
    

 

  

Agenda BNDES: 

Olhares e estratégias em torno da transparência no BNDES

 

 

Data: 26 e 27 de novembro de 2013

Local: Brasília, Brasil 

Entidades que convocam o workshop:

Moderador: Leandro Valare

 

 

Objetivos gerais do processo de diálogo

• Contribuir para a troca e consolidação de análises sobre o papel e o lugar do 

BNDES nas estratégias de 

• Contribuir para o amadurecimento do diálogo, da capacidade de articulação e de 

incidência de organizações da sociedade civil brasileira e regional sobre o 

BNDES, na direção do aperfeiçoamento da capacidade do Ba

com a sociedade e de avançar nas suas políticas de transparência e 

socioambiental. 

• Apresentar e debater propostas, em âmbito nacional e regional, de mecanismos 

de diálogo entre sociedade civil e BNDES, propostas de mecanismos de 

transparência, entre outras propostas e estratégias de incidência orientadas ao 

banco. 

 

Objetivos específicos do Workshop

• Consolidar uma visão comum acerca dos principais limites das práticas e políticas 

relativas à transparência no BNDES 

• Identificar e pactuar 

informação 

• Indicar as necessidades de aprofundamento e

possíveis caminhos/estratégias de 

 

            

Workshop Internacional 

Agenda BNDES: diálogos, convergências e incidência

Olhares e estratégias em torno da transparência no BNDES

26 e 27 de novembro de 2013 

Entidades que convocam o workshop: INESC, IBASE, ISA, DAR, IR

o Valarelli  

gerais do processo de diálogo 

Contribuir para a troca e consolidação de análises sobre o papel e o lugar do 

BNDES nas estratégias de desenvolvimento neo extrativistas na região.

Contribuir para o amadurecimento do diálogo, da capacidade de articulação e de 

incidência de organizações da sociedade civil brasileira e regional sobre o 

BNDES, na direção do aperfeiçoamento da capacidade do Ba

com a sociedade e de avançar nas suas políticas de transparência e 

 

Apresentar e debater propostas, em âmbito nacional e regional, de mecanismos 

de diálogo entre sociedade civil e BNDES, propostas de mecanismos de 

ia, entre outras propostas e estratégias de incidência orientadas ao 

específicos do Workshop 

Consolidar uma visão comum acerca dos principais limites das práticas e políticas 

relativas à transparência no BNDES  

Identificar e pactuar uma pauta prioritária em relação á transparência e acesso à 

necessidades de aprofundamento e formulação 

caminhos/estratégias de incidência 

 

, convergências e incidência 

Olhares e estratégias em torno da transparência no BNDES 

INESC, IBASE, ISA, DAR, IR 

Contribuir para a troca e consolidação de análises sobre o papel e o lugar do 

desenvolvimento neo extrativistas na região. 

Contribuir para o amadurecimento do diálogo, da capacidade de articulação e de 

incidência de organizações da sociedade civil brasileira e regional sobre o 

BNDES, na direção do aperfeiçoamento da capacidade do Banco de dialogar 

com a sociedade e de avançar nas suas políticas de transparência e 

Apresentar e debater propostas, em âmbito nacional e regional, de mecanismos 

de diálogo entre sociedade civil e BNDES, propostas de mecanismos de 

ia, entre outras propostas e estratégias de incidência orientadas ao 

Consolidar uma visão comum acerca dos principais limites das práticas e políticas 

pauta prioritária em relação á transparência e acesso à 

formulação de propostas e os 



                

 

 

Roteiro Metodológico 

 Momento e objetivo O que acontece e quem faz
09:00 Momento Inicial 

Participantes nivelados quanto 
ao processo e ao que se 
pretende gerar com a oficina  

• Boas Vindas

• Participantes e 

• Objetivo e programa 

09:40 1. Compartilhando 
as visões 
Construir um panorama das 
questões da relevância do 
tema da transparência dado o 
caráter e o peso dos 
financiamentos do Banco 

1.1. O papel na alavancagem 
de transparência, socioambiental e mecanismos de diálogo com a sociedade
a) Falas – 1h 

• Eduardo Viola 

• Aurélio Viana 

• Representante do BNDES 
10:15 b) Rodada de Comentários em Plenária
11:30 b) A política de transparência do BNDES

• Representante do BNDES
12:30 Almoço  
14:00 Construir uma visão 

compartilhada e organizada 
sobre os principais âmbitos 
e formas concretas que se 
expressam os limites da 
transparência no BNDES 

1.2. Quais são os alcances e os limites das práticas e políticas de transparência e 
acesso á informação do BNDES?
a) Apresentação do eixo da discussão

• Alguém da coo

• Limites técnicos
que norteia o fundo

b) Grupos mistos 
• 4 a 5 grupos, a depender do total participantes

• Pergunta orientadora
o Considerando a diversidade de dimensões e campos de atuação do banco (banco 

público de fomento, ator regional, ator com forte impactos socioambientais, floresta, 
energia, agricultura, indústria, construção civil, comercio exterior, etc.) o que 
identificam 
políticas ligadas à transparência e ao acesso a informação?

• Visualização em tarjetas
15:30 intervalo  
16:00  b) Apresentação dos grupos
17:00  c) Agrupamento por categorias e proximidades

d) Rodada de comentários e complementações
18:00 Encerramento  

 

Dia 26 – Terça feira 

O que acontece e quem faz 
Boas Vindas e antecedentes do evento – A definir 

Participantes e expectativas - Leandro 

e programa do workshop  – Leandro 

papel na alavancagem de investimentos na região e no Brasil, suas políticas 
de transparência, socioambiental e mecanismos de diálogo com a sociedade

Eduardo Viola – PhD, Professor da Universidade Federal de Brasília/IREL 

Aurélio Viana – Fundação Ford 

Representante do BNDES (a confirmar) 
Rodada de Comentários em Plenária 

b) A política de transparência do BNDES 

Representante do BNDES (a confirmar) 

1.2. Quais são os alcances e os limites das práticas e políticas de transparência e 
acesso á informação do BNDES? 
a) Apresentação do eixo da discussão 

lguém da coordenação, recuperando o debate de junho 

técnicos, políticos, ligados ao ciclo de projeto mas também da política
que norteia o fundo 

b) Grupos mistos – 1h15 
4 a 5 grupos, a depender do total participantes 

Pergunta orientadora 
Considerando a diversidade de dimensões e campos de atuação do banco (banco 
público de fomento, ator regional, ator com forte impactos socioambientais, floresta, 
energia, agricultura, indústria, construção civil, comercio exterior, etc.) o que 
identificam como sendo as positividades e os limites/problemas das práticas e 
políticas ligadas à transparência e ao acesso a informação? 

Visualização em tarjetas 

b) Apresentação dos grupos 

c) Agrupamento por categorias e proximidades 
d) Rodada de comentários e complementações 

Produtos 
 

de investimentos na região e no Brasil, suas políticas 
de transparência, socioambiental e mecanismos de diálogo com a sociedade 

 

 

 

 

1.2. Quais são os alcances e os limites das práticas e políticas de transparência e 

lítica mais geral 

Considerando a diversidade de dimensões e campos de atuação do banco (banco 
público de fomento, ator regional, ator com forte impactos socioambientais, floresta, 
energia, agricultura, indústria, construção civil, comercio exterior, etc.) o que 

das práticas e 

Um quadro/mapa 
mental com o 
conjunto de limites e 
avanços organizados 
por  
categorias/aspectos 
chave 

 



                

 

 

 Momento e objetivo O que acontece e quem faz
09:00 2. Estratégia 

Aprofundar e sistematizar os 
argumentos e critérios de 
análise que fundamentam a 
relevância de determinados 
aspectos frente a outros, na 
direção de uma pauta em 
torno de prioridades 
compartilhadas 
 
Identificar as propostas 
existentes e o grau de 
consistência e acordo 
existentes sobre elas 

2.1. Quais os destaques a partir de uma visão dos padrões e critérios de ética 
pública, democrática e cidadã, da normativa jurídica brasileira (do marco legal 
brasileiro e regional) e das práticas consa
a) Grupos – 1h30

• Grupos por critério, com
pessoas/organizações

�

�

�

• Pergunta orientadora
o Como estes avanços se situam em relação

AL] [os padrões de uma ética pública, democrática e cidadã] [as experiências 
internacionais existentes] [outro critério que possa surgir no evento]? 

o A partir desta leitura, quais seriam os limites mais 
deveriam ser enfrentados na opinião do grupo?

o Quais as 

• Visualização em 

• Obs − evitei a palavra 
contém uma noção embutida 
no momento seguinte de forma mais explícita e compa

10:45 intervalo  
11:00  b) Apresentação dos Grupos 

• Apresentação dos elementos da análise geral contida no flip chart

• Tarjetas com os limites significativ
11:45  c) Rodada de comentários 

d) Quadro síntese dos aspectos/limites comuns
12:30 almoço  
14:00 Pactuar as prioridades em 

termos de aspectos/limties a 
enfrentar 
Identificar o graus de 
elaboração e consenso 
existentes em torno das 
propostas para estas 
prioridades 

2.2. Qual a nossa pauta prioritária de transparência e como fazê
a) Grupos  

• Grupos mistos ou mesas rotativas (a depender de como sentir o perfil e a dinâmica do 
grupo) 

a.

 

Dia 27 – quarta-feira 

O que acontece e quem faz 
2.1. Quais os destaques a partir de uma visão dos padrões e critérios de ética 
pública, democrática e cidadã, da normativa jurídica brasileira (do marco legal 
brasileiro e regional) e das práticas consagradas/avançadas no plano internacional

h30 
Grupos por critério, com exposições provocadoras iniciais (10 a 15 min) de uma ou duas 
pessoas/organizações 

� marco legal existente no BR e na AL - Conectas (legislação e DH) 
de acesso a informação) 

� ética pública, democrática e cidadã – Ibase 
� comparação com os limites e avanços das práticas internacionais 

WRI e Ibase 

Pergunta orientadora 
Como estes avanços se situam em relação ao marco legal existente no BR e na 

L] [os padrões de uma ética pública, democrática e cidadã] [as experiências 
internacionais existentes] [outro critério que possa surgir no evento]?  
A partir desta leitura, quais seriam os limites mais significativos e relevantes
deveriam ser enfrentados na opinião do grupo? 
Quais as propostas e que temos/deveremos ter em relação a eles? 

Visualização em flip chart (análise geral) e tarjetas (limites significativos e propostas)

evitei a palavra prioritário na pergunta porque de certa forma o prioritário já 
contém uma noção embutida de estratégia, que acho importante deixar que se expresse 
no momento seguinte de forma mais explícita e compartilhada. 

b) Apresentação dos Grupos  

presentação dos elementos da análise geral contida no flip chart 

arjetas com os limites significativas/relevantes e propostas 

c) Rodada de comentários  
d) Quadro síntese dos aspectos/limites comuns 

2.2. Qual a nossa pauta prioritária de transparência e como fazê-la avançar?

Grupos mistos ou mesas rotativas (a depender de como sentir o perfil e a dinâmica do 

a. Quais as questões prioritárias? Por que? (critérios identificados como 
relevante pelo grupo, tais como abrangência, impacto, viabilidade política, 
governabilidade, visibilidade, etc.) 

Produtos 
2.1. Quais os destaques a partir de uma visão dos padrões e critérios de ética 
pública, democrática e cidadã, da normativa jurídica brasileira (do marco legal 

gradas/avançadas no plano internacional 

de uma ou duas 

(legislação e DH) e DAR (Lei 

omparação com os limites e avanços das práticas internacionais – BIC / 

o marco legal existente no BR e na 
L] [os padrões de uma ética pública, democrática e cidadã] [as experiências 

relevantes que 

 

(análise geral) e tarjetas (limites significativos e propostas) 

rque de certa forma o prioritário já 
que acho importante deixar que se expresse 

Conjunto de folhas 
com os pontos da 
análise dos limites 
frente a cada critério 
 
Quadro em tarjetas 
com duas colunas: 
limites/questões 
comuns e respectivas 
propostas 

 

la avançar? 

Grupos mistos ou mesas rotativas (a depender de como sentir o perfil e a dinâmica do 

Por que? (critérios identificados como 
relevante pelo grupo, tais como abrangência, impacto, viabilidade política, 

O quadro anterior 
com destaque para 
as questões 
prioritárias e uma 
coluna adicional, 
contendo a indicação 
de suficiência das 



                

 

 

 Momento e objetivo O que acontece e quem faz
b.

15:00  b) Plenária 
• Apresentação e rodada de comentários

o 1ª  rodada 
o 2ª rodada 

  c) Subsídios para uma política de transparência do BNDES
• Apresentação 

• Comentários
16:00 Identificar os possíveis 

movimentos/caminhos para 
uma incidência no tema e o 
conjunto de ações que lhe 
poderiam dar suporte, como 
elementos para posteriores 
propostas de ação 
conjunta/articulada (ou não) 

2.3. Quais as possíveis e
a) Pequenos grupos 

• Pergunta orientadoras
o Quais 

�

�

�

�

�

o O que 
o O que 

 

b) Rodada de comentários
• Falas dos participantes, visualização feita por Leandro

• Quadros 
temporal

17:00  3. Próximos 
passos e 
Avaliação 

3.1. Próximos passos
• Resgate de indicações de atividades no curto prazo mencionadas ao longo do evento

• Proposições da coordenação do evento e da plenária

• Encaminhamentos
 

3.2. Avaliação
A definir 

18:00  Encerramento  

 

 

O que acontece e quem faz 
b. Há consistência nas propostas e temos acordo sobre elas? Se não, 

preciso fazer para avançar na proposição? 

Apresentação e rodada de comentários 
1ª  rodada de Comentários – acordo sobre as prioridades 
2ª rodada – parecer sobre o grau de consistência e acordo sobre as propostas

c) Subsídios para uma política de transparência do BNDES 
Apresentação DAR 

Comentários 

Quais as possíveis estratégias de incidência? 
equenos grupos (cochicho) – 15 min 

Pergunta orientadoras 
Quais identificamos como possíveis estratégias de ação/incidência? 

� aprofundamento/consolidação/formulação de propostas 
� diálogo/interpelação do BNDES 
� articulação de iniciativas 
� disseminação/comunicação 
� etc. 

O que faria sentido fazer juntos e separados? 
O que faria sentido fazer  regionalmente e o que nacionalmente? 

b) Rodada de comentários 
Falas dos participantes, visualização feita por Leandro 

Quadros – um sobre caminhos/movimentos, outro sobre aspectos, ações 
temporal 

Próximos passos 
Resgate de indicações de atividades no curto prazo mencionadas ao longo do evento

Proposições da coordenação do evento e da plenária 

Encaminhamentos, prazos, responsáveis 

Avaliação 

Produtos 
Há consistência nas propostas e temos acordo sobre elas? Se não, o que é propostas ou das 

necessidades de 
avanço e/ou 
formulação 

parecer sobre o grau de consistência e acordo sobre as propostas 

 

um sobre caminhos/movimentos, outro sobre aspectos, ações horizonte 

Lista de elementos 
chaves com 
indicativos de 
estratégia (no sentido 
de movimentos / 
caminhos) e 
possíveis ações com 
horizonte temporal 
 
 
Quadro com 
indicações de 
Aspectos / ações / 
horizonte temporal / 
responsáveis (?)  não 
sei se dá para chegar 
nisso!! 

Resgate de indicações de atividades no curto prazo mencionadas ao longo do evento 

Lista de 
encaminhamentos 

 


