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RESUMO 

LUÍS, Daniel Tavela. A Proteção do Investimento Brasileiro no Exterior: uma reflexão a 

partir do caso africano. 2017. 411p. Doutorado (Direito Internacional) – Faculdade de 

Direito, Universisdade de São Paulo, São Paulo, 2017 

 

Esta tese de doutorado parte da constatação de que o Brasil não só é um grande 

receptor de investimento estrangeiro, como também que o estoque de investimentos 

brasileiros no exterior tem crescido consistentemente. A partir do estudo de casos, o 

trabalho identifica alguns dos riscos a que investidores brasileiros se sujeitam e que são 

particulares de investimentos realizados no exterior e explica as formas de administração e 

mitigação destes riscos por meio de três dimensões regulatórias: direito nacional, direito 

internacional e autonomia da vontade. O trabalho busca apresentar os instrumentos 

brasileiros de promoção e proteção de investimentos brasileiros no exterior, com especial 

ênfase ao BNDES Exim, ao seguro de crédito à exportação vinculado ao Fundo de 

Garantia à Exportação (“SCE/FGE”) e aos Acordos de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (“ACFI”), e explicar as escolhas regulatórias brasileiras por meio dos 

conceitos de capitalismo de estado e capitalismo de laços. Ademais, por meio de uma 

abordagem de direito comparado com o modelo norte americano de promoção e proteção 

de investimentos, em especial do Exim Bank, da OPIC e do programa de tratados bilaterais 

de proteção de investimentos, a tese busca identificar elementos para propor sugestões para 

o aprimoramento incremental do modelo brasileiro.  

 

Palavras chave: Promoção e proteção de investimentos; BNDES; ExIm; Seguro de 

Crédito à Exportação; ACFIs, BITs, Capitalismo de Estado, Capitalismo de laços.  

 

  



ABSTRACT 

LUÍS, Daniel Tavela. The Protection of Brazilian Investments Abroad: a study based on 

the african case. 2017. 411p. PhD Thesis (International Law) – Faculdade de Direito, 

Universisdade de São Paulo - FDUSP, São Paulo, 2017 

 

This PhD thesis is based on the finding that Brazil not only is a major receiver 

of foreign investments, but also that the Brazilian stock of investments abroad have been 

growing in the past years. Based on the study of cases, the thesis identifies some of the 

risks to which Brazilian investors are subject to when investing abroad and explains some 

of the alternatives for administering and mitigating these risks by means of the interplay of 

three regulatory dimensions: national Law, international Law and party autonomy. The 

thesis seeks to introduce the Brazilian regulatory framework for the promotion and 

protection of Brazilian investment abroad, with special emphasis on BNDES Exim, the 

export credit insurance related to the Export Guarantee Fund (“SCE/FGE”) and on the 

Agreements on Cooperation and Facilitation for Investments (“ACFI”), and to explain the 

regulatory choices of Brazil based on the concepts of state capitalism and lace capitalism. 

Furthermore, by means of a comparative law approach to the United States model of 

promotion and protection of foreign investments, particularly of the Exim Bank, OPIC and 

the bilateral investment treaties program, the thesis seeks to identify elements that could be 

relevant for the institutional development of the Brazilian model. 

 

Key words: Promotion and protection of investments; BNDES, Exim; Export Credit 

Insurance; ACFIs; BITs: State capitalism; Lace capitalism.  

 

  



RÉSUMÉ 

LUÍS, Daniel Tavela. La protection de l'investissement brésilien au étranger: une étude 

basée sur le cas de l'Afrique. 2017. 411p. Doctorat (Droit International) – Faculdade de 

Direito, Universisdade de São Paulo - FDUSP, São Paulo, 2017 

 

Cette thèse de doctorat se fonde sur la constatation que le Brésil n'est pas 

seulement un récepteur majeur d'investissements étrangers, mais aussi que les 

investissement brésilien à l’étranger ont augmenté au cours des dernières années. Fondé 

sur l'étude de cas, cette thèse identifie certains risques auxquels les investisseurs sont 

exposées en investissant à l'étranger et explique des alternatives pour administrer et 

atténuer ces risques à travers de trois dimensions réglementaires: le droit national, le droit 

international et l'autonomie des parties. La thèse vise à introduire le cadre réglementaire 

brésilien pour la promotion et la protection de l'investissement brésilien à l'étranger, avec 

un accent particulier sur le BNDES Exim, sur la assurance de crédit à l’exportation lié au 

fond de garantie à l’exportation (“SCE/FGE”) et sur les Accords de Coopération et de 

Facilitation pour les Investissements (“ACFI”), et à expliquer les choix réglementaires du 

Brésil sur la base des concepts de capitalisme d'Etat et de capitalisme de réseau. Par 

ailleurs, au moyen d'une approche de droit comparé par rapport au modèle de promotion et 

de protection des investissements étrangers des États-Unis, notamment de l’Exim Bank, la 

OPIC e du programme des traités bilatéraux de protection des investissements, cette thèse 

cherche à identifier les éléments qui pourraient être pertinents pour le développement 

institutionnel du modèle brésilien. 

 

Mots clés: Promotion et protection de l'investissement; BNDES ; ExIm ; Assurance de 

crédit à l’exportation; ACFIs; Capitalisme d’Etat; Capitalisme de réseau.  
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INTRODUÇÃO: DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO E DAS 

PREMISSAS TEÓRICAS 
 

Esta tese de doutorado parte da constatação de que o Brasil não só é um grande 

receptor de investimento estrangeiro, como também as empresas brasileiras estão cada vez 

mais explorando mercados no exterior. Este movimento pode ser identificado em diversos 

grupos e setores econômicos, desde os que detêm significativa participação acionária 

estatal, como é o caso da Vale e da Petrobras, até grupos de empresas privadas, como é o 

caso dos grupos Odebrecht, Andrade Gutierrez e Camargo Corrêa. 

O fenômeno da internacionalização de empresas brasileiras reacende a discussão 

sobre se e como o Estado brasileiro deve desempenhar algum papel no sentido de 

incentivar e proteger o capital brasileiro no exterior. Existem diversos arranjos 

institucionais possíveis para viabilizar a proteção de investidores brasileiros no exterior, os 

quais podem ser divididos em pelo menos três dimensões: direito nacional, direito 

internacional e autonomia da vontade (organização de relações privadas).  

Entende-se que qualquer discussão sobre a inserção do Brasil em um sistema 

internacional de proteção dos investimentos estrangeiros, com o objetivo de estabilizar as 

relações jurídicas nos âmbitos Estado-Estado e investidor-Estado deve ser precedida do 

entendimento destas três dimensões. Assim, o debate sobre a formulação de políticas 

públicas no Brasil destinadas a proteger o investimento estrangeiro que ingressa no país e o 

investimento brasileiro feito em outros países deve ser precedido da compreensão de como 

estas três dimensões podem se relacionar de forma eficiente. 

Dedicar-se-á especial atenção às escolhas brasileiras relacionadas a estas três 

dimensões. Isto porque o Brasil e as empresas brasileiras têm desenvolvido estratégias de 

proteção do capital brasileiro no exterior nas três dimensões aqui referidas. 

No plano nacional, na década de 1990, o Banco Nacional de Desenvolvimento 

Econômico e Social (BNDES) criou o Exim, que é um programa de financiamento 

bancário destinado a financiar as atividades de empresas brasileiras que atuam no exterior. 

Mais recentemente, desde 2014, a Agência Brasileira Gestora de Fundos e Garantias 

(ABGF) passou a administrar o seguro de crédito à exportação, que visa mitigar riscos dos 

empresários brasileiros no exterior. 
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Na dimensão internacional, desde 2015, o Brasil vem negociando e assinando 

tratados internacionais denominados Acordos de Cooperação e Facilitação de 

Investimentos (ACFIs). Ademais, a prática empresarial indica que algumas empresas 

brasileiras têm expandido suas atividades internacionalmente por meio da celebração de 

contratos internacionais e de estruturas societárias que visam aproveitar parâmetros de 

proteção internacionalmente reconhecidos e negociados em tratados bilaterais de proteção 

de investimento. 

Esta tese buscará compreender como os mecanismos brasileiros se relacionam, 

identificar as características tipicamente brasileiras, seus problemas e, por meio de uma 

abordagem de direito comparado, propor sugestões para o aprimoramento incremental do 

modelo brasileiro de promoção e proteção de investimentos nacionais no exterior. 

Buscaremos também analisar se as opções regulatórias brasileiras podem ser explicadas 

pelos conceitos de capitalismo de laços e capitalismo de Estado. 

Assim, nesta introdução buscaremos: (A) apresentar os problemas que se 

pretendem analisar e as hipóteses de pesquisa; (B) apresentar e justificar os métodos que 

foram utilizados no desenvolvimento da pesquisa para esta tese; (C) apresentar o que 

entendemos ser a contribuição original da tese para a ciência do Direito; (D) contextualizar 

a importância deste tema no Brasil, atualmente, e; (E) delimitar o conceito e as 

características do capitalismo de laços e do capitalismo de Estado, e identificar os 

pressupostos sobre os quais a tese se calca, em especial, a forma pela qual as três 

dimensões identificadas anteriormente se relacionam na regulação do investimento 

estrangeiro. 

