
 
 

 

APLICAÇÃO DAS MELHORES PRÁTICAS INTERNACIONAIS PARA O DESLOCAMENTO 

 

 

 

O IDEIAS tem como um de seus principais focos de atuação os processos de 

deslocamentos, voluntário ou involuntário, com o objetivo de minimizar os impactos de 

famílias diretamente afetadas por grandes empreendimentos, em especial aquelas em 

maiores situações de vulnerabilidade. Atuando junto aos setores público e privado na 

elaboração, execução e monitoramento de alternativas para a aquisição de áreas, 

remoção, reassentamento e desapropriação.  

Dessa forma, também oferece serviços especializados para o cumprimento dos 

requisitos estabelecidos nos Princípios do Equador e padrões de desempenho de 

instituições financeiras ligadas ao grupo do Banco Mundial, que estabelecem as 

melhores práticas internacionais.  

A Diretora Executiva do Ideias, Luana Romero, destaca como foco de atuação a 

elaboração de Diretrizes e Marcos (Framework) para instituições que necessitam estar 

aderentes às normas e políticas de sustentabilidade socioambiental ocasionado por 

empréstimos obtidos junto a agentes financeiros em geral e, em especial, os bancos 

internacionais de desenvolvimento. “Como exemplo, podemos citar a adesão às boas 

práticas emergentes do setor privado que são periodicamente atualizadas pela 

Corporação Financeira Internacional (IFC) e que refletem as lições e experiências na 

implementação, merecendo destaque que a IFC é membro do Grupo Banco Mundial e a 

maior instituição de desenvolvimento global voltada para o setor privado nos países em 

desenvolvimento”, avalia.   

Tratando-se de uma gestão de risco socioambiental do empreendimento, inicialmente 

é preciso estar alinhado com a legislação nacional vigente, mas também com o respeito 

a cultura e ao contexto do país anfitrião, sendo ainda analisada a dimensão, 



 
 

complexidade dos impactos do projeto e, não menos importante, a relação custo-

benefício associada à cada ação, medida e compensação.  

Projetos de aquisição de terra que estão alinhados com estas práticas e que adotem 

critérios sólidos tendem a performar na mitigação de riscos com desempenho acima do 

nível esperado, reduzindo o impacto sobre as populações afetadas, especialmente 

àquela mais vulneráveis, e ainda alcançando bons indicadores reputacionais.  

Há ainda uma tendência de que estas corporações adotem soluções sustentáveis à longo 

prazo, com o estabelecimento de normas operacionais de uma forma geral, definindo 

diretrizes e procedimentos a serem adotados para novos projetos e expansões futuras. 

Por fim, o IDEIAS entende que, diante dos inúmeros desafios, as alternativas e ações a 

serem adotadas precisam ser customizadas. Com a experiência, vivência e adoção de 

métodos adequados, estas são encontradas e construídas junto às empresas, órgãos 

financiadores e, principalmente, a sociedade.  

 


