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Antecedentes, Visão Geral da Política e Mudanças Principais no 
Processo do CAO

MINUTA DA POLíTICA DA IFC/MIGA PARA O 
ESCRITÓRIO DO OMBUDSMAN PARA 

CONFORMIDADE (CAO)

Consulta Pública 
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O CAO é o mecanismo independente de 
responsabilização para a IFC e a MIGA. Os objetivos do 
CAO são:

• facilitar a resolução de queixas de pessoas que 
possam ser afetadas pelos projetos da IFC e MIGA;

• melhorar os resultados ambientais e sociais dos 
projetos da IFC e MIGA; e

• promover a responsabilização pública e o 
aprendizado para melhorar o desempenho de 
projetos e reduzir o risco de danos às pessoas e ao 
meio ambiente.

O que é o Escritório Do 
Ombudsman Para Conformidade 

(CAO) da IFC/MIGA
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Antecedentes: Revisão Externa & 
Desenvolvimento de Políticas

Cronograma 
endossado pela IFC 
& MIGA Boards 
Os Conselhos de 
Administração 
aprovaram o 
Cronograma do Grupo 
de Trabalho com data 
limite para a aprovação 
da nova Política e 
alteração da linha de 
decisão do CAO até 30 
de Junho de 2021.

Conclusão da Revisão 
Externa e Preparação 
do Cronograma
Revisão Externa 
concluída em Junho de 
2020. Grupo de Trabalho 
Conjunto CAO/IFC/MIGA 
encarregado de preparar 
o Cronograma para a 
implementação das 
recomendações.

Minuta da política
Os Conselhos de 
Administração 
aprovaram a minuta 
da política e o resumo 
das revisões das 
Directrizes 
Operacionais do CAO 
para consulta informal 
com o Grupo de 
Referência.

Minuta da Política
Concluída
O Grupo de Trabalho 
concluiu a minuta da 
Política do CAO. As 
comissões 
concordaram que o 
Grupo de Trabalho 
prosseguisse com a 
consulta pública de 45 
dias a partir de 5 de 
Abril de 2021.

junho 2020 janeiro 2021outubro 2020 fevereiro 2021 março 2021

Feedback informal 
das partes 
interessadas Grupo 
de Referência 
convocado para dar 
feedback sobre as 
linhas gerais das 
políticas, bem como 
sobre questões-chave 
que estão a ser 
consideradas pelo 
Grupo de Trabalho.
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Visão geral da minuta da Política do Mecanismo 
Independente de Responsabilização da IFC / MIGA 
(“Política do CAO”)

• A minuta da Política responde às recomendações da Revisão Externa de responsabilização do IFC/MIGA, 
incluindo o papel e efetividade do CAO, conduzida pelo Conselho Diretor e finalizada em Junho/2020.

• Política elaborada pelo Grupo de Trabalho Conjunto CAO / IFC / MIGA usando uma abordagem baseada em 
princípios que gerou soluções construtivas para uma série de questões.

• Baseia-se nas Diretrizes Operacionais do CAO e mais de 20 anos de experiência Também reflete as 
recomendações da  revisão externa e o feedback de atores internos / externos. 

• Articula o mandato, princípios e as funções do CAO, com processos claros e transparentes e pronto para a 
mudança da linha de decisão do CAO aos Conselhos Diretores.

• O feedback recebido durante a consulta pública informará a versão final da minuta de Política para revisão e 
aprovação pelos Conselhos Diretores em junho de 2021.

• A minuta da Política permanece sujeita a alterações após análise e comentários adicionais dos Conselhos 
Diretores.



Official Use

A minuta da Política baseia-se nas Políticas atuais do CAO

Termos de Referência 
do CAO

Procedimentos 
Operacionais do CAO

Política do CAO 
(Mecanismo de 

Responsabilização da 
IFC e MIGA )

Diretrizes do CAO, IFC 
e MIGA (incluindo o 

Manual do CAO)
Diretrizes do CAO, IFC 

e MIGA 

Poíticas Atuais Nova Política proposta
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Destaques da Política: 
Equilibrada para Otimizar a 

Eficácia

• Reforça a independência do CAO
• Articula a função de supervisão dos Conselhos 

Diretores em relação aos processos do CAO
• Reafirma o valor das três funções do CAO -

resolução de disputas, conformidade e 
assessoria

• Fortalece a equidade processual e a 
transparência para todas as partes interessadas 