 

A. Delimitação dos problemas e identificação das hipóteses de pesquisa 

Os casos identificados na seção D nos permitiram identificar algumas das situações 

de expropriação que as empresas brasileiras sofreram no passado. Eles também nos 

permitiram verificar como os investimentos destas empresas foram estruturados e o papel 

que o Estado brasileiro teve na internacionalização dessas empresas fosse como negociador 

ou como financiador. Ademais, as matrizes teóricas identificadas na seção E permitem 

explicar algumas das características do Estado brasileiro, do desenvolvimento do 

capitalismo no Brasil e das diversas esferas relacionadas à regulação do investimento 

estrangeiro. 
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A partir da complexidade identificada nos estudos de caso e destas matrizes 

teóricas foi possível delimitar os problemas a serem abordados nesta tese, bem como 

elaborar algumas hipóteses de pesquisa. As principais questões a serem analisadas nesta 

pesquisa podem ser divididas nas mesmas esferas em que a proteção internacional do 

investimento foi estruturada, conforme indicado na Figura 2 (seção E.3.4).  

No plano internacional, as principais questões são: (i) quais são os direitos que os 

ACFIs assinados pelo Brasil com Angola e Moçambique garantem aos investidores e ao 

Estado brasileiro?; (ii) quais são os direitos que os tratados bilaterais modelo de proteção 

de investimento dos EUA garantem aos investidores norte-americanos e aos EUA?; (iii) 

quais são as principais semelhanças e diferenças entre estes direitos, nos ACFIs e nos TBIs 

modelo norte-americanos?  

No plano nacional, as principais indagações são: (i) qual é a estrutura contratual de 

financiamento do BNDES Exim Pós-Embarque?; (ii) em que medida a estrutura do 

BNDES Exim é comparável ao Exim Bank norte-americano?; (iii) quais são os 

mecanismos de garantia (se algum) exigidos pelo BNDES para autorizar a contratação de 

financiamento pelo BNDES Exim Pós-Embarque?; (iv) como estes instrumentos de 

garantia são comparáveis com os exigidos pelo Exim Bank norte-americano e pela OPIC?; 

(v) qual é o papel que o BNDES, o Exim Bank e a OPIC têm na promoção de 

investimentos de nacionais brasileiros e norte-americanos no exterior? 

No nível da autonomia da vontade buscaremos identificar: (i) quais são as 

modalidades de contratação comumente utilizadas para a estruturação de investimentos em 

parceria com o poder público?; (ii) quais as cláusulas contratuais das quais os investidores 

podem se valer em negociações com o Estado receptor do investimento e que lhes 

assegurem importantes direitos?; (iii) quais os instrumentos societários que os investidores 

podem utilizar para planejar seu investimento no exterior e buscar as proteções legais 

conferidas pelos tratados internacionais de proteção de investimentos? 

Assim, a partir do exemplo da estrutura criada para a relação Brasil-África, 

buscaremos responder às seguintes perguntas: 

a) Quais instrumentos o Brasil dispõe para apoiar e complementar a estruturação 

de investimentos brasileiros no exterior?  

b) Do ponto de vista do direito internacional dos investimentos, os ACFIs 

assinados pelo Brasil conferem aos investidores brasileiros e ao BNDES nível 
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de proteção e estabilização jurídica semelhante ao conferido pelos TBIs norte-

americanos aos seus investidores nacionais?  

c) Existe alguma sobreposição entre a proteção conferida pelos mecanismos de 

garantia dos financiamentos do BNDES e os elementos de proteção dos 

ACFIs?  

d) Seria possível, a partir da experiência norte-americana e, respeitadas as 

particularidades da policy brasileira, identificar aprimoramentos incrementais 

para os ACFIs ou para o BNDES Exim?  

e) Seria necessário ou recomendável que os ACFIs ou outro instrumento 

internacional contivessem disposições específicas para salvaguardar os 

interesses do BNDES decorrentes do BNDES Exim?  

f) É possível identificar no BNDES Exim, em suas garantias e nos ACFIs, nível 

de estabilização de relações jurídicas de investimento estrangeiro semelhante 

ao identificado no caso norte-americano? 

g) Em que medida a matriz teórica do capitalismo de laços e do capitalismo de 

Estado pode justificar ou explicar as opções brasileiras identificadas nos ACFIs 

brasileiros? 

 

Parece-nos que a resposta a estas perguntas permitirá compreender e, em alguma 

medida, explicar as opções brasileiras para o desenvolvimento de sua política de promoção 

e proteção do investimento. Em outras palavras, a hipótese com que trabalhamos é a de que 

as relações estabelecidas pelo Brasil com a África ao longo dos últimos 15 anos permitem 

fazer algumas inferências sobre as opções brasileiras no que diz respeito à formulação de 

uma política pública de promoção e proteção do investimento brasileiro no exterior.  

Nestes termos, temos como tese que é possível identificar nas opções brasileiras 

uma política pública – ainda que não perfeitamente articulada – que busca promover e 

proteger o investimento brasileiro no exterior. As opções regulatórias brasileiras devem ser 

entendidas dentro do contexto social, político e econômico brasileiro, de forma que as 

críticas e sugestões a elas dirigidas devem também levar em consideração estes elementos. 

Isto não significa, contudo, que sugestões de aprimoramento incremental não possam ser 

feitas a partir da experiência de outros Estados e, particularmente, dos EUA.  
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Neste sentido, concordamos com Fatouros, quando ele indica que a questão 

fundamental, em se tratando de policy, relaciona-se ao papel adequado que os governos 

devem ter no processo de promoção e proteção do investimento estrangeiro. Lembramos 

que o ambiente jurídico de um Estado nunca é totalmente neutro, de forma que os 

governos devem tentar influenciar direta ou indiretamente o conteúdo e o direcionamento 

de investimentos e operações de empresas estrangeiras e nacionais (FATOUROS, 1994).1  

Esperamos, assim, que a tese possa ser um instrumento útil para (i) identificar os 

instrumentos jurídicos relacionados à política pública brasileira de promoção e proteção do 

investimento brasileiro no exterior; (ii) avaliar seus méritos, riscos e críticas e; (iii) propor 

aprimoramentos incrementais para os instrumentos brasileiros de promoção e proteção do 

investimento brasileiro no exterior. 

 
B. Metodologia de pesquisa 

Em vista das perguntas e objetivos propostos nesta tese, conforme delimitados na 

seção A, buscaremos esclarecer e justificar a escolha de focar o estudo nas relações Brasil-

África, particularmente, com Angola e Moçambique, e a metodologia de pesquisa que foi 

utilizada para o desenvolvimento da tese em seus vários capítulos. 

No que diz respeito à opção de restringir a pesquisa à relação Brasil-África, esta se 

justifica por pelo menos três razões. Do ponto de vista político, desde o início do governo 

Lula, nota-se um discurso político de aproximação e solidariedade com países em 

desenvolvimento, visando o desenvolvimento social, econômico e político dos países do 

eixo sul. Como verificaremos mais adiante, a África, particularmente Angola e 

Moçambique, foi escolhida como um dos focos da política externa desde o início do 

primeiro governo Lula. 

Na perspectiva econômica, a África é o continente que mais tem recebido 

investimentos produtivos brasileiros nos últimos 10 anos. O BNDES tem sido um agente 

importante no fomento de investimentos brasileiros na África, por meio do programa 

BNDES Exim Pós-Embarque. Por fim, os países africanos e, em especial Angola e 

                                                             
1 Fatouros indica que o desafio da literatura jurídica internacional é não se utilizar de abordagens novas que 
tenham como base os mesmos padrões conceituais e doutrinários, mas buscar desenvolver conceitos novos e 
mais apropriados (FATOUROS, 1994). Esta tese não tem a pretensão de ir tão longe a ponto de propor novos 
padrões e conceitos, mas espera-se que o diagnóstico aqui feito permita refletir se as opções regulatórias 
brasileiras são efetivamente inovadoras e, em caso negativo, quais caminhos poderiam ser seguidos para 
garantir esta inovação ou, ao menos, um sistema de promoção e proteção de investimentos brasileiros no 
exterior estável e previsível para o Estado e os investidores. 
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Moçambique, são conhecidos por terem um alto grau de fragilidade institucional e por 

estarem mal ranqueados no Doing Business do Banco Mundial (Angola ocupa a posição 

181 e Moçambique a 127, em 198 países)2. 

Estes três elementos parecem ser suficientes para justificar o estudo das estruturas 

criadas pelo Brasil para a proteção do investimento brasileiro no exterior. Além disso, 

existem poucos estudos que buscam compreender os mecanismos jurídicos que têm sido 

utilizados por investidores, pelo próprio BNDES e pelo Estado brasileiro para mitigar os 

riscos decorrentes da internacionalização das empresas brasileiras e criar um ambiente 

estável e seguro para a realização dos investimentos brasileiros no exterior. Neste sentido, 

o caso da África parece ser um bom exemplo de situação extrema que permitiria testar de 

forma efetiva se o ambiente regulatório criado, que é replicado com pequenas variações 

nas relações com outros países, é adequado.  

Esclarecido o porquê da opção pela África, passamos a traçar breves notas sobre a 

metodologia de pesquisa utilizada na tese e, em especial, a justificativa pela qual 

utilizamos o método do direito comparado. É importante esclarecer que a pesquisa 

realizada nesta tese foi dupla: uma de cunho empírico e outra de cunho teórico. 

