasoline, Report of The 

Appelate Body. WTO Doc. WT/DS2/AB/R. 1996. 
27

UNITED States. Paragraph 124. In: _. EC measures concerning meat and meat products. WT/DS26/AB/R, 

WT /DSS/AB/R. 
28

UNITED States.Import Prohibition of Certain Shrimp and Shrimp products. WT/DS58 /AB/R. 
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de restrição ao comércio necessária. 

O termo necessário refere-se a distintos graus de necessidade. Em uma extremidade, 

o “necessário” é visto como “indispensável” e, na outra ponta, pode o “necessário” ser 

entendido como uma “contribuição para”. Uma medida de proteção necessária está localizada 

mais proximamente ao pólo do “indispensável” em oposição a simplesmente constituir-se em 

uma medida que “contribui” para.  

Em suma, a decisão sobre ser uma medida que não é indispensável, “necessária” 

diante do disposto no art XX(d) do GATT 1994, requer em todos os casos uma ponderação 

entre fatores, quando devem ser considerados os valores e interesses comuns protegidos pela 

lei ou por regulação e seu o impacto sobre as importações e exportações do produto.
29

 

Finalmente, a interpretação do Órgão de Apelação sobre o “teste da necessidade” 

implícito na letra (d) do art. XX contou com a ponderação de três elementos: contribuição da 

medida para o cumprimento da regulamentação ou lei, importância dos interesses e valores 

protegidos pela regulamentação interna e seu impacto sobre as importações e exportações. 

Quanto mais vital for o valor a ser protegido e a contribuição que a medida confere à 

realização de seu fim mais fácil é a aceitação de sua “necessidade”.
30

 O teste da necessidade 

implica na escolha da medida cujos efeitos sobre a importação sejam menos restritivos 

evitando-se que medidas de natureza protecionista sejam usadas sob a justificativa de 

proteção do meio ambiente e da vida humana. 

As exceções ao art. XX do GATT 1994 podem incluir os Direitos Humanos, com 

maior frequência, principalmente, após a nova disposição dada ao preâmbulo do Acordo da 

OMC, abraçando o princípio do Desenvolvimento Sustentável
31

. Este é interpretado com foco 

no ser humano, na medida em que inexiste vida digna fora de um ambiente saudável, que 

inclui a proteção aos direitos civis, econômicos, sociais, culturais e meio ambiente
32

. 

                                                           
29

 COREIA. Parágrafo 164. Caso da carne. WT/DS169/AB/R. 2001. 
30

Ibid, parágrafo 162. 
31

Acordo Constitutivo da OMC: 

“Reconhecendo que as suas relações (dos estados) na esfera da atividade comercial e econômica devem objetivar 

a elevação dos níveis de vida, o pleno emprego e um volume considerável e em constante elevação de receitas 

reais e demanda efetiva, o aumento da produção e do comércio de bens e de serviços, permitindo ao mesmo 

tempo a utilização ótima dos recursos mundiais em conformidade com o objetivo de um desenvolvimento 

sustentável e buscando proteger e preservar o meio ambiente e incrementar os meios para fazê-lo, de maneira 

compatível com suas respectivas necessidades e interesses segundo os diferentes níveis de desenvolvimento 

econômico.” Disponível em: 

http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/02estabeleceomc.pdf>acesso em janeiro de 2015.         
32

“We recognize that people are at the centre of sustainable development and, in this regard, we strive for a 

world that is just, equitable and inclusive, and we commit to work together to promote sustained and inclusive 

economic growth, social development and environmental protection and thereby to benefit all.” UNITED 

Nations. Outcome document of the United Nations Conference on Sustainable Development Rio+20). Disponível 

em: <http://www.pnud.org.br/arquivos/relatorio_sintese_ods.pdf>, Acesso em janeiro 2015. 

http://www.mdic.gov.br/arquivo/secex/omc/acordos/portugues/02estabeleceomc.pdf
http://www.pnud.org.br/arquivos/relatorio_sintese_ods.pdf
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A certificação Kimberley merece destaque, uma vez que incitou mecanismo de 

Waiver GATT/1994
33

, quando princípios de Direitos Humanos e do Livre Comércio 

encontraram-se em conflito. O Kimberley Process of Certification System (KPCM)
34

 foi 

desenvolvido pela comunidade internacional para lidar com o comércio de diamantes em 

áreas dominadas por conflitos que contribuíam para violações de Direitos Humanos praticadas 

por grupos rebeldes. O KPCM reúne representantes do governo, da indústria e sociedade civil 

em torno da proibição do comércio de diamantes entre países e empresas que não integram o 

sistema. Este é um desafio para o regime multilateral de comércio abrindo importante 

precedente à flexibilização de seus princípios, uma vez configuradas violações sobre Direitos 

Humanos. 