• Processos do CAO alinhados para melhorar os 
resultados a nível dos projetos e aprimorar o 
aprendizado institucional
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Destaques da Política: 
Fortalece o acesso ao CAO 

com a resolução 
antecipada de queixas

• Respeita a escolha do reclamante no 
processo

• Oferece oportunidades para engajamento do 
IFC, MIGA e os clientes para resolver queixas 
antecipadamente e de forma proativa

• Promove a disseminação de informações a 
nível dos projetos sobre o CAO para as 
comunidades afetadas, juntamente com os 
mecanismos de reclamação aplicáveis

• Politica de ameaças e represálias integrada à 
Política do CAO
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Destaques da Política: Garante 
processos claros e previsíveis

A minuta da política esclarece os principais aspectos do 
processo do CAO para previsibilidade e alinhamento 
com seu mandato:
• Esclarece os critérios de elegibilidade de reclamações
• Esclarece os critérios para avaliações de conformidade

• Estabelece requisitos para o Plano de Ação (MAP) em 
resposta às conclusões de conformidade

• Esclarece a função do monitoramento de conformidade

• Estabelece prazos e expectativas claras para o trâmite dos 
casos de queixas
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Mudanças Importantes nos Processos do CAO #1: 
Governança

A mudança na linha de decisão sobre o CAO, que passa do Presidente do 
Banco Mundial para os Conselhos Diretores, fortalece a governança e a 
independência do CAO em relação a IFC/MIGA, incorporando uma das 

principais recomendação da Revisão Externa.

ü Linha de Decisão do CAO – Linha de decisão será transferida do 
Presidente do Grupo Banco Mundial para os Conselhos 
Diretores da IFC e da MIGA para fortalecer a governança e a 
independência do CAO.

ü Chefe do CAO - O título do chefe do CAO mudará de Vice-
Presidente à Diretor-Geral (CAO-DG) para melhor 
enquadramento com a linha de decisão aos Conselhos 
Diretores.
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Mudanças Importantes nos Processos do CAO #2: 
Elegibilidade das Queixas

Os critérios de elegibilidade do CAO foram esclarecidos e aprimorados, 
mantendo o acesso as informações e opção de escolhas para os 

reclamantes.

ü IFs e Cadeia de Abastecimento - Maior clareza na Política com relação à 
elegibilidade de queixas relacionadas com Intermediários Financeiros (IFs), 
fornecedores e subcontratantes.

ü Projeto ainda não aprovados pelo Conselho Diretor - Queixas 
provenientes de projetos que ainda não foram aprovados pelo Conselho 
não serão elegíveis.

ü Pós investimento - Queixas sobre projetos após o término do suporte da 
IFC e MIGA agora serão elegíveis em circunstâncias excepcionais até 15 
meses após o término.

ü Esforços Anteriores - Embora não seja mandatório, haverá uma nova etapa 
de verificação realizada pelo CAO durante a análise de elegibilidade sobre 
os esforços anteriores dos reclamantes para resolver os problemas com a 
IFC e MIGA ou o cliente. O reclamante mantém a opção de acessar o CAO.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #3: 
Análise Inicial

O processo da análise inicial é mantida porém com prazo reduzido, 
e introduzida opção para a resolução antecipada das queixas por 

IFC, MIGA, e clientes.

ü Prazo - Período de análise inicial é reduzido para 90 dias úteis. 
O CAO-DG pode estender a avaliação para 120 dias úteis com 
base em critérios definidos.

ü Resolução Antecipada - a IFC / MIGA pode apoiar a resolução 
construtiva das queixas durante o processo de análise inicial, 
com o consentimento dos reclamantes, dos clientes e sub-
clientes.

ü Divulgação das Queixas - Queixas serão postadas no site 
junto com o relatório de análise inicial do CAO no final do 
processo de análise. O cliente pode optar por fornecer uma 
resposta, que também será publicada.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #4: 
Resolução de Conflitos

O processo de resolução de conflitos agora inclui o consentimento explícito do 
reclamante para transferir o caso para função de conformidade e potencial 

para o envolvimento da IFC e MIGA no processo.

ü Participação da IFC / MIGA no Processo - A IFC e MIGA 
podem ser convidadas a participar do processo de resolução 
de conflitos do CAO, quando apropriado e com a 
concordância do reclamante e do cliente.

ü Transferência de Queixas - Queixas não serão 
automaticamente transferidos para processo de 
conformidade no caso de resoluções parciais  ou se nenhum 
acordo é alcançado por meio de resolução de conflitos. O 
reclamante deve fornecer consentimento explícito para 
transferência, se não o caso será encerrado. Exceção será 
feita caso haja preocupação com ameaças e represálias. Official Use
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #5: 
Conformidade (Análise Inicial)

Parâmetros para o processo da análise inicial mais claros com 
oportunidade de ação antecipada da IFC e MIGA para tratar das 

questões de conformidade antes da investigação.