Os elementos empíricos da tese podem ser divididos, fundamentalmente, em dois: 

(i) os resultados dos programas de financiamento avaliados, e; (ii) os próprios programas 

de financiamento e tratados internacionais, cuja estrutura é dada por leis, regulamentos e 

outros elementos normativos. No que diz respeito a estes elementos empíricos, buscamos 

sempre que possível acesso às fontes primárias conforme disponibilizadas pelos agentes 

competentes. 

Os elementos chamados de teóricos foram, fundamentalmente, comentários 

doutrinários sobre os programas de financiamento e os tratados internacionais. Buscamos, 

com base nestes comentários, verificar se os elementos de policy identificados na doutrina 

e nas discussões públicas estavam refletidos nos instrumentos que compuseram a base do 

                                                             
2 O Doing Business 2015 do Banco Mundial classificou 189 economias segundo os seguintes critérios: (i) 
classificação relativa à facilidade para fazer negócios; (ii) abertura de empresas; (iii) obtenção de alvarás de 
construção; (iv) obtenção de eletricidade; (v) registro de propriedades; (vi) obtenção de crédito; (vii) proteção 
dos investidores minoritários; (viii) pagamento de impostos; (ix) comércio internacional, (x) execução de 
contratos, e; (xi) resolução de insolvência. A classificação relativa de Moçambique e Angola com relação à 
facilidade para fazer negócios foi 127 e 181. O Brasil ocupa a posição 120 neste critério. O ranking completo 
e a indicação das posições para cada um destes critérios pode ser obtido no seguinte link: 
http://portugues.doingbusiness.org/rankings  
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estudo da tese3. Esta mesma justificativa aplica-se ao capítulo III, que foi elaborado 

exclusivamente com base em comentários doutrinários e em análise de precedentes, 

conforme o caso. 

Por fim, no que diz respeito à opção pelo uso do método de direito comparado, ele 

se justifica na medida em que a comparação pode sugerir alterações incrementais que 

otimizem o modelo brasileiro de promoção e proteção dos investimentos brasileiros no 

exterior. A experiência histórica de outros países que possuem programas similares ao 

brasileiro permite que aprendamos com os seus erros e acertos visando o aprimoramento 

institucional brasileiro.  

Evidentemente que, como verificaremos no Capítulo II, uma comparação somente 

pode ser realizada quando os objetos que se busca comparar são efetivamente comparáveis. 

Este é um dos motivos pelos quais o modelo norte- americano foi escolhido: parece-nos 

que, apesar de haver importantes diferenças entre as abordagens brasileira e americana, os 

modelos têm muito mais em comum do que se imagina inicialmente. Além disso, como 

será mais bem justificado no capítulo II, os EUA representam o paradigma mundial de 

proteção do investimento, e o programa norte-americano de promoção e proteção de 

investimentos é um dos mais antigos e transparentes do mundo, o que nos permite acesso a 

diversos comentários e reflexões sobre ele. Por fim, o Exim Bank norte-americano é um 

dos poucos do mundo que, como o BNDES, realiza operações de empréstimo direto a 

Estados receptores de investimento.  

Nestes termos, feitas as devidas ressalvas com relação aos aspectos históricos, aos 

objetivos políticos e ideais históricos, parece-nos que o estudo aprofundado do modelo 

norte-americano de promoção e proteção de investimentos no exterior é fundamental, seja 

para o aprimoramento institucional do modelo brasileiro, seja para que se possa, 

efetivamente, buscar distanciamento de um modelo tido por muitos como tradicional. 

 
C. Contribuição original à ciência do Direito 

As contribuições originais da tese à ciência do Direito são duas. Primeiramente, 

como já indicado, apesar da relevância econômica das operações do BNDES realizadas no 

âmbito do programa BNDES Exim Pós-Embarque, a tese contribuirá para se compreender, 

                                                             
3 Esclarece-se que não foi possível ter acesso aos contratos de financiamento ou às apólices de seguro 
utilizados nas operações do BNDES, do Exim Bank ou da OPIC. Assim, as informações referentes a estes 
contratos foram obtidas em comentários doutrinários ou em informações das próprias instituições. 
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do ponto de vista estritamente jurídico, a estruturação da alocação de riscos desse 

programa. 

Em segundo lugar, o BNDES costuma ser estudado sob o prisma do direito 

econômico (e, por vezes, do direito administrativo). Esta tese busca compreender a 

estruturação do programa de financiamento e apoio à exportação de bens e serviços 

brasileiros e à internacionalização de empresas brasileiras à luz das três dimensões de 

proteção e promoção de investimentos estrangeiros. Neste sentido, o BNDES e, em 

especial, o BNDES Exim serão estudados sob o prisma do direito internacional econômico 

e, particularmente, do direito internacional dos investimentos. 

 

D. Contextualização: a importância da proteção do investimento brasileiro no 

exterior – contexto econômico e lições do passado  

Nesta primeira seção da introdução buscaremos contextualizar e justificar a 

importância do estudo do tema da proteção de investimentos diretos no exterior, à luz das 

particularidades brasileiras. A contextualização será feita com base em elementos 

econômicos que indicam o crescimento do estoque de capitais brasileiros no exterior, nas 

últimas duas décadas (D.1). A justificativa será feita com base na apresentação de três 

casos marcantes de riscos políticos e extraordinários que atingiram diretamente o interesse 

de investidores privados brasileiros e do próprio governo brasileiro (D.2) – os casos da 

Mendes Júnior contra o Iraque (também conhecido como Banco do Brasil contra Mendes 

Júnior) (D.2.1), o da Petrobrás contra a Bolívia (D.2.2) e o da Odebrecht contra o Equador 

(D.2.3). 

À luz do contexto econômico e dos elementos identificados nestes casos, é possível 

contextualizar a relevância do tema, bem como alguns dos desafios que a regulação da 

proteção do investimento brasileiro no exterior exige, particularmente, à luz das 

características da relação entre o Estado e o empresariado brasileiro. Em especial os 

estudos de caso apresentados nesta introdução serão importantes para subsidiar a reflexão 

dos elementos do capitalismo de laços e do capitalismo de Estado. 
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D.1. Contexto econômico: investimento brasileiro no exterior 

O contexto econômico brasileiro das últimas duas décadas e, em especial desde o 

início do governo do ex-presidente Lula (2002-2010), justifica um estudo mais 

aprofundado sobre as formas de proteção do investimento brasileiro no exterior. Os dados 

do Banco Central indicam o crescimento dos estoques de investimentos brasileiro no 

exterior, inclusive na modalidade de investimento direto4: 

 

Gráfico 1 - Evolução do estoque de capitais brasileiros no exterior (2001-2015)5 

 

O Gráfico 1 indica que de 2001 a 2014 houve crescimento constante do estoque de 

capitais brasileiros no exterior, liderado pelo investimento direto6. A partir de 2014 

                                                             
4 Deve-se fazer uma nota com relação à metodologia de apuração utilizada pelo Banco Central que não 
necessariamente dialoga com os parâmetros de análise estabelecidos nesta tese. Em primeiro lugar, os dados 
produzidos pelo Banco Central são produzidos tendo como base a Declaração de Capitais Brasileiros no 
Exterior (DCBE), que deve ser feita anualmente por qualquer pessoa com domicílio fiscal no Brasil, seja ela 
brasileira ou não. O critério, portanto, não é a nacionalidade, mas sim o domicílio fiscal da pessoa. Em 
segundo lugar, ao longo dos anos, houve alteração na regulação da obrigatoriedade de realizar a DCBE, o 
que pode ter impactado o número de declarantes e, consequentemente, o estoque de investimentos brasileiros 
no exterior. Os dados produzidos pelo Banco Central, no entanto, servem para a aferição da Posição 
Internacional de Investimentos e para a Pesquisa Coordenada sobre Investimentos em Portfólio (Coordinated 
Portfolio Investment Survey – CPIS), gerenciada pelo Fundo Monetário Internacional (BRASIL, 2007, 2016) 
Assim, apesar destas peculiaridades, as informações do Banco Central nos parecem indicadores importantes 
sobre o grau de internacionalização da economia brasileira e, em especial, da presença de capital brasileiro 
no exterior. Este dado é, em si, suficiente para justificar o estudo mais aprofundado sobre os mecanismos de 
proteção de investimentos brasileiros no exterior. 
5 Valores em em US$ milhões 
6 O Banco Central qualifica um investimento brasileiro no exterior como direto em função do percentual 
mantido por um investidor em uma empresa – considera-se que apenas investidores que tenham mais de 10% 
do capital social de uma empresa estejam realizando investimentos diretos. A conta de investimento 
brasileiro direto também é composta por empréstimos intercompanhias. (BRASIL, 2007, 2016). É dizer que 
o sentido do termo “investimento” na regulação do Banco Central não se confunde com o conceito de 
investimento que é utilizado no restante da tese (e que é típico do direito internacional dos investimentos).  
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verificou-se leve queda no estoque de investimentos diretos e, em 2015, uma leve queda no 

volume total de capitais brasileiros no exterior.7 A estatística do Banco Central do Brasil 

revela desta forma um crescimento de mais de 450% no estoque de capitais brasileiros e de 

investimentos brasileiros diretos no exterior. Este crescimento é acompanhado pelo 

crescimento no número de declarantes, sejam pessoas físicas ou jurídicas: 

 

Gráfico 2 - Evolução do número de residentes com capital no exterior (2001-2015) 

 

Como se verifica no Gráfico 2, desde 2002 o número total de declarantes de capital 

brasileiro no exterior cresceu de forma consistente, inclusive nos anos de 2014 e 2015.8 A 

partir de 2006, quando começa a discriminação entre as pessoas físicas e as jurídicas 

declarantes, é possível verificar que a vasta maioria dos declarantes são pessoas físicas. 

Entretanto, ao analisarmos esta evolução sob um ponto de vista relativo, verifica-se que o 

crescimento de declarantes pessoas físicas de 2006 a 2015 foi de 172% e o de pessoas 

jurídicas foi de 126%. Parece-nos possível dizer que estes dados são indicativos de um 

movimento crescente de internacionalização da atividade empresarial brasileira. 

O grau de concentração dos valores investidos no exterior indica que esta atividade 

empresarial está relacionada a grandes conglomerados empresariais. Segundo o Banco 

Central do Brasil, as 38 maiores empresas receptoras do investimento brasileiro no 
                                                             
7 Esta queda é, muito provavelmente, atribuível à crise econômica pela qual o Brasil passa desde 2014. 
8 A tendência para o ano de 2016 é que haja um substancial incremento no número de declarantes e no 
estoque de capitais brasileiros no exterior, em função do Regime Especial de Regularização Cambial e 
Tributária (Lei 13.254/2016). 
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exterior, que possuem valor individual superior a US$ 1 bilhão, somam o equivalente a 

53,4% do estoque de Investimento Brasileiro Direto em participação no capital (BRASIL, 

2016).  

A distribuição geográfica do investimento está concentrada em 4 países, que 

somaram 61,5% do estoque total de investimentos brasileiros em 2015: Ilhas Cayman, 

Áustria, Países Baixos e Ilhas Virgens Britânicas. Nas Ilhas Cayman e nas Ilhas Virgens 

Britânicas, consideradas paraísos fiscais, os investimentos estão principalmente alocados 

em atividades financeiras. Já na Áustria e nos Países Baixos, o principal setor destino de 

investimento é a indústria extrativa (BRASIL, 2016). 

Historicamente, no período de 2007 a 20159, a maior parte dos investimentos está 

relacionada a atividades de serviços, como se verifica do Gráfico 3: 

 

Gráfico 3 – Evolução do estoque de investimento direto brasileiro por área de atuação da 
empresa investida (2007-2015) 

 

O Gráfico 3 deixa claro que, historicamente, o investimento direto brasileiro 

concentra-se em atividades relacionadas à prestação de serviços, que responde por cerca de 

66,20% do total de investimentos diretos brasileiros no exterior. As atividades relacionadas 

à agricultura, pecuária e extração mineral respondem por cerca de 18,20% e a indústria por 

                                                             
9 Não foi possível compatibilizar os dados do Banco Central no período de 2001 a 2015 por setores da 
economia, porque houve uma modificação na metodologia de apuração. A partir de 2007, há mais setores da 
economia considerados, mas não uma explicação clara do Banco Central do Brasil sobre como se poderiam 
consolidar os dados.  



 35 

cerca de 15,60%. Se analisarmos especificamente os itens que compõe a chamada carteira 

de serviços, verificamos que ela é dividida em seis grandes modalidades: (i) serviços 

financeiros e atividades auxiliares, (ii) atividades de sedes de empresas e de consultoria em 

gestão de empresas, (iii) atividades profissionais, científicas e técnicas, (iv) comércio, 

exceto o de veículos, (v) atividades auxiliares dos serviços financeiros, de seguros, de 

previdência complementar e planos de saúdes, e (vi) obras de infraestrutura, construção e 

demais serviços relacionados. O Gráfico 4 indica o percentual de cada uma destas 

modalidades: 

 

Gráfico 4 – Evolução da composição do estoque de investimentos brasileiros em prestação 
de serviços no exterior (2007-2015) 

 

O Gráfico 4 deixa claro que a principal atividade das empresas receptoras dos 

investimentos diretos brasileiros no exterior está relacionada a serviços financeiros e 

atividades auxiliares, seguida de atividades de sedes de empresas e consultoria em gestão 

de empresas. As atividades profissionais, científicas e técnicas, comércio (exceto de 

veículos) e infraestrutura, construção e relacionados respondem juntas por cerca de 11% do 

total da carteira de serviços.  
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Ao analisarmos apenas as atividades relacionadas à agricultura, pecuária e à 

extração mineral, indústria e aos serviços de natureza não financeira ou de gestão, 

verificamos a seguinte evolução no período de 2007 a 2015, indicada pelo Gráfico 5:  

 

Gráfico 5 - Evolução da composição de estoque de investimentos brasileiros no exterior, 
excetuando serviços financeiros e de gestão (2007-2015) 

 

O Gráfico 5 aponta que de 2007 até 2013, em termos percentuais, o nível de 

investimento brasileiro direto no exterior dedicado a atividades não financeiras ou 

atividades de gestão era relativamente estável e respondia por pouco mais de 50% do total 

do estoque de investimentos brasileiros no exterior. Em 2014, há um decréscimo de quase 

10% no estoque de investimentos destinados a estes setores, os quais foram alocados para 

serviços financeiros, consultoria e gestão.  

O conjunto dos dados fornecidos pelo Banco Central parece demonstrar que os 

investimentos brasileiros diretos mantidos no exterior são destinados, em boa parte, a 

atividades não financeiras e de gestão. A composição deste portfólio de investimentos, 

apresentada no Gráfico 5, indica que eles estão destinados a atividades que podem ser 

consideradas de capital intensivo, especialmente no que diz respeito à atividade extrativa 

mineral, industrial e à infraestrutura, construção e serviços correlatos.  
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Este panorama econômico é suficiente para justificar o estudo do tema da proteção 

dos investimentos nacionais no exterior. Isto porque, o fato de as empresas brasileiras 

passarem a ter uma atuação internacional mais relevante também significa que elas se 

sujeitam a riscos e condições diferentes das existentes no âmbito nacional, particularmente 

a incertezas políticas extraordinárias e regulamentares. Como verificaremos no capítulo I, 

este fenômeno recebe contornos ainda mais especiais na medida em que um dos principais 

agentes financiadores desta expansão internacional é o BNDES, e o Tesouro Nacional é 

um dos maiores seguradores destes financiamentos.  

Neste sentido, parece-nos claro que não só os empresários brasileiros, como 

também o Tesouro Nacional, acabam por sujeitar-se a riscos extraordinários e políticos 

tradicionalmente tratados na literatura sobre a proteção de investimentos estrangeiros. A 

tese buscará, a partir do recorte das relações entre Brasil e África, compreender os 

instrumentos jurídicos que têm sido utilizados no Brasil para regular e conformar este 

processo. 

 
D.2. Lições do passado: exemplos da necessidade de proteção de empresas 

brasileiras contra riscos extraordinários e políticos 

Tendo identificado na seção anterior a justificativa econômica para estudar a 

proteção do investimento brasileiro no exterior, nesta seção trataremos de três casos que 

justificam juridicamente este estudo. Os casos Mendes Júnior-Iraque, Petrobras-Bolívia e 

Odebrecht-Equador são excelentes exemplos de como os investimentos realizados no 

estrangeiro estão sujeitos a riscos políticos e extraordinários diferentes dos identificados no 

mercado nacional. As subseções seguintes identificarão estes riscos que, em alguma 

medida, justificaram a elaboração desta tese. 

 

D.2.1. O caso Mendes Júnior-Iraque (ou Banco do Brasil-Mendes Júnior) 

O caso Banco do Brasil contra Construtora Mendes Júnior teve início na década de 

80 e está intimamente relacionado com preocupações da política externa brasileira à época, 

que motivou em parte a decisão estratégica do governo federal de apoiar a 

internacionalização de uma das maiores construtoras do Brasil à época, a Mendes Júnior10. 

                                                             
10 O caso Banco do Brasil vs. Construtora Mendes Júnior é extremamente complexo e sua perfeita 
compreensão envolve um grau de detalhamento acerca dos atores e das decisões tomadas ao longo do ano, 
que fugiriam ao escopo desta tese. Aos interessados em um panorama do caso, sugere-se a leitura do caso 
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A história do caso pode ser dividida em quatro fases, cada qual contando com diversos 

atores.  

A primeira fase é a que se pode chamar de “estruturação do investimento”. Esta 

fase remete à decisão do governo federal brasileiro de apoiar a Construtora Mendes Júnior 

a iniciar atividades no mercado do Oriente Médio, particularmente no Iraque, bem como à 

negociação e estruturação dos investimentos da construtora naquele país. O principal 

motivador do interesse brasileiro no apoio à Construtora Mendes Júnior. estava na 

necessidade econômica de ampliar relações comerciais com países árabes, em especial 

visando equilibrar a balança de pagamentos entre Brasil e Iraque11. A estratégia tinha como 

objetivo garantir o suprimento de petróleo para o Brasil e buscar o equilíbrio da balança de 

pagamentos via exportação dos serviços da reconhecida construtora brasileira12. 

A primeira obra adjudicada à empresa brasileira, em consórcio com a subsidiária da 

Petrobras, a Interbrás, foi a construção da Ferrovia Badgá-Akashat13. Após um longo 

período de negociação, em julho de 1978 foi celebrado o Memorando de Entendimentos 

entre o Iraque e o Brasil, representados, respectivamente, pelo Ministério de Planejamento 

e o Ministério da Indústria e do Comércio, contando ainda com a interveniência do 

consórcio. Em outubro do mesmo ano, foi celebrado o contrato de concessão da obra entre 

o Iraque e o consórcio liderado pela Mendes Júnior.  

O Banco do Brasil também assumiu papel relevante na estruturação contratual 

desta concessão, na medida em que concedeu as garantias bancárias, estabeleceu linha de 

crédito de exportação com recursos próprios e uma linha de crédito com recursos do 

tesouro, na modalidade Finex – Fundo de Financiamento à Exportação. As operações 

foram seguradas pelo Instituto de Resseguros do Brasil, que cobria riscos extraordinários e 

tinha cláusula especial de inadimplemento (GOMES JÚNIOR, 2011). 

                                                                                                                                                                                        
Mendes Júnior vs. Banco do Brasil, de autoria de Roberto Lincoln de S. Gomes Jr. disponível na Casoteca 
DIREITO SP, no seguinte link: http://direitosp.fgv.br/casoteca/mendes-junior-vs-banco-brasil. 
Esta seção foi redigida com base no caso referido acima e no livro “Quebra de Contrato: o pesadelo dos 
brasileiros”, de Murillo Mendes e Leonardo Attuch. 
11 É de se lembrar que o início da década de 1980 marcou o final do período conhecido por “milagre 
brasileiro”. A economia brasileira vivia os efeitos dos dois choques do petróleo (1973 e 1979), que teve como 
impacto a deterioração da relação de trocas entre Brasil e Iraque (principal fornecedor de petróleo do Brasil à 
época). A exportação de serviços objetivava, assim, poupar as reservas financeiras brasileiras, que estavam 
comprometidas com a crise. (GOMES JÚNIOR, 2011) 
12 Havia condições de mercado favoráveis à entrada de empresas brasileiras no Iraque. Em particular, o fato 
de o campo petrolífero de Majnoon, descoberto pela Petrobras, ter sido nacionalizado no Iraque, gerava uma 
fator de reciprocidade tido como importante para a entrada de uma empresa brasileira, que participaria 
ativamente do projeto de reconstrução da infraestrutura do Iraque. (MENDES; ATTUCH, 2013) 
13 O custo da obra era estimado em US$ 1,2 bilhão (um bilhão e duzentos milhões de dólares norte- 
americanos). 
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No curso da realização das obras da ferrovia, a Construtora Mendes Júnior foi 

contratada em 1981 para a construção da Seção 10 da chamada Expressway, uma das 

principais rodovias do oriente médio até hoje (MENDES; ATTUCH, 2013). 

A década de 80 coincidiu, em grande parte, com a segunda fase do caso. Ela se 

refere à primeira crise vivida pelo projeto, que gerou a necessidade da primeira 

reestruturação dos investimentos da Mendes Júnior no Iraque, em razão dos efeitos da 

guerra entre Irã e Iraque. A guerra Irã-Iraque deslocou boa parte dos recursos iraquianos 

para os fronts de batalha, o que gerou atrasos no pagamento à Mendes Júnior e custos 

extras na execução dos projetos, fosse pelos atrasos nos pagamentos ou pelas interrupções 

causadas pela guerra em andamento. 

A pedido da Mendes Júnior, o governo brasileiro iniciou negociações com o Iraque 

que buscavam estabelecer uma forma de compensação. Em maio de 1984, Brasil e Iraque 

firmaram um acordo pelo qual o Iraque se comprometia a adjudicar outras três obras à 

Mendes Júnior. Em cumprimento a este acordo, a empreiteira assumiu também o chamado 

projeto Sifão, que tinha como objetivo tornar agricultável boa parte do território Iraquiano, 

resolvendo o problema crônico de salinização do país (GOMES JÚNIOR, 2011). 

Tanto o projeto Expressway quanto o Projeto Sifão foram financiados pelo governo 

brasileiro, por meio de empréstimos na modalidade Finex. O Brasil chegou a emprestar ao 

Iraque mais de US$ 348 milhões, a serem empregados nos pagamentos à Construtora 

Mendes Júnior. Os atrasos, entretanto, persistiam e os prejuízos à Mendes Júnior se 

acumulavam. Seguiu-se, então, uma reclamação da empresa ao Iraque por uma 

compensação de aproximadamente US$ 417 milhões, referente ao não cumprimento pelo 

Iraque de parte do acordo de 1984 e aos custos adicionais das obras executadas. Com a 

dificuldade de fluxo de caixa, em 1986 a Mendes Júnior optou por refinanciar suas dívidas 

junto ao Banco do Brasil, mediante uma operação que ficou conhecida como “sale and 

lease back”.  

Em suma, a empresa vendeu seus equipamentos e máquinas ao Banco do Brasil, e 

recebeu-os em arrendamento. O Banco do Brasil, por sua vez, daria quitação das 

obrigações que a Mendes Júnior já havia contraído consigo e pagaria o Finex. O 

arrendamento seria, então, pago pela Mendes Júnior, em seis anos, o que lhe permitiria 

adequar o fluxo de caixa às dificuldades que enfrentava no Iraque. Para a Mendes Júnior, o 

resultado prático da operação foi a prorrogação do prazo de pagamento das dívidas em por 
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6 (seis) anos. Já o Banco do Brasil reforçou suas garantias por deter a propriedade dos bens 

arrendados e manter o seguro pelo IRB. 

Este é um ponto importante a ser destacado: o pressuposto para que esta nova 

estruturação financeira fosse eficaz era o adimplemento das parcelas que o Iraque deveria 

pagar, conforme os contratos mantidos com a Mendes Júnior para a execução dos projetos 

Expressway e Sifão. Esta expectativa, entretanto, não se confirmou, os atrasos 

continuaram, os prejuízos se acumularam e o resultado foi a decisão da Mendes Júnior de 

paralisar as obras em 1987 e iniciar procedimento arbitral contra o Iraque. 

Seguiu-se, então, uma fase de negociações bilaterais entre Brasil e Iraque que 

visavam o equacionamento das pendências entre Mendes Júnior e Iraque, entre outros 

assuntos de interesse nacional, particularmente, da Petrobras. O diagnóstico era o de que 

estas pendências traziam incertezas ao comércio bilateral e perturbavam a estrutura de 

compra do petróleo, que sustentava o relacionamento brasileiro com o Iraque (GOMES 

JÚNIOR, 2011). O contencioso com a Mendes Júnior poderia gerar, então, um grande 

entrave para o desenvolvimento brasileiro, haja vista que a o Iraque era o principal 

fornecedor de petróleo para o Brasil e que somente o equacionamento destas pendências 

permitiria à Petrobras celebrar novos negócios com o Iraque.  

A solução, então, foi a celebração do Contrato de Cessão de Crédito, em 1989, pela 

Mendes Júnior com o Banco do Brasil. Em suma, a empreiteira cedeu ao Banco do Brasil 

os créditos que tinha a receber do governo iraquiano, com os quais amortizou sua dívida 

com o banco14. O Banco do Brasil, então, assumiu a posição de credor do Iraque e a 

Mendes Júnior continuou executando os projetos para os quais havia sido contratada 

(MENDES; ATTUCH, 2013)15. 

A celebração do Contrato de Cessão de Crédito, em 1989, marcou o início da 

terceira fase deste projeto. A Mendes Júnior retomou os projetos Sifão e Expressway, 

suspendeu o processo arbitral movido contra o Iraque e o governo brasileiro decidiu por 

não discutir as pendências da Mendes Júnior com o Iraque por um período de 1 ano 

                                                             
14 Os créditos que a Mendes Júnior julgava ter contra o Iraque foram previamente avaliados por consultorias 
internacionais e o contrato contou ainda com uma condição resolutiva: o governo brasileiro teria 18 meses 
para comprovar a qualidade dos créditos, podendo a Mendes Júnior ser cobrada destes valores caso o Iraque 
não reconhecesse estes débitos no prazo estabelecido (MENDES; ATTUCH, 2013).  
15 Operava-se, neste momento, uma espécie de “proteção diplomática”, pela qual o governo brasileiro 
negociaria diretamente com o governo iraquiano o recebimento dos valores devidos à Mendes Júnior e que, 
por força do contrato de cessão de créditos, passou a ser do Banco do Brasil, na qualidade de mandatário 
brasileiro. A estratégia brasileira seria a de utilizar o poder de negociação e influência da Petrobras como 
forma de se ver ressarcido. 
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(prorrogado posteriormente por mais 5 meses). Os pagamentos do Iraque para a 

construtora continuaram suspensos, o que motivou mais um empréstimo do Banco do 

Brasil, também segurado pelo IRB (GOMES JÚNIOR, 2011).  

No processo de retomada das obras, eclodiu a Guerra do Golfo e, com ela, veio a 

Resolução 661, de 1990, do Conselho de Segurança da ONU, que impôs embargo 

econômico-financeiro ao Iraque, proibindo a comercialização e prestação de serviços a ele. 

O Decreto 99.441, de 1990, consubstanciou a adesão do Brasil ao embargo, o que obrigou 

Mendes Júnior a retirar-se do Iraque. Parte dos equipamentos utilizados nos projetos de 

responsabilidade da Mendes Júnior tiveram de ser deixados no Iraque, para permitir a 

retirada de funcionários da Mendes Junior. 

Com o fim das relações Brasil-Iraque, iniciou-se o período de disputas judiciais 

entre a Mendes Júnior, o Banco do Brasil e o IRB. Em apertada síntese, o IRB negou a 

cobertura securitária contratada pela empreiteira para cobrir os empréstimos bancários 

realizados (contrato de sale and lease back e o último contrato de empréstimo, de 1989), 

alegando, entre outros fatores, que ela estava inadimplente. O Banco do Brasil alegou que 

o Contrato de Cessão de Crédito celebrado com a Mendes Júnior não havia atingido plena 

eficácia, portanto, a empresa deveria ressarci-lo dos prejuízos sofridos. Por sua vez, a 

Mendes Júnior, em diferentes foros (inclusive em Nova Iorque) alega ser credora do Banco 

do Brasil e busca ter reconhecida a inexistência de dívida perante o banco16. 

Três processos ainda estão ativos até hoje. Há um processo judicial pendente em 

Nova Iorque, no qual a Mendes Júnior busca reparação dos danos causados pelo Banco do 

Brasil, e uma Ação de Cobrança, em trâmite em Minas Gerais, na qual busca ressarcimento 

do montante a ser determinado na ação que busca realizar um encontro de contas entre a 

Mendes Júnior e o Banco do Brasil. Além destes dois, a ação que visa o encontro de contas 

também está pendente de julgamento, após ter tido duas sentenças anuladas pelo Tribunal 

de Justiça de Minas Gerais.  

Nestes termos, o caso Mendes Júnior nos permite extrair alguns ensinamentos 

importantes sobre o processo de internacionalização de uma das maiores empresas 

brasileiras na década de 1980. O primeiro deles é que a justificativa para a atuação da 

Mendes Júnior em um mercado tão desconhecido para si quanto era o do Iraque estava em 

                                                             
16 Para uma apresentação minuciosa dos argumentos que estão sendo discutidos no contencioso, refere-se o 
leitor ao caso Mendes Júnior vs. Banco do Brasil, de autoria de Roberto Lincoln de S. Gomes Jr. disponível 
na Casoteca DIREITO SP. 
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interesses nacionais diretamente relacionados com fatores macroeconômicos e com a 

política externa brasileira. O segundo é que esta conjuntura política criou as condições 

jurídicas necessárias tão somente para o desenvolvimento dos negócios da Mendes Júnior 

no Iraque. O terceiro é que a estrutura criada para o caso Mendes Júnior, baseada em 

contratos (de crédito e seguros) foi insuficiente para permitir a efetiva proteção do 

investimento realizado pela empreiteira no Iraque. O quarto é que o Estado brasileiro 

sofreu prejuízos (e pode sofrer ainda mais prejuízos) em função da estrutura de 

financiamento e refinanciamento utilizada no caso. 

Em outras palavras, à época da estruturação dos investimentos da Mendes Júnior no 

Iraque, não se buscou criar um ambiente institucional internacional que fomentasse a 

internacionalização de empresas brasileiras, bem como permitisse ao Estado e ao 

investidor brasileiros ter alternativas para a resolução de conflitos. Por fim, ainda que o 

prejuízo (do Estado ou da empresa brasileira, conforme venha a ser decidido) seja de 

monta próxima a um bilhão de dólares norte-americanos, o Estado brasileiro não 

encampou o pedido de indenização da Mendes Júnior contra o Iraque, demonstrando, de 

um lado, sua reticência em tomar a frente das tratativas que visavam a proteção de um 

investidor brasileiro e, de outro lado, sua mudança no trato do caso, conforme diferentes 

governos se sucediam17.  

 

                                                             
17 A narrativa do caso e diversos documentos produzidos nos mais de 15 anos de disputas judiciais dão conta 
de que em mais de um momento houve manifestação favorável de entidades brasileiras para que o Estado 
brasileiro buscasse se ressarcir junto ao Iraque dos prejuízos causados à Mendes Júnior, conforme previsto 
pelo Direito Internacional. Ou seja, chegou-se a se cogitar que o Estado brasileiro utilizasse do instituto da 
proteção diplomática como técnica de resolução de conflitos, tendo este optado por não proceder desta forma. 
É também marcante perceber como houve mudanças de comportamento das entidades estatais brasileiras, 
conforme os governos se sucederam, particularmente do governo Sarney para o governo Fernando Henrique 
Cardoso.  
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D.2.2. O caso Petrobras-Bolívia 

O caso Petrobras-Bolívia relaciona-se diretamente com a estrutura da operação da 

Petrobras na Bolívia para a exploração de gás natural. O primeiro aspecto importante a ser 

considerado neste caso diz respeito às relações mantidas pela Petrobras com a Bolívia, as 

quais se caracterizavam de duas formas distintas: uma como investidora e outra como 

compradora de gás natural da empresa YPFB18. A relação da Petrobras como investidora 

estava ligada às atividades de exploração e refino de petróleo19. Já a relação dela como 

compradora de gás natural era regida por um contrato de compra e venda de gás natural, 

celebrado na modalidade take or pay20 (DUARTE; SARAIVA; BONÉ, 2008). 

Em 2005 iniciaram-se algumas alterações no marco regulatório de hidrocarbonetos. 

Com a aprovação da Lei 3.058/05, em reconhecimento ao valor estratégico dos 

hidrocarbonetos para a economia boliviana, impôs-se que os contratos de risco 

compartilhado celebrados antes da vigência da lei fossem transformados em qualquer das 

seguintes três modalidades de contrato: produção compartilhada, operação ou associação. 

Houve também alteração na tributação e na divisão de royalties, com o que os pagamentos 

ao governo boliviano chegaram a 50% do total da produção21.  

Em 2006, por meio do Decreto Supremo 28.701/06, a YFPB passou a ter uma 

participação adicional de 32%, restando aos investidores privados cerca de 18% da 

produção para cobrirem custos, amortizarem investimentos e obterem lucro. Também por 

meio deste Decreto Supremo, visando garantir o controle de toda a cadeia produtiva 

relacionada ao petróleo, foram nacionalizadas as ações necessárias para que a YPFB 

                                                             
18 A YPFB – Yacimientos Petroliferos Fiscales Bolivianos é uma empresa estatal boliviana encarregada da 
exploração e produção de petróleo na Bolívia. Historicamente teve parte de sua atividade vendida em 1996, 
mas foi reestatitzada em 2005, por meio da nova lei de hidrocarbonetos da Bolívia. 
19 A Petrobras havia adquirido, em 1999, após processo de licitação, duas refinarias de petróleo na Bolívia: 
Refinaria Gualverto Vilarroel, em Cochabamba e Refinaria Guillermo Elder Bell, em Santa Cruz. O valor de 
aquisição das refinarias foi de US$ 104milhões, sendo que a Petrobras investiu ainda US$ 30milhões na 
modernização destas refinarias. 
20 André Corrêa e Michelle Sanchez apontam que: “as duas empresas [Petrobras e YPFB] têm identidades 
semelhantes, se considerado que têm, simultaneamente, em razão de sua específica inserção no cenário 
político e econômico de seus países de origem, tanto o ônus de lidar com as restrições (correspondente ao 
atendimento das demandas políticas e/ou macroeconômicas de seu principal acionista ou único acionista), 
quanto a vantagem de aproveitar oportunidade (correspondente à utilização das coalizões empresa-governo 
que servem de garantia à sua sobrevivência) muito peculiares” (CORRÊA; SANCHEZ, 2008. p. 13). Os 
autores aduzem ainda que o ingresso da Petrobras na Bolívia poderia ser explicado pela necessidade de 
compatibilizar seu interesse na maximização de ganhos, com os do Estado brasileiro, de assegurar 
suprimento energético para o desenvolvimento econômico do Brasil e a consolidação da sua influência 
geopolítica regional.  
21 Pela nova lei de hidrocarbonetos, as empresas ficavam sujeitas ao pagamento de 18% de royalties e 32% 
de imposto direto, incidente sobre a produção total medida. 
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detivesse o mínimo de 50% mais 1% da Petrobras Bolívia Refinamento S.A22. O objetivo 

das medidas bolivianas era, fundamentalmente, o de ampliar a participação do Estado 

boliviano nos resultados da produção e exploração de hidrocarbonetos, bem como de 

garantir maior controle social e político sobre os hidrocarbonetos (CORRÊA; SANCHEZ, 

2008). 

Vale notar que neste cenário de nacionalizações a manutenção do contrato de 

compra e venda de gás nunca esteve em risco até a edição do Decreto Supremo 28.701. A 

partir de então, o governo boliviano começou a questionar o preço praticado e os critérios 

de reajuste. 

A resposta brasileira às medidas bolivianas foi diplomática e conciliatória. O 

motivo para esta estratégia relacionava-se à dependência brasileira da oferta de gás 

boliviano em território nacional. Neste sentido, buscaram-se gestões diplomáticas para 

garantir o cumprimento do contrato de importação de gás natural boliviano e a 

renegociação das concessões da Petrobras. Coube à Petrobras buscar uma solução para a 

nacionalização dos seus ativos, e evitar o recurso aos procedimentos arbitrais 

internacionais. 