O KPCM pretende assegurar que os diamantes originários de áreas de conflito, 

conflict diamonds, não sejam comercializados internacionalmente pelas empresas e traders. O 

comércio de diamantes somente poderá ocorrer uma vez realizado entre os membros do 

sistema, que devem demonstrar não ser o produto originário de áreas de conflito, alcançando 

dessa forma a certificação Kimberley. A eficácia do esquema em reprimir o comércio dos 

conflict diamonds, é uma análise que vem sendo efetuada pelos autores, mas não se pode 

deixar de destacar que o KPCM é apoiado por diversos países desenvolvidos e em 

desenvolvimento, inclusive o Brasil (HARRISON, 2007).  O KPCM contraria os princípios 

constantes dos Arts. I, XI e XIII do GATT
35

. A aprovação do KPCM pela OMC se deu em 

2003, mediante a concessão de waiver baseado no Entendimento sobre Waivers e Obrigações, 

GATT 94
36

. 

Nesta situação,  foram flexibilizadas as regras do GATT e acordado regime 

específico setorial envolvendo atores estatais e não estatais (empresas multinacionais, 

transnacionais e organizações da sociedade civil). A natureza mista dos Acordos 

                                                           
33

Members hereby agree as follows: 

1. A request for a waiver or for an extension of an existing waiver shall describe the measures which the Member 

proposes to take, the specific policy objectives which the Member seeks to pursue and the reasons which prevent 

the Member from achieving its policy objectives by measures consistent with its obligations under GATT 1994. 

2. Any waiver in effect on the date of entry into force of the WTO Agreement shall terminate, unless extended in 

accordance with the procedures above and those of Article IX of the WTO Agreement, on the date of its expiry 

or two years from the date of entry into force of the WTO Agreement, which ever is earlier. 

3. Any Member considering that a benefit accruing to it under GATT 1994 is being nullified or impaired as a 

result of: (a) the failure of the Member to whom a waiver was granted to observe the terms or conditions of the 

waiver, or (b) the application of a measure consistent with the terms and conditions of the waiver may invoke the 

provisions of Article XXIII of GATT 1994 as elaborated and applied by the Dispute Settlement Understanding. 

<http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/11-25_e.htm>. Acesso em janeiro 2015 
34

http://www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document 
35

Os Art. I, XI e XIII do GATT, referem-se as cláusulas de Nação mais Favorecida, Eliminação de barreiras não 

tarifárias e Não discriminação, respectivamente.  
36

WT/L 518 de 27 de maio de 2003.  

http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/11-25_e.htm
http://www.kimberleyprocess.com/en/kpcs-core-document
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Transnacionais que envolvem atores públicos e privados e de alcance internacional, permite 

que princípios do Direito Internacional clássico vinculem transversalmente atores estatais e 

não estatais, elevando o status dos segundos aos dos Estados (ONG, 2011, p.84). Ou seja, no 

caso em tela, empresas e Estados estão igual e diretamente vinculados aos princípios de 

Direitos Humanos, como condição para o comércio de diamantes. 

 

 

4. REGIMES DE INVESTIMENTO E SALVAGUARDAS 

 

O ambiente de negociação multilateral pressupõe jogo de interesses mais complexo e 

procedimentos mais rigorosos para a aprovação das regras quando, muitas vezes, nada é 

aprovado enquanto tudo não tiver sido decidido pelos negociadores. Os foros regionais ou 

acordos setoriais plurilaterais vêm demonstrando maior agilidade na negociação, dada à 

comunhão de interesses decorrente da proximidade geográfica ou complementaridade setorial, 

respectivamente. No entanto, a tendência à regionalização pode significar a imposição de 

padrões socioambientais dos países mais ricos sobre associados menos desenvolvidos,  ou 

jogo de barganha em que interesses políticos entram no tabuleiro. 

A inexistência de cláusulas de salvaguardas nos Acordos da OMC que referendem 

expressamente as Convenções da OIT e de Direitos Humanos nas exportações de bens, 

serviços e investimentos, vem resultando na inclusão de padrões trabalhistas, ambientais e 

Direitos Humanos em Acordos Regionais de Comércio e Acordos bilaterais de investimentos.  

O COMESA, Common Market for Eastern and Southern Africa Investment 

Agreement
37

, refere-se explicitamente ao princípio da boa fé, para garantir a vigência de 

medidas de proteção à saúde, segurança e meio ambiente adotadas pelo país receptor, ainda 

que interfiram no equilíbrio econômico do projeto de investimento.  