ü Análise Inicial de Conformidade - Critérios mais claros, e a IFC, MIGA 
e/ou cliente podem oferecer uma resposta à reclamação quando esta 
for transferida para o processo de conformidade.

ü Decisão de Investigar - O CAO-DG toma a decisão de investigar. O Vice-
Presidente Executivo da IFC e/ou MIGA pode solicitar a revisão desta 
decisão pelos Conselhos Diretores em circunstâncias excepcionais. A 
revisão da diretoria será baseada em critérios técnicos e prazos.

ü Adiamento - O CAO-DG pode adiar a decisão de investigar se a resposta 
da Gerência do IFC/MIGA inclui compromissos específicos e adequados 
para resolver os danos apontados na queixa. O adiamento de uma 
decisão de investigar normalmente não passará de 6 meses. Official Use
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #6: 
Conformidade (Investigação)

O processo de investigação fortalece as funções do reclamante, do 
cliente e da IFC e MIGA em ações corretivas para tratar de casos de 

não conformidades e danos. 

ü Revisão e Comentários do Reclamante - Oportunidade para revisão 
factual e comentários sobre a versão preliminar do relatório de 
investigação, adotando medidas de confidencialidade apropriadas.

ü Revisão do Cliente - Durante a revisão, a IFC e MIGA podem 
compartilhar o relatório preliminar de investigação com seus clientes. 

ü Planos de Ação (MAPs) – São planos de ação corretivos da IFC e MIGA 
dentro de um prazo determinado para lidar com questões de não-
conformidades e danos relacionados. A elaboração do MAP inclui 
consulta com os reclamantes e engajamento com os clientes. 

ü Monitoramento - o CAO verificará a implementação efetiva de ações 
corretivas no MAP aprovado pelos Conselhos Diretores.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #7: 
Assessoria

O processo de assessoria aumenta a colaboração com a IFC e MIGA e 
aumenta a flexibilidade no formato de seu trabalho.

ü Colaboração com a IFC e MIGA - o CAO buscará maneiras de 
trabalhar em colaboração com a IFC e MIGA e outros atores, 
conforme apropriado, ao desenvolver o trabalho de assessoria e 
de forma independente.

ü Maior Flexibilidade no Formato do Trabalho de Assessoria -
relatórios escritos, ferramentas interativas e aprendizagem 
presencial aumentarão o impacto da assessoria por meio de 
produtos bem direcionados e específicos.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #8: 
Ameaças e Represálias

Política de prevenção de ameaças e represálias incorporadas na 
minuta da Política do CAO.

ü Referência Explícita a Ameaças e Represálias – a minuta da 
política indica explicitamente o compromisso do CAO e da IFC e  
MIGA de levar a sério ameaças e represálias contra reclamantes. 

ü Etapas para Lidar com Questões de Retaliação - Inclui etapas 
para o CAO lidar com questões e riscos decorrentes de ameaças 
e represálias relacionadas a seus processos ou atividades.

ü Incorporado na Política – Política de ameaças e represálias 
incorporadas nos princípios básicos, processos de reclamações e 
eventos de divulgação.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #9: 
Engajamento Externo 

Mandato de divulgação reiterado, incluindo o papel da IFC e MIGA 
em aumentar a divulgação sobre o CAO e os mecanismos de 
reclamação aplicáveis.

ü Divulgação a Nível dos Projetos - IFC e MIGA devem trabalhar 
com os clientes para divulgar informações a nível dos projetos 
sobre a existência do CAO e a possibilidade de acessar o CAO 
caso outros mecanismos de responsabilização não tenham êxito 
em investigar danos.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO #10: 
Remediação

Acesso à remediação definida na política e refletida explícita e 
implicitamente em todo o processo do CAO.

ü Remediação - Referência explícita de que o CAO facilitará o acesso à 
soluções e reparações para pessoas afetadas pelos projetos de maneira 
consistente com os princípios internacionais relacionados aos negócios e 
direitos humanos refletidos na Estrutura de Sustentabilidade.
Definição – “Entende-se por acesso a remediação o processo de queixas e danos

referentes a um projeto ou sub-projeto consistente com política de sustentabilidade, 
que inclui mecanismos de recebimento de queixas de projetos, sistemas
operacionais de respostas a queixas do IFC, MIGA e CAO.” 

