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1 - Objeto 
 
Realização de análise comparativa de políticas de divulgação da informação por parte do Banco Interamericano 

de Desenvolvimento (BID), Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), International 

Finance Corporation (IFC), Asian Development Bank (ADB), African Development Bank e KFW, com o objetivo de 

avaliar o nível de transparência das instituições financeiras de desenvolvimento.   

2 - Metodologia 
 

A análise comparativa foi realizada com base em documentos já publicados pelas referidas instituições. Para 

auferir o nível de transparência de cada instituição, a metodologia contou com duas etapas. 

 

Na primeira etapa, foram identificados a existência e os principais aspectos das políticas de transparência de cada 

instituição financeira, bem como os documentos gerados no processo de análise de concessão de crédito das 

instituições. 

 

A partir da identificação dos documentos gerados no ciclo de análise de concessão de crédito das instituições 

financeiras, a segunda etapa avaliou o nível de transparência dos referidos documentos, categorizando-os em três 

tipos: (i) documento público; (ii) documento restrito (acesso não é total ou depende de solicitação); e (iii) 

documento confidencial ou sujeito a sigilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 – Políticas de divulgação da informação 
 

Neste capítulo são apresentados quadros com o resumo dos principais aspectos das políticas de transparência de 

cada instituição financeira, bem como identificados os documentos gerados no processo de análise de concessão 

de crédito. 

 

3.1 BID

Política de transparência

Acces to Information Policy

• 4 princípios:

1) Maximizar o acesso a informações

2) Exceções claras e restritas

3) Acesso amplo e simple a informações

4) Explicar decisões e direito de revisão

• Lista de exceção – a política é divulgar
todas as informações menos as que estão
nesta lista. São exceções informações:

i) pessoais

ii) legais, disciplinares ou investigativas

iii) trocadas entre diretores executivos

iv) que comprometam a segurança do BID

v) de propriedade intelectual, financeiras,
administrativas, corporativas, deliberativas

vi) específicas de um país

vii) de operações sem garatia de fundo
soberano

Documentos gerados no processo de análise

• Proposta de empréstimo

• Resumo, documentos conceituais, perfil
e/ou memorandos de eligibilidade do
projeto (ou cooperação técnica)

• Informação técnica e dados de caráter
não-confidencial (explicitados na lista de
exceção)

• Documentos de liberação de trâmites →
colocado à disposição do público após:

(i) aprovado pela administração do
banco

(ii) depois que a diretoria executiva
aprova a dispensa de alguma
condição

• Avaliação dos impactos ambientais →
pode ser requerido pelo banco aos
tomadores de empréstimo e será
disponibilizado ao público antes que a
operação seja realizada

• Estratégias ambientais e sociais e
informe de gestão ambiental e social →
análise do banco disponível ao público
nos documentos conceituais e resumos
dos projetos

• Documento do Departamento de
Avaliação e Supervisão → avaliação
independente de projetos concluídos em
um país ou setor específico

• Informe de término do projeto →
avaliação dos resultados de um projeto
realizada sempre que um empréstimo
para o setor público é feito, disponível ao
público depois de aprovado pelo
departamento regional de operações



3.2 IFC

 

3.3 ADB

Política de transparência

Policy on disclosure of information

• IFC disponibiliza informações relacionadas
as suas atividades que permitem que seus
clientes, parceiros, stakeholders (incluindo
comunidades afetadas) e outras pessoas
interessadas entendam melhor e
participem da discussão das suas
atividades, seu desenvolvimento e seus
impactos

• As informações são categorizadas em:

(i) informações institucionais → seção
III.F da Política de Divulgação de
Informações

(ii) informações relativas a atividades
apoidas pelo IFC → seções III.C
(informações relativas a
investimentos) e III.D (serviços de
assistência técnica e consultoria)

Documentos gerados no processo de análise

• Informação social e ambiental → realiza
um estudo dos impactos ambientais e
sociais para cada empréstimo 30 a 60 dias
após a análise da proposta e os
disponibiliza ao público antes de sua
aprovação/rejeição

• Resumo da proposta de investimento →
disponibilizado ao público ainda durante o
processo de consideração da proposta pelo
banco:

(i) perfil da empresa

(ii) informação sobre o shareholders da
empresa

(iii) custo total do projeto

(iv) localização do projeto;