O Tratado de Livre Comércio entre México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El 

Salvador e Nicarágua refere-se explicitamente a proibição de flexibilização de medidas 

domésticas que protejam a saúde, segurança ou o meio ambiente visando à viabilidade, 

                                                           
37

Países da comunidade do leste e sudeste da África: Comoros, Djibouti, Eritrea, Ethiopia, Madagascar, Malawi, 

Mauritius, Seychelles, Sudan, Zambia, Zimbabwe. Disponível em:<http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-

and-regions/regions/esa/>. COMESA - Common Market for Eastern and Southern Africa Investment 

Agreement. Disponível em: 

<http://vi.unctad.org/files/wksp/iiawksp08/docs/wednesday/Exercise%20Materials/invagreecomesa.pdf>. Art 10. 

8. Consistent with the right of states to regulate and the customary international law principles on police powers, 

bona fide regulatory measures taken by a Member State that are designed and applied to protect or enhance 

legitimate public welfare objectives, such as public health, safety and the environment, shall not constitute an 

indirect expropriation under this Article.  

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/regions/esa/
http://vi.unctad.org/files/wksp/iiawksp08/docs/wednesday/Exercise%20Materials/invagreecomesa.pdf
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manutenção ou incremento de investimentos internacionais. O Tratado não restringe o 

referido princípio aos investimentos entre os países do acordo, abrangendo investimentos de 

terceiros
38

.  

No entanto, no âmbito do acordo da NAFTA (North America Free Trade 

Agreement), o tema das medidas regulatórias internas voltadas para a proteção do meio 

ambiente ou qualquer outro interesse coletivo enseja frequentes disputas arbitrais. Quando as 

medidas internas conflitam com os princípios da previsibilidade e seguranças dos 

investimentos podem ser vistas como expropriações, envolvendo montantes significativos 

como compensação pelo país hóspede (BEAN & BEAUVAIS, 2003). 

A adoção de cláusulas de salvaguarda em contratos de investimento pode garantir a 

soberania dos Estados em estabelecer medidas de proteção aos Direitos Humanos e meio 

ambiente, a qualquer tempo, fazendo do direito privado um meio de inclusão de princípios do 

direito internacional público nas relações comerciais privadas.   

O caso do duto Baku – Tbilisi – Ceyhan – BTC (LEADER, 2006)
39

 trás bom 

exemplo de negociação de cláusulas de salvaguarda em acordo assinado pelas empresas 

integrantes do consórcio liderado pela British Petroleum. O duto BTC atravessa os Estados da 

Geórgia, Azerbaijão e Turquia e o projeto foi amparado por Acordos entre os Estados e entre 

cada Estado com o consórcio, Host Govermnent Agreements - HGCs. No entanto, a Turquia 

deparou-se com uma situação bastante complexa quando conflitaram alguns interesses. 

A Turquia aderiu ao European Social Charter de 1961 com reservas sobre proteção à 

saúde e segurança no local de trabalho. Visando sua integração à União Europeia, vem sendo 

encorajada a abandonar as reservas e aderir a padrões mais aprofundados em matéria 

trabalhista constantes do European Social Charter revisado de 2006. Este requer que os 

Estados eliminem todo e qualquer risco inerente às atividades consideradas perigosas, bem 

como, promovam prestação de serviços de saúde para os trabalhadores envolvidos e de forma 

                                                           
38

Tratado de Livre Comércio entre México, Guatemala, Honduras, Costa Rica, El Salvador e Nicarágua. 

Disponível em: <http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Index_s.asp>. Medidas Relativas a 

Ambiente: 1. Nada de lo estabelecido en este Capitulo se interpretará como impedimento para que una Parte 

adopte, Mantegna, o haga cumprir cualquer medida , por lo demás compatible con este Capitulo, que se 

considere apropriada para garantizar que las actividades de inversion en su terrirorio se efectuen en cuenta 

inquietudes em material ambiental. 2. Las Partes reconocem que es inadecuado al entar lá inversion por medio de 

la atenuacion de las medidas internas aplicables a saude, seguridad o relactivas ao medio ambiente. En 

consecuencia, ninguna Parte eliminará o se comprometerá a eximir de la aplicacion de esas medidas a la 

inversion de um inversionista, como medio para inducir el estabelecimento la acquisicion , la expansion, o 

inversion em su territorio. Si una parte estima que la otra alentado una inversion de esa forma, podrá solicitor 

consultas com esa parte. 
39

Informações sobre o caso “The BTC Pipeline Project”, podem ser encontradas em LEADER, Sheldon. Human 

Rights, Risks, and New Strategies for Global Investment. IEL 2006 9 (657); Human Rights on The Line - The 

Baku- Tbilisi – Ceyhan pipeline project. Amnesty International. Maio, 2003.  

http://www.sice.oas.org/Trade/CACM_MEX_FTA/Index_s.asp
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preventiva. No entanto, a aceitação das novas obrigações constantes do Charter revisado de 

2006, implica em conflito com cláusula do contrato de investimento para construção do duto 

BTC. Segundo o contrato, se o equilíbrio econômico do projeto for negativamente afetado por 

alterações da lei interna, o Estado deve compensar por perdas e danos em valor considerável. 

O contrato permite apenas que o Estado interfira nos casos de iminente ameaça material a 

segurança, saúde e meio ambiente para os demais são exigidas vultosas compensações 

(LEADER, 2006). 

O Entendimento sobre Direitos Humanos efetuado entre as empresas do consórcio 

com os países hóspedes dos investimentos estabeleceu os seguintes princípios:  

 

  Compromisso de exclusão de compensação pelo país hóspede 

visando a preservação do equilíbrio econômico do projeto, em 

caso de aplicação de medida interna de proteção à direitos 

humanos, segurança, saúde, meio ambiente e trabalho; 

 Compromisso sobre reconhecimento da obrigação dos Estados 

hóspedes de evolução das regras internas sobre direitos 

humanos, segurança, saúde, meio ambiente e trabalho de 

acordo com os compromissos internacionais firmados, ainda 

que possam impactar o projeto. Os padrões em evolução não 

devem ser mais rigorosos do que os mais elevados existentes 

no âmbito da UE, WBG Standards, Padrões estabelecidos pelo 

Grupo Banco Mundial, referidos no Projeto, os previstos nas 

Convenções da OIT e de Direitos Humanos; 

 Compromisso de não exclusão da jurisdição doméstica e de uso 

de arbitragem como única via para julgamento de reclamações 

sobre impactos das atividades econômicas sobre direitos 

humanos, segurança, saúde, meio ambiente e trabalho; 

 Compromisso sobre remédio adequado, de modo a não limitar a 

busca pelos afetados ou entidades nos âmbitos doméstico ou 

internacional, de medida mais efetiva de cessação da violação. 

Isso inclui a opção pela interrupção ou redução da velocidade 

das obras podendo comprometer o equilíbrio econômico do 

projeto, ao invés de compensações futuras decorrentes de seu 

impacto.” (LEADER, 2006 p. 30) 



 22 

 

Na parte das Políticas Gerais, as Diretrizes sobre Empresas Multinacionais da 

OCDE, recomendam que os investimentos internacionais devam
40

: 

 

(...) 

“2. Respeitar os direitos humanos reconhecidos internacionalmente, 

especialmente aqueles afetados por suas atividades. 

3. Encorajar a construção de capacidades em nível local em estreita 

cooperação com a comunidade local, incluindo os interesses 

empresariais, bem como desenvolvendo as atividades da empresa nos 

mercados nacional e internacional, de forma compatível com a 

necessidade de boas práticas comerciais.” (OCDE, 2011) 

 

As Diretrizes da OCDE sobre Empresas Multinacionais foram revistas em 2011 e 

hoje servem de parâmetro para as empresas em processo de internacionalização bem como,   

tendo sido utilizada como um dos parâmetros para a elaboração do Entendimento sobre 

Direitos Humanos comentado.  

 

5. CONCLUSÃO 

 

O manto do desenvolvimentismo, o interesse público e a cooperação entre Estados 

vêm justificando operações cuja eficiência sob o ponto de vista econômico é duvidável, 

aliadas ainda a sérios impactos socioambientais. Os bancos de desenvolvimento vêm 

ocupando o espaço cada vez maior deixado pelos as instituições financeiras privadas, em 

projetos de infraestrutura que envolve somas vultosas de recursos, riscos socioambientais e 

violações de direitos humanos.  

A regulamentação do BNDES sobre o tema das cláusulas sociais e ambientais é 

muito pouco avançada. O modelo de Declaração - Cláusula social do BNDES
41

 para seus 

clientes tomadores de empréstimos, como pode ser observado abaixo, estabelece:  

 

“A beneficiária (...) declara ao BNDES que inexiste, contra si [obs.: se 

a declaração abranger os dirigentes da beneficiária, incluir: e seus 

                                                           
40

https://drive.google.com/file/d/0Bz94i2-T4z5CZWJwQkt4TWpJYXc/edit 
41

http://www.bndes.gov.br/ 

https://drive.google.com/file/d/0Bz94i2-T4z5CZWJwQkt4TWpJYXc/edit
http://www.bndes.gov.br/
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dirigentes (obs.: identificação e qualificação dos dirigentes da 

beneficiária), decisão administrativa final sancionadora, exarada por 

autoridade ou órgão competente, em razão da prática de atos que 

importem em discriminação de raça ou de gênero, trabalho infantil e 

trabalho escravo, e/ou sentença condenatória transitada em julgado, 

proferida em decorrência dos referidos atos, ou ainda, de outros que 

caracterizem assédio moral ou sexual, ou que importem em crime 

contra o meio ambiente.”  

 

Nos casos em que houve processo judicial com sentença transitada em julgado ou 

condenação administrativa:  

 

“A beneficiária (...) declara, ainda, que existe contra si [e, se for o 

caso, incluir: [e/ou] seus dirigentes.........................., acima 

qualificados],[incluir: decisão administrativa final sancionadora 

exarada por autoridade ou órgão competente OU sentença 

condenatória transitada em julgado], em razão da prática de atos que 

importem em .................... [mencionar a matéria a qual a decisão ou a 

condenação se refere – ex: discriminação de raça, assédio moral, etc]) 

e que [incluir: a reparação imposta foi integralmente cumprida OU já 

ocorreu a reabilitação da Beneficiária [e/ou] seus dirigentes].”  

 

O BNDES não é um signatário dos Princípios do Equador, não faz referência em sua 

política socioambiental às EHS o Banco Mundial e o Brasil não fazem parte do ECG (Grupo 

de Trabalho sobre Crédito à Exportação). Subsídios à exportação de serviços não entram no 

escopo da regulação do Acordo de Subsídios da OMC. O art. XX do GATT, que trata de 

salvaguardas refere-se tão somente à exportação de bens, restando no âmbito multilateral o 

Acordo de Investimentos, ainda pouco regulado.  

Sem quaisquer parâmetros ou standards na área do meio ambiente ou Direitos 

Humanos em suas operações de empréstimo ao exterior, “a liberação de recursos para 

exportação de bens e serviços de empresas brasileiras, está condicionada à apresentação de 

parecer elaborado por consultor jurídico habilitado no país onde será realizada a obra”
42

. Tal 

                                                           
42

Idem  
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parecer deve conter informações que, do ponto de vista do banco, sejam satisfatórias e 

certifiquem o cumprimento de todas as exigências ambientais do país de destino, notadamente 

a obtenção de licenças e autorizações necessárias. 

A atual Política de Responsabilidade Socioambiental do BNDES e seus respectivos 

instrumentos não são suficientes para garantir que o Banco não venha a financiar 

empreendimentos e empresas que violem direitos humanos, pois tais mecanismos não estão 

adequados à linguagem e às normas de direitos humanos nem foram desenhados de modo a 

permitir que avaliações externas e independentes testem sua eficácia. 

Além disso, a sociedade sabe muito pouco sobre as maneiras pelas quais o BNDES 

converte a análise socioambiental de projetos em cláusulas contratuais efetivas para obstar o 

andamento de projeto sobre os quais pairem alegações de violações de direitos humanos 

(CONECTAS, 2013). 

As observações acima reportam com muita clareza o estágio em que se encontra a 

política socioambiental do maior banco de desenvolvimento da região da América do Sul e 

que vem contribuindo amplamente para a internacionalização das empresas brasileiras.  

Nos países hóspedes cujas instituições são frágeis e de capacidade de monitoramento 

e supervisão deficientes corre-se o risco de que projetos de combate à pobreza fundados em 

grandes obras de infraestrutura agravem a pobreza em outros segmentos e áreas do mesmo 

país. 

O isolamento das regras internacionais deixou de ser a melhor estratégia para países 

como China, Brasil e outros emergentes que se reposicionam como investidores. Ainda que 

no âmbito multilateral as agências de crédito dos países em desenvolvimento sejam pouco 

alcançadas, países como Angola e Moçambique integram acordos regionais de investimento 

que já detém cláusulas de salvaguarda ativas. Isso pode levar a extensão e aplicação das 

mesmas aos investimentos brasileiros ainda que regras domésticas tenham sido flexibilizadas, 

em um primeiro momento. Deste modo, riscos socioambientais devem ser previamente 

alocados e previstos de modo a amenizar a insegurança jurídica das partes, responsabilizando 

contratualmente pelas violações de direitos humanos de agentes financeiros, empresas 

públicas, privadas ou mistas, dentro do previamente acordado seja nos acordos, cláusulas 

contratuais, princípios ou instrumentos do Direito Internacional. 
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