Depois de algumas rodadas de negociação e da ameaça de que a Petrobrás 

recorreria à arbitragem internacional, inclusive com base em tratados de proteção de 

investimento, a Petrobras, a YPFB e os governos brasileiro e boliviano chegaram a um 

consenso com relação à resolução do conflito. Em suma, o acordo previa que as refinarias 

adquiridas pela Petrobras em 1999 seriam readquiridas pela Bolívia pelo valor de US$ 112 

milhões, que seria pago em até duas parcelas (metade no ato de assinatura do contrato e o 

restante dois meses depois). O pagamento poderia ser feito por meio da entrega de gás 

natural exportado ao Brasil (DUARTE; SARAIVA; BONÉ, 2008).  

Assim, após as negociações, a Petrobras aceitou retirar-se das atividades de refino, 

mas manteve suas atividades de exploração de gás natural na Bolívia. A motivação para a 

manutenção das atividades de exploração relaciona-se à dependência mútua entre Brasil e 

Bolívia com relação à produção deste gás. Sob o ponto de vista brasileiro, o gás natural é 

um componente importante da sua matriz energética; já na perspectiva boliviana, as divisas 

advindas das exportações de gás para o Brasil e o volume de investimentos e de 

                                                             
22 Além da Petrobras, foram atingidas as empresas Chaco S.A, Andina S.A, Transredes S.A e Companhia 
Logística de Hidrocarbonetos da Bolívia S.A. 
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pagamentos de royalties e impostos feitos pela Petrobras representavam uma receita que o 

Estado simplesmente não poderia abdicar (CORRÊA; SANCHEZ, 2008).  

O caso da Petrobras com a Bolívia apresenta semelhanças e diferenças com o caso 

da Mendes Júnior, e ambos nos permitem refletir sobre aspectos da proteção do 

investimento brasileiro no exterior. A primeira semelhança está no papel estratégico que 

uma empresa brasileira assume no estabelecimento de relações comerciais do Brasil com 

seus parceiros. A diferença, neste ponto, está no fato de que a Petrobras é uma empresa 

controlada pelo governo brasileiro e, como tal, é comumente utilizada como forma de 

fazer, gerir ou estimular políticas públicas. Deve-se frisar também que talvez esta 

peculiaridade da Petrobras tenha sido relevante na decisão do governo brasileiro de se 

envolver diretamente nas negociações para uma solução amigável do conflito com o 

governo boliviano, fato que não ocorreu, ao final, no caso da Mendes Júnior contra o 

Iraque. 

Ambos os casos também indicam que a busca de ressarcimento de forma litigiosa é 

tida como último recurso. Ademais, em ambos os casos, percebe-se que a estratégia de 

negociações para o ressarcimento da empresa brasileira prejudicada pelas medidas do 

governo local visava criar novos negócios para o investidor no país receptor do 

investimento.  

Por fim, o caso Petrobras-Bolívia nos indica que ao menos a Petrobras já se utiliza 

de estratégias de estruturação corporativa que lhe permitem socorrer-se do direito 

internacional de investimentos e particularmente da arbitragem investidor-Estado, como 

forma de resolução de conflitos. Ainda que o mecanismo tenha sido utilizado apenas como 

ameaça, no caso concreto, trata-se de uma indicação de que a estruturação societária de 

empresas em busca da proteção conferida por tratados de investimento é uma alternativa 

possível e já utilizada por empresas brasileiras. Pode-se aventar também que esta 

circunstância tenha sido uma variável relevante para garantir o desfecho da negociação no 

caso concreto.  
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D.2.3. O caso Odebrecht-Equador (Projeto Hidroelétrico San Francisco) 

A Odebrecht possui investimentos fora do Brasil desde o final da década 1970. 

Inicialmente o foco dos investimentos da Odebrecht no exterior eram os países da América 

Latina fronteiriços com o Brasil. Posteriormente, sua atuação se diversificou, estando ela 

presente atualmente em mais de 21 países, distribuídos em quatro continentes. 

Particularmente no Equador, a Odebrecht atua desde 1988 em projetos relacionados à 

construção de represas, estradas, sistemas de irrigação e distribuição de água potável. O 

Projeto Hidroelétrico San Francisco foi o primeiro projeto da Odebrecht no setor elétrico 

do Equador. 

Neste projeto, a Odebrecht tinha 14% de participação na Hidropastaza S.A23, que 

venceu, em 1999, licitação Equatoriana para a construção da Hidroelétrica San Francisco. 

Em abril de 2000, o BNDES e a Hidropastaza S.A. firmaram um contrato de financiamento 

de bens e serviços, com pagamento da operação a ser realizado por meio do Convênio de 

Pagamentos e Créditos Recíprocos da ALADI. O financiamento do BNDES foi elemento 

decisivo para a adjudicação da obra à Hidropastaza S.A., tendo em vista que ele foi 

considerado mais seguro que o do concorrente da Hidropastaza (OLIVEIRA; 

MONEBHURRUN, 2011). 

A concessão para este projeto contemplava a delegação, a autorização e a outorga 

ao concessionário da geração elétrica do Projeto Hidroelétrico San Francisco. Além disso, 

o projeto contemplava o financiamento, a construção, montagem, a operação, manutenção 

e administração de uma central de geração de energia elétrica. A Odebrecht ficou 

responsável pelo contrato de construção (na modalidade engineering, procurement and 

construction – EPC) da central de geração de energia, cujo financiamento foi parcialmente 

feito pelo BNDES24. A garantia do financiamento do BNDES foi feita por meio da emissão 

de uma nota promissória, no valor global da operação, avalizada pelo Banco Central do 

Equador no âmbito do CCR/ALADI. 

Após a central hidroelétrica ter sido construída e estar operante, ela parou de 

funcionar 25 . A produção da central teve de ser interrompida para que os reparos 

                                                             
23 A Hidropastaza S.A era constituída pela empresa estatal Hidroagoyán (80%), pela Construtora Odebrecht 
(14%) e pela Ansaldo Energia In. (6%). 
24 O BNDES financiou os bens e serviços que seriam exportados pela Odebrecht, do Brasil. O financiamento 
do BNDES foi realizado pelo FINAME. O restante foi financiado pelos acionistas da Hidropastaza S.A., na 
proporção de suas participações no capital social. 
25 Embora a obra tenha sido entregue antes do prazo, a mesma sofreu com mudanças de escopo e técnicas de 
construção, assim como com adaptações em função de eventos naturais. O detalhamento dos percalços na 
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necessários fossem realizados. O período de conserto estendeu-se de junho de 2008 a 

janeiro de 2010, durante o qual a central ficou paralisada ou operando com capacidade 

abaixo da projetada. 

Reagindo aos danos encontrados no projeto, o presidente do Equador promulgou o 

Decreto Presidencial 124, que autorizou que forças militares tomassem todas as instalações 

da Odebrecht no Equador, bem como embargou os bens da empresa e cancelou contratos 

da empresa em outras áreas. Por fim, alegando irregularidades em todos os projetos nos 

quais a Odebrecht estava envolvida, o governo equatoriano decidiu expulsar a empresa do 

país, impedindo que ao menos quatro de seus representantes deixassem o Equador. 

Além disso, o governo equatoriano alegou que a empresa colocou em risco serviços 

públicos e, assim, anulou o contrato de administração da central hidroelétrica, demandou a 

responsabilização civil e penal dos dirigentes da empresa e expulsou empregados da 

empresa do Equador. Surgiram, então, dois litígios.  

O primeiro envolveu questionamentos do governo equatoriano sobre o pagamento 

que deveria ser feito ao BNDES, responsável pelo financiamento do projeto. Foi iniciada 

uma arbitragem CCI entre Equador e BNDES, na qual o Equador basicamente questionava 

a legalidade da dívida cobrada pelo BNDES, em virtude da forma de capitalização dos 

juros durante o período de carência e do fato de que alguns bens não teriam sido 

produzidos na América Latina e não poderiam, assim, estar sujeitos ao sistema CCR. O 

Equador buscava desse modo não pagar o empréstimo realizado. Os árbitros entenderam 

que as alegações eram indevidas, dando ganho de causa ao BNDES. 

O segundo caso – também uma arbitragem, desta vez administrada pela Câmara de 

Comércio de Ambato – relacionava-se a uma suposta falta de cumprimento de obrigações 

contratuais pela Odebrecht. Segundo o Fondo de Solidariedad26, as falhas na construção 

resultaram em dano de mais de USD 250 milhões. Assim, a fiscalizadora da obra (Furnas) 

e o consórcio responsável pela construção da central hidroelétrica deveriam ser 

responsabilizados pelas mudanças que foram feitas no contrato e pelos danos que 

ocorreram.  

                                                                                                                                                                                        
construção não nos parece relevante para os fins do que se pretende analisar na tese. Ao leitor interessado no 
caso, recomendamos a leitura de (OLIVEIRA; MONEBHURRUN, 2011) 
26 O Fondo de Solidaridad age como um instrumento financeiro destinado a administrar as utilidades que 
correspondam ao Estado como resultado do exercício econômico das empresas do setor elétrico do Equador. 
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A solução deste segundo caso foi negociada. Em suma, o acordo contemplou a 

seguinte troca: a Odebrecht deu uma garantia de cinco anos para reparar as obras civis, 

entregar material, realizar obras complementares para um novo sistema de esfriamento dos 

geradores elétricos e ressarcir o Equador das paralisações da central; de outro lado, o 

governo equatoriano se comprometeu a encerrar todas as ações administrativas, arbitrais 

ou judiciais contra a Odebrecht e seus executivos. 