(v) descrição e propósito do projeto

(vi) total e origem dos recursos do IFC
para o projeto

(vii) data prevista para decisão sobre o
projeto pelo IFC

(viii)impacto do projeto no
desenvolvimento da região

(ix) contribuição prevista do IFC para o
desenvolvimento

(x) caracterização do projeto por razões
sociais e ambientais

(xi) análise das questões sociais e
ambientais

(xii) guia sobre como e onde informação
sobre o projeto pode ser encontrada
localmente

(xiii)informações para contato sobre
questões do projeto e outras
relacionadas ao IFC

Política de transparência

Public Communications Policy

• O banco possui uma política baseada em
uma presunção a favor da divulgação das
informações. Todos os documentos
demandados e produzidos pelo ADB são
divulgados, a não ser que possuam
informações que constem nas exceções
dos parágrafos 97 e 101 de sua política

• São exceções informações:

i) deliberativas e relativas ao processo de
decisão

ii) fornecidas de maneira confidencial

iii) pessoais

iv) financeiras que poderiam prejudicar
interesses do ADB

v) referentes à segurança

vi) de mérito legal ou investigativo

vii) de auditorias internas

Documentos gerados no processo de análise

• Planilha de Dados do Projeto →
informações básicas de projetos e
programas em fase de processamento e
implementação. Trata-se de um
documento disponível na internet,
preenchido à medida que as informações
são disponibilizadas para o banco

• Informação para Pessoas Afetadas e
Stakeholders → relatório preparado
especialmente para grupos afetados por
um determinado projeto ou programa,
elaborado com uma linguagem apropriada
e divulgado de forma acessível a todos

• Documentos de Ressalva → informações
e requirimentos socioambientais do
projeto, focando em meio ambiente,
reassentamento e povos nativos

• Análise Inicial Social e de Pobreza →
análise das questões sociais, como riscos,
desenvolvimento e gênero mais afetado

• Relatórios de Assistência Técnica →
descrevem a provisão de recursos e
assistência técnica provida pelo ADB. São
postados em seu website após aprovação
do conceito do projeto

• Relatório e Recomendação do
Presidente → documento de decisão
para projetos e programas do ADB
apresentado ao Comitê de Aprovação

• Contas do Projeto Auditadas →
divulgado anualmente com contas
relativas a todos os projetos realizados

• Relatório de Progresso → andamento
do processo de liberação de parcelas dos
empréstimos

• Relatório de Conclusão →
disponibilizados no website do banco
após o término do projeto



3.4 African Development Bank

 

 

3.5 KFW 

 

Política de transparência

Policy on Disclosure of Information

• Esta política visa aumentar a efetividade e
sustentabilidade dos projetos e programas
apoiados pelo banco à medida que este
divulga as informações mais relevantes
para a população afetada por essas
operações

• Os objetivos principais da política são:

i) encorajar o debate com as partes
envolvidas nas operações , especialmente
participantes locais

ii) melhorar o entedimento do papel do
banco

iii) facilitar a cooperação e coordenação
com governos e outras instituições,
incluindo ONGs

iv) garantir a participação locar no processo
de decisão

Documentos gerados no processo de análise

• Resumo do Projeto em Prospecção →
estrutura inicial do projeto, fontes e valor
do finaciamento

• Relatório de Avaliação do Projeto →
conceito do projeto, seus objetivos,
descrição e custos, riscos e
sustentabilidade, benefícios esperados e a
forma de financiamento

• Análise dos Impactos Ambientais →
impactos ambientais e socioculturais,
formas para mitigá-los e seus custos,
compensações para possíveis
expropriações, alternativas ao projeto

• Status de Implementação do Projeto →
relatório de supervisão dos projetos para
garantir a realização física destes de
acordo com a agenda estabelecida. É
anexado às informações do projeto
durante a etapa de implementação

• Documento do Departamento de
Avaliação de Operações → confronta os
objetivos iniciais do projeto com os
resultados físicos obtidos, resultados
finais e impactos. Também possui uma
seção com as principais lições deixadas
pela realização do projeto

Política de transparência

• Informações relativas aos projetos devem
ser divulgadas pelos patrocinadores ou
investidores do projeto. O KfW não repassa
a terceiros ou torna pública informações
sem o consentimento das partes
envolvidas

• A provisão e avaliação de informações
socioambientais deve ser feita pela parte
requerente do empréstimo (exportadores,
tomadores, desenvolvedores de projetos e
patrocinadores)

• Se a avaliação é incompleta ou
inexistente, o banco pode oferecer ajuda
profissional. A questão ambiental não é um
dos fatores principais do investimento

• Em projetos submetidos a uma EIA
(Environmental Impact Assessment), o
público é informado e a população afetada
é envolvida no projeto pelas autoridades
locais, investidores e patrocinadores

Documentos gerados no processo de análise

• Resumo do Projeto → após um primeiro
contato com a parte interessada em um
empréstimo, o KfW elabora um pequeno
resumo definindo se o projeto auxilia o
desenvolvimento e é viável, incluindo
também possíveis preparações adicionais

• Relatório de Avaliação → condições
legais, objetivos, impactos sociais, riscos
em relação à sustentabilidade e volume
financeiro do empréstimo

• Acordo de Financiamento →
componentes do financiamento e, em caso
de empréstimos, as condições de
pagamento e juros. Também inclui
detalhes da implementação do projeto e
suas futuras atividades

• Relatórios de Progresso → descreve
como o projeto ou programa funciona
dentro de seu setor e como se relaciona
com os objetivos traçados inicialmente. A
fase de implementação é dada como
finalizada quando as medidas de
investimento são completadas e as novas
instalações são operadas por pessoal
local

•Avaliação Ex-post → descrição do
projeto e seus objetivos iniciais,
comparando com os resultados obtidos,
custos e possíveis desvios no plano
original. Também inclui conclusões gerais
que podem ser aplicadas para todos as
operações



3.6 BNDES

  

4 – Documentos gerados por fase do projeto 
 

A partir da identificação dos documentos gerados no ciclo de análise de concessão de crédito das instituições 

financeiras realizado no capítulo 3, o capítulo 4 avalia o nível de transparência dos referidos documentos, 

categorizados em três tipos: (i) documento público; (ii) documento restrito (acesso não é total ou depende de 

solicitação); e (iii) documento confidencial ou sujeito a sigilo. 

 

 

 

 

 

 

Política de transparência

• Não possui uma política formal, mas tem
diretrizes gerais para alguns assuntos
específicos:

(i) Gestão fiscalizada

(ii) Responsabilidade social e ambiental

(iii) Gestão de risco e controles internos

(iv) Gestão da ética

(v) Pró-equidade de gênero

Documentos gerados no processo de análise

• Identificação do projeto → especificação
básica da empresa e do empreendimento
proponente a apoio financeiro, para
enquadramento da operação

• Carta de enquadramento → depois de
aprovada a operação, este documento é
elaborado para indicar a área do banco
responsável pela gestão do projeto com a
qual o cliente entrará em contato

• Resumo de recomentdações sócio-
ambientais → desenvolvido pela AMA
(Área de Meio Ambiente), relaciona os
riscos sócio-ambientais do projeto

• Informe de análise do projeto → análise
do projeto pela área operacional
competente, apreciado pelo diretor desta e
enviado para a decisão da diretoria do
BNDES. Aprovada, a empresa é notificada
e, após fornecer toda documentação
necessária, o contrato é elaborado

• Contrato legal → divulgado ao público
por meio de notas na imprensa e através
de resumos agregados anuais

• Relatório de acompanhamento do
grupo econômico → após atendidas
todas as condições anteriores, ocorre a
primeira liberação de recursos . Não há
liberação da segunda etapa se a anterior
não for concluída e comprovada. Durante
todo o prazo de vigência do contrato de
financiamento, é realizado o
acompanhamento da situação financeira
da empresa e do grupo econômico

• Conclusão do projeto → concluída a
implantação física, é feito o informe de
conclusão do projeto e, a partir daí, o
acompanhamento das amortizações do
financiamento



4.1 Quadro comparativo entre BID, IFC e BNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificação do projeto

2. Preparação

3. Avaliação de viabilidade

4. Aprovação

5. Supervisão

6. Término e avaliação dos 
resultados

Proposta de Empréstimo 
(não divulgada em projetos 

privados)

�Documento público
�Documento restrito
�Documento privado

Carta de Intenção Consulta Prévia

Perfil do Projeto

Informe Socioambiental

Resumo da Proposta

Resumo Socioambiental

Carta de Enquadramento

Resumo Socioambiental

Informação Técnica
Resumo da Proposta

Resumo Socioambiental

Informe de Análise do 
Projeto

Documento de Liberação de 
Trâmites

Resumo do Investimento Contrato Legal

Informe Anual dos Projetos 
em Execução

Informe de Monitoramento 
Anual

-

Avaliação do Impacto dos 
Projetos

Informe de Conclusão dos 
Projetos

Informe de Término do Proj.

Documento do Dpto. de 
Avaliação e Supervisão



4.2 Quadro comparativo entre ADB, African Development Bank e BNDES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Identificação do projeto

2. Preparação

3. Avaliação de viabilidade

4. Aprovação

5. Supervisão

6. Término e avaliação dos 
resultados

Planilha de Dados do 
Projeto

� Documento público
� Documento restrito
� Documento privado

Resumo do Projeto em 
Prospecção

Consulta Prévia

Análise Inicial de Pobreza

Info. Para Pessoas Afetadas

Carta de Enquadramento

Resumo Socioambiental

Rel. Avaliação do Projeto

Análise dos Impactos Amb.

Informe de Análise do 
Projeto

Relatório e Recomendação 
do Presidente

Acordo de Empréstimo Contrato Legal

Relatório de Progresso
Status de Implementação 

do Projeto
-

Documento do 
Departamento de Avaliação 

de Operações 

Informe de Conclusão dos 
Projetos

Relatório de Conclusão

Relatório de Contas do 
Projeto Auditadas

Documento de Ressalvas

Relatórios de Ass. Técnica

Relatório de Avaliação do 
Projeto



4.3 Quadro comparativo entre KFW e BNDES 

 

5 - Conclusões 
 

• Entre as instituições financeiras que foram objeto deste estudo, somente o BNDES e o KFW não possuem uma 

política específica de transparência. 

 

•  Enquanto as demais instituições objeto do estudo disponibilizam a grande maioria s dos documentos relativos 

às etapas de análise de concessão de crédito, somente o BNDES tem todos tais documentos sob sigilo. Mesmo o 

KFW, que não tem uma política de transparência, disponibiliza mais documentos do que faz o BNDES. 

 

• Ao compararmos BID, IFC e BNDES, podemos destacar que a principal característica do BID é a de utilizar uma 

lista de exceção: dessa forma, em princípio todas suas informações são públicas, salvo informações que constam 

em sua lista de exceção. Ademais, o BID disponibiliza publicamente os documentos antes que o projeto seja 

realizado. Já o IFC tem como principal característica a de disponibilizar o documento do projeto entre 30 e 60 dias 

após a análise da proposta e antes da aprovação ou rejeição do projeto. O BNDES, por sua vez, se destaca por 

possuir algumas diretrizes para setores específicos, mas disponibiliza alguns documentos do projeto apenas após 

sua aprovação e por meio de imprensa ou de resumos agregados anuais. 

 

 

1. Identificação do projeto

2. Preparação

3. Avaliação de viabilidade

4. Aprovação

5. Supervisão

6. Término e avaliação dos 
resultados

Resumo do Projeto

� Documento público
� Documento restrito
� Documento privado

Consulta Prévia

Carta de Enquadramento

Resumo Socioambiental

Informe de Análise do 
Projeto

Acordo de Financiamento 
(divulgado se há permissão 

de todas as partes)
Contrato Legal

Relatório de Progresso -

Informe de Conclusão dos 
Projetos

Avaliação Ex-Post

Relatório de Avaliação  
(divulgado com permissão 

de todas as partes)

Relatório de Avaliação 
(divulgado se há permissão 

de todas as partes)



6 – Fontes 
 

• ADB 

ANEXO 1.1 Public Communicantions Policy 2011 

ANEXO 1.2  Completed Questionnaire on the Review of ADB’s Disclosure and Information Policies 

 

• African Development Bank 

ANEXO 2 Presentation on AfDB's Information Disclosure Policy (March 2010) 

 

• BID 

ANEXO 3.1 Access to Information Policy 

ANEXO 3.2 Política sobre disponibilidad de información 

 

• BNDES 

ANEXO 4.1 Aplicação dos recursos financeiros 3T11 

ANEXO 4.2 Código de ética do sistema BNDES 

ANEXO 4.3 Desembolso anual 02-11 setor CNAE 

ANEXO 4.4 Gestão de risco de mercado 

ANEXO 4.5 Gestão de risco operacional 

ANEXO 4.6 Políticas do BNDES 

ANEXO 4.7 Prestação de contas 2011 

 

• IFC 

ANEXO 5.1 Policy on disclosure of information - review and update 

ANEXO 5.2 Transparency and consultation concerns 

 

• KFW 

ANEXO 6.1 DEG Approval Procedure 

ANEXO 6.2 KfW Approval Procedure 

ANEXO 6.3 Kfw Guidelines 

ANEXO 6.4 Management Report 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