Conformidade - Foco em danos e remediação no processo de conformidade, 
incluindo Planos de Ação.
ü Assessoria - Trabalho de assessoria voltado para reduzir o risco de danos.
ü Capacidade de Resposta - resolução de conflitos antecipada e maior 

capacidade de resposta pela IFC e MIGA bem como maior suporte aos 
clientes.
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Mudanças Importantes aos Processos do CAO 
#11: 

Acesso à Informação e Transparência
Pleno acesso do CAO às informações da IFC e MIGA 

relacionadas aos projetos e maior clareza sobre as informações 
a serem divulgadas nos relatórios do CAO.

ü Acesso às Informações do Cliente – Serão introduzidas cláusulas contratuais 
necessárias para permitir o acesso pleno do CAO aos documentos dos clientes sobre 
os projetos, e ao local do projeto com o objetivo de permitir ao CAO o cumprimento 
de sua função de acordo com a política.

ü Divulgação de Informações Ambientais e Sociais - Presunção a favor da divulgação 
de informações ambientais e sociais em relatórios do CAO, ao mesmo tempo 
mantendo a confidencialidade de informações comerciais sensíveis. Divulgação pelo 
CAO de informações ambientais e sociais não públicas em forma resumida, sujeito à 
Política de Acesso à Informação da IFC e MIGA e outros requisitos aplicáveis.

ü Resolução de Divergências sobre Divulgação - Resolução de divergências entre o 
CAO e a IFC e MIGA sobre quais informações a divulgar por meio de diálogo, 
inclusive com a participação do Presidente e o Vice-Presidente do comitê do 
Conselho Diretor. Official Use
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RESUMO: Mudanças sob a 
Perspectiva do Reclamante
• Fortalecimento da intenção de facilitar resolução dos danos.

• Critérios de elegibilidade esclarecidos (Intermediários 
Financeiros e cadeia de suprimentos) e recebimento de queixas 
pós termino dos projetos

• Opções mais explícitas para resolução antecipada das queixas 
com o apoio do CAO, IFC e MIGA

• Publicação de queixas adiadas para a fase de análise inicial

• Opção de retirada das queixas por reclamantes após término do 
processo de resolução da conflitos

• Opção de adiamento da investigação durante a análise inicial 
para permitir ações da IFC e MIGA para resolver questões de 
não-conformidade

• Os reclamantes agora participarão na revisão do relatório de 
investigação e serão consultados sobre as medidas propostas nos 
Planos de Ação
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RESUMO: Mudanças sob a 
Perspectiva do Cliente

• Possibilidade de resolução antecipada de reclamações 
mais explícita

• Mais apoio da IFC e MIGA durante todo o processo
• Publicação das queixas adiadas para fase da análise 

inicial, com opção de também publicar as opiniões do 
cliente simultaneamente

• Acesso do cliente aos relatórios de investigação de 
conformidade durante a fase de revisão e comentários da 
IFC e MIGA

• Acordo do cliente sobre as ações de remediação propostas 
no Plano de Ação

• Condições para o encerramento do processo de 
monitoramento por parte do CAO mais claramente 
definidas
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Próximos pasos

30 de junho de 
2021maioabrilmarçofevereiro

Estamos aqui

Minuta da 
política do CAO 
enviados ao
CODE/COGAM

Trabalho contínuo em relação a asuntos pendentes, resolução
de áreas onde ainda não existiam acordos (incluindo consultas 
adicionais ao CODE/COGAM), elaboração da política.

Feedback 
informal de 
atores externos

Começo da consulta 
pública (de 45 dias)  
da minuta da Politica 
do CAO

Revisões 
adicionais à 
minuta da 
Politica

Versão final da 
proposta de 
Política do CAO 
entregue ao 
CODE/COGAM

Relatório contendo 
o andamento 
entregue ao 
CODE/COGAM
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Processo de Consulta Pública
Após apresentação da minuta da política aos membros do 
Conselho Diretor, dá-se início a consulta pública de 45 dias, 
apartir de 5 de abril de 2021.

Série de reuniões virtuais com todos os atores interessados 
(reclamantes, sociedade civil, clientes da IFC e MIGA, e outros). 

O site de consulta hospedará as minutas de documentos de 
política, traduções e materiais informativos. Comentários por 
escrito podem ser enviados em um formulário online ou por e-
mail.

O feedback das consultas será usado pelo Grupo de Trabalho para 
finalizar a minuta da Política que irá aos Conselhos Diretores para 
revisão e aprovação final em junho de 2021. A minuta da política está 
sujeita a alterações após revisão do Conselho de Diretores.
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Para mais informações sobre o processo de consulta até o dia 19 de maio, favor visitar:

http://www.cao-policy-consultation.org