Este caso é importante para o quanto se objetiva estudar na tese por duas grandes 

razões. Em primeiro lugar, porque o BNDES foi considerado uma figura fundamental para 

que a concessão do projeto hidroelétrico fosse outorgada ao consórcio integrado pela 

empresa brasileira. Em especial, neste ponto, o sistema de pagamento e garantia do 

CCR/ALADI provou ser extremamente útil para fins de realização dos contratos.  

Em segundo lugar, tal qual nos demais casos, verificou-se forte envolvimento do 

governo brasileiro – fosse na fase de concessão de financiamentos para o projeto ou na fase 

de resolução de conflitos. Diferentemente do caso da Mendes Júnior. no Iraque, e da 

Petrobras na Bolívia, o governo brasileiro não parece ter atuado diretamente na resolução 

das disputas. Entretanto, no curso das negociações da Odebrecht com o Equador, o 

presidente do Brasil à época (Lula) chegou a ameaçar encerrar as atividades da Petrobras 

no Equador se os contratos não fossem negociados e as partes não chegassem a um acordo 

sobre a resolução dos conflitos. Não nos parece possível atrelar automaticamente o sucesso 

da negociação empreendida pela Odebrecht a esta alegação, embora nos pareça razoável 

admitir que ela teve algum grau de relevância. 

 

E. Delimitações conceituais: modalidades de capitalismo e Formas de 

Estabilização de relações jurídicas para a promoção e proteção do investimento 

estrangeiro 

Nesta seção buscaremos delimitar o panorama conceitual que servirá de pano de 

fundo para a construção de parte da problemática desta tese. Neste sentido, é importante 

esclarecer que o propósito desta seção não é problematizar os conceitos e matrizes teóricas 

da tese. Nosso objetivo é muito mais humilde; vamos apresentar alguns dos conceitos com 

os quais trabalharemos, de forma a assegurar certo alinhamento dos conceitos utilizados na 

tese com as expectativas do leitor. 
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São três os principais conceitos a serem utilizados: capitalismo de estado (E.1), 

capitalismo de laços (E.2) e a relação entre a dimensão nacional, a internacional e a 

autonomia da vontade para a estabilização das relações jurídicas de promoção e proteção 

do investimento estrangeiro (E.3). Estas três matrizes teóricas parecem-nos fundamentais 

para entender algumas das escolhas regulatórias brasileiras feitas no âmbito dos ACFIs, 

bem como o contexto regulatório internacional no qual o processo de internacionalização 

das empresas brasileiras tem se desenvolvido.  

 

E.1. Capitalismo de Estado: conceito e particularidade brasileira 

O termo “capitalismo de Estado” é utilizado em diversos sentidos, mas poucas 

vezes ele é definido com o devido rigor. Em geral, o capitalismo de Estado é 

compreendido como um sistema no qual o Estado assume alguma função de promover a 

atividade econômica. O problema desta definição está no fato de que ela engloba qualquer 

economia capitalista. Com efeito, atualmente não é possível identificar qualquer tipo de 

sistema capitalista que seja totalmente livre do Estado (PARGENDLER, 2014 p. 6). 

Neste sentido, não nos parece útil tratar a noção de capitalismo de Estado de forma 

monolítica, como se ela se opusesse à noção de livre mercado. Delimitar se o Estado deve 

ou não participar da economia é um problema quase irrelevante, seja porque já é bastante 

claro que as instituições criadas pelo Estado são essenciais para o funcionamento de 

sistemas capitalistas27, seja porque em muitos países, é um dado da realidade que o Estado 

é um agente econômico importante.  

Assim, nesta seção, em vez de discutirmos o exato papel que o Estado deve (ou 

deveria) adotar como agente criador de regras ou agente econômico, buscaremos 

identificar as nuances existentes nos diversos modelos de capitalismo de Estado já 

identificados na literatura específica. Esperamos que com a descrição que será feita nesta 

seção, seja possível identificar as modulações que as formas organizacionais relacionadas 

ao capitalismo de Estado apresentam.  

A base teórica que subsidia esta tese é a identificada por Sergio Lazzarini no livro 

“Reinventando o capitalismo de Estado: o Leviatã nos negócios – Brasil e outros países”. 

Segundo o autor, existem diversos modelos de capitalismo de Estado, de tal sorte que não é 

                                                             
27 Sobre este tema, sugerimos a leitura de: DAVIS, Kevin. E. TREBILCOCK, Michael J. The relationship 
between Law and Development: Optimists versus Skeptics. Am. J. Comp. L. v. 56, 2008. 
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possível identificar uma variedade única de capitalismo de Estado, portanto, não é possível 

identificar uma definição que ao mesmo tempo capte as diversas nuances do fenômeno e 

seja útil. 

Para fins operacionais, entretanto, Lazzarini define capitalismo de Estado como “a 

influência difusa do governo na economia, seja mediante participação acionária ou 

majoritária nas empresas, seja por meio do fornecimento de crédito subsidiado e/ou de 

outros privilégios a negócios privados” (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014). O autor 

reconhece que este conceito é também bastante genérico, razão pela qual indica que a 

noção de capitalismo de Estado seja modulada em três variedades. Estas variedades 

poderiam ser colocadas em uma espécie de espectro que identificasse o grau de 

participação do Estado na economia. A Figura 1 representa duas das três variedades de 

capitalismo de Estado identificadas por Lazzarini: 

 

Figura 1 – Variedades de capitalismo de Estado: modelos de organização alternativos28  

 

O estágio inicial do capitalismo de Estado identificado por Lazzarini remonta ao 

período compreendido de meados do século XIX até aproximadamente 1920 (ou o final da 

primeira guerra mundial). Neste estágio inicial, o Estado era responsável por agir como 
                                                             
28 Fonte: MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014. 
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uma espécie de “segurador” contra o fracasso de empreendimentos privados. Neste 

primeiro momento, o Estado buscava garantir que as empresas fornecedoras de 

importantes bens públicos fossem lucrativas e se mantivessem ativas no mercado. No 

Brasil, este estágio inicial do capitalismo de Estado inicia-se no século XIX e vai até 1930, 

aproximadamente. Este momento não está representado na figura acima. 

A segunda fase do capitalismo de Estado corresponde ao período de 1930 a 1980, 

aproximadamente. O autor aponta que nesta fase o Estado tornou-se empreendedor, 

criando ampla variedade de empresas em diversos setores, muito além dos serviços 

públicos. Este é o primeiro momento identificado na Figura 1 como “Leviatã como 

empreendedor”.  

Nesta segunda fase, tinha-se a visão de que as empresas estatais eram 

indispensáveis para corrigir falhas de mercado, superar dificuldades de regulação, de 

monopólios naturais e reduzir problemas de coordenação. Na perspectiva dos países em 

desenvolvimento, em especial, este modelo foi essencial para o processo de substituição de 

importações, pelo qual o Estado buscava prover infraestrutura básica, financiar pesquisa e 

desenvolvimento em indústrias inovadoras, e associar-se com empresas multinacionais 

estrangeiras para alcançar estes objetivos29.  

A segunda fase do capitalismo de Estado é identificada no Brasil no período de 

1930, com o governo de Getulio Vargas, até o início da década de 199030. Neste período, o 

Estado brasileiro se tornou um empreendedor ostensivo, atuando em diversos setores como 

fundador de grandes empreendimentos. No caso brasileiro, inclusive, o Estado foi 

responsável por promover boa parte da industrialização nacional, por meio do modelo de 

substituição de importações, bem como suprindo crédito de longo prazo na economia. 

A terceira fase inicia-se com a tendência global de privatização de empresas 

públicas (década de 1980/1990)31 e permanece até os dias de hoje (representada na Figura 

1 pelo conjunto denominado “Capitalismo de Estado pós-1990”). Neste contexto, 

Lazzarini indica que a privatização não foi tão abrangente com o fito de afastar o Estado da 

economia, como muitas vezes retratada. Isto porque, é possível identificar que diversos 
                                                             
29 Lazzarini aponta que havia uma diferença entre a concepção de capitalismo de Estado nos países 
desenvolvidos e nos países em desenvolvimento nesta época. Segundo o autor, nos países desenvolvidos, as 
empresas públicas foram estruturadas de forma a buscar lucratividade. Nos países em desenvolvimento, este 
não era o principal objetivo das empresas públicas. 
30 Lazzarini aponta que o período da ditadura militar representou o auge do capitalismo de Estado (Estado 
como empreendedor) no Brasil. 
31 Nos mercados desenvolvidos, Lazzarini identifica esta tendência na década de 1980, enquanto que nos 
mercados em desenvolvimento, esta tendência é atribuída à década de 1990. 
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governos de todo o mundo ainda mantêm grandes estatais em atividade, seja porque o 

processo de privatização delas seria muito difícil, ou porque elas atuem em setores 

politicamente sensíveis. Além disso, as privatizