
SEMINÁRIO INTERNACIONAL 

EMPRESAS E INVESTIMENTOS BRASILEIROS NO EXTERIOR: CENÁRIOS E 

TENDÊNCIAS  

 

Organização: Oxfam Brasil, em parceria com FASE 

Data:  22 e 23 de junho 2017 

Local: Hotel Golden Tower, R. Dep. Lacerda Franco, 148 - Pinheiros, São Paulo – SP. 

 

Apresentação 

A Oxfam Brasil convida entidades da sociedade civil brasileira e de outros países para debater 

as transformações no cenário da atuação das multinacionais e dos investimentos brasileiros no 

exterior.  

Ao longo dos últimos anos, a expansão internacional do Brasil se consolidou por meio de fortes 

incentivos à internacionalização das empresas brasileiras e de uma política externa orientada 

para o fortalecimento de relações sul-sul, assentando as bases para que a cooperação se 

confundisse com a facilitação de investimentos direcionados para a América Latina e a África.  

Esta expansão internacional do setor privado brasileiro ocorreu em muitos setores, sendo 

especialmente relevante em infraestrutura (empreiteiras), indústrias extrativas e agronegócio, 

exportando o modelo, as contradições, as violações de direitos e os impactos socioambientais 

características das operações dessas empresas dentro do país.  

O cenário atual é de transformação acelerada. As políticas de incentivo via aportes do BNDES e 

dos Fundos de Pensão, que foram fundamentais nesta expansão, encontraram limites na crise 

que o país enfrenta. Além disso, as investigações em curso comprometem a segurança jurídica 

das empreiteiras brasileiras, que estão retraindo seu processo de expansão. Soma-se a isso o 

fato de que o auge do boom de commodities parece ter ficado para trás, tornando menos viáveis 

investimentos mais audaciosos.  

Neste contexto, as transnacionais do complexo soja-carne parecem estar mais bem 

posicionadas para continuar sua expansão sem contar com os incentivos anteriores por já terem 

realizado uma expansão virtuosa de suas operações para outros mercados. Caminhando neste 

sentido, o novo acordo de acionistas da Vale (que consolida seu processo de privatização) se 

configura como uma estratégia explícita para internacionalizar as operações produtivas e 

financeiras da empresa, prescindindo da incidência do Estado brasileiro. Para complicar o 

cenário, a entrada agressiva de capitais chineses no Brasil e na América Latina desloca o 

controle de muitas empresas e empreendimentos e a capacidade de abocanhar futuras 

concessões para as gigantes corporativas do país asiático, turbinadas pelo financiamento e 

apoio do Estado.  

Cabe então debater como todas estas transformações em curso impactarão a expansão das 

empresas e investimentos brasileiros no exterior – e mesmo internamente – e quais impactos 

terão sobre os territórios e sobre as possibilidades de responsabilização das empresas dentro e 

fora do país por suas violações de direitos.  

A Oxfam Brasil está buscando construir sua estratégia de atuação em torno da responsabilização 

das empresas multinacionais brasileiras por seus impactos em outros países. Como parte do 

esforço de construir esta área surgiu a proposta deste seminário internacional, como uma forma 

de dialogar e articular com a sociedade civil brasileira que trata do tema, a sociedade civil de 

países em que há forte presença de empresas brasileiras e especialistas; buscando debater e 

apontar perspectivas que possam informar a Oxfam Brasil na construção de sua estratégia e 

construir uma agenda conjunta com as entidades presentes. 



A FASE, a partir de sua trajetória no tema – que tem como base a assessoria a povos e 

comunidades que em seus territórios têm seus direitos violados e seus modos de vida 

ameaçados ou devastados pelas operações de empresas – tem travado um diálogo com a Oxfam 

Brasil para a construção da análise e agenda que constituem as bases desse Seminário. 

 

Objetivos:  

- Compartilhar informações; 

- Estabelecer as bases iniciais para um processo com parceiros e uma agenda conjunta de 

trabalho; 

- Contribuir para uma estratégia de atuação da Oxfam Brasil. 

 

Programação: 

 

PRIMEIRO DIA – 22 de junho 

09:00 h 

Chegada e recepção 
 

 

Abertura - Sessão 1: Dia 22, 09:30 h 

Tema: Cenário político e econômico. Tendências dos investimentos brasileiros no 
exterior nos próximos anos. BNDES, China e outras fontes de investimento. 
 

Esta sessão visa debater os efeitos das severas transformações políticas e econômicas em 
curso no Brasil sobre os investimentos e sobre a atuação das empresas do país no exterior. 
Para tal, as exposições abordarão diversas dimensões e atores deste cenário, tais como as 
tendências dos financiamentos do BNDES, das tendências e estratégias de expansão ou 
retração das translatinas e/ou empresas brasileiras de mineração (ex.: acordo de acionistas 
da Vale) e agronegócio em resposta ao mercado global de commodities e à escalada dos 
investimentos chineses na região. 

Expositorxs 
 

1. Diana Aguiar, FASE  
2. Iván González, Coordenador político, Confederação Sindical das Américas CSA 
3. Maria Elena Rodriguez, BRICS Policy Center  
4. Cesar Gamboa, Diretor Executivo, Derecho Ambiente y Recursos Naturales DAR 

(Peru) 
 
 

Facilitadxr: Kátia Maia, Oxfam Brasil 

 

 

ALMOÇO 12:00 – 13:00 Local: restaurante do hotel, piso térreo 

 

 

 



 

Sessão 2: Dia 22, 13:30 h 

Tema: Mega projetos e investimentos brasileiros na África e América Latina e 
aprendizados sobre as estratégicas de resistência  
 

Esta sessão visa aprender com lições das estratégias de resistência adotadas pelos 
atingidos pelos mega projetos em territórios diversos, de modo a avançar no debate sobre 
como atuar no novo cenário a partir dos aprendizados das lutas levadas a cabo até agora. 
Alguns expositorxs trarão casos e outros abordarão dimensões mais gerais do tema, mas 
todas as contribuições serão voltadas ao debate sobre aprendizados para avançar frente ao 
novo contexto. 

Expositorxs: 
 

1. Ana Saggioro Garcia, Instituto políticas Alternativas para o Cone Sul PACS  
2. Juan Pablo Soler, Censat Ríos Vivos (Colombia) 
3. Rui de Vasconcelos Caetano, Diretor Executivo, Associação de Apoio e Assistência 

Jurídica às Comunidades AAAJC (Moçambique) 
4. Doris Portocarrero, Forum Solidaridad (Peru) 
 

 

Facilitadxr: Tchenna Maso, Movimento dos Atingidos por Barragens MAB 

 

 

Intervalo 16:00 – 16:20 – Café e lanche em frente a sala 

 

Sessão 3: Dia 22, 16:30 h 

Tema: A expansão do Agronegócio brasileiro e suas cadeias associadas  
 

Esta sessão visa a apresentar e debater a trajetória de expansão do agronegócio brasileiro 
nos últimos 15 anos dentro e fora do país, os fatores que viabilizaram essa expansão 
(incentivos públicos, demanda chinesa, preço das commodities agrícolas, etc.), seus impactos 
nos territórios e no mundo do trabalho ao longo das cadeias produtivas (monocultivos-carne, 
agrocombustíveis) e a consequente concentração de poder econômico (interface 
ruralistas/corporações e sistema político). Ao mesmo tempo, a mesa debaterá as estratégias 
de resistência e luta por direitos em face das perspectivas e condições de contínua expansão 
deste modelo dentro e fora do país na conjuntura atual, sobretudo a partir de casos de países 
da região (Paraguai e Bolívia) onde este processo está em estado mais avançado. 

 
Expositorxs: 

1. Sergio Schlesinger, FASE  
2. Luiz Zarref, MST 
3. Inés Franceschelli, Heñoi-Ñamoseke Monsanto / Global Forest Coalition (Paraguai) 

4. Silvia Molina, CEDLA (Bolívia) 
5. Alexandre Galimbert, Oxfam EUA 
 

 

Facilitadxr: Diana Aguiar, FASE 

 

 

Encerramento 18:30 

 



SEGUNDA DIA – 23 de junho 

Início - Sessão 4: Dia 23, 9:30 h 

Tema: O papel da captura política na expansão das empresas brasileiras: privatização 
da democracia e privilégios tributários 
 

Esta sessão abordará dois aspectos do modelo de expansão internacional das empresas 
brasileiras: as relações promiscuas com governos e as práticas fiscais abusivas. A aliança 
das empresas com elites tradicionais de outros países contribuiu e contribui para reforçar 
injustiças e desigualdades nestes territórios. Assim como outras transnacionais, as empresas 
brasileiras se beneficiaram de acordos e práticas fiscais que mantiveram privilégios em 
detrimento dos direitos das populações locais; e também engajaram em práticas como a 
captura da mídia, o financiamento ilegal de campanhas a até a corrupção. 

Expositorxs: 
 

1. Gonzalo Berrón, Vigência 
2. Jocélio Drummond, ISP/REBRIP 
3. Adrián Falco, Campanha Paguem o Justo/Fundación SES (Argentina) 
4. Francisco Duran, PUC (Peru)  

 

Facilitadxr: Iara Pietricovsky, INESC 
 

 

 

Intervalo 11:15 – 11:30 – Café e lanche em frente a sala 

 

Sessão 5: Dia 23, 11:30 h 

Tema:  Mecanismos de responsabilização das empresas, o sistema de justiça 
brasileiro e extraterritorialidade  

Esta sessão apresentará alguns processos políticos de construção de direito desde baixo 
(Tribunais Permanentes dos Povos) e a experiência acumulada em estratégias de litígio nos 
sistemas de justiça (nacional e interamericano), cujo arcabouço tem embasado a demanda 
popular por instrumentos vinculantes de responsabilização de empresas (Tratado da ONU) e 
pelo fortalecimentos dos mecanismos nacionais de responsabilização de empresas por suas 
violações, dentro e fora do país (obrigações extraterritoriais). O debate se centrará nos 
aprendizados, limites e demandas de fortalecimento dos diversos mecanismos. 

Expositorxs: 
 

1. Procurador Sergio Gardenghi Suiama, Ministério Público Federal, Procuradoria dos 
Direitos do Cidadão MPF-PFDC 

2. Raphaela Lopes, Justiça Global  
3. Renata Reis, Enlazando Alternativas   
4. Manoela Roland, UFJF - HOMA  

 

Facilitadxr: Juana Kweitel, Conectas 

 

 

Almoço 13:30 -15:00 Local: restaurante do hotel, piso térreo 

 

 

 

 



Sessão 6: Dia 23, 15:00 h 

Tema: Agenda e estratégia conjunta na luta por direitos em relação aos investimentos 
brasileiros em outros países 
 

Existe uma agenda comum de trabalho? Qual a responsabilidade da sociedade civil 
brasileira? 

Expositorxs: 
 
Fátima Mello - Apresentação da sistematização das principais questões e propostas 
surgidas no seminário. 
 
Debate e encaminhamentos  
 

Facilitadxr: Katia Maia, Oxfam Brasil 

 

Encerramento 17:30 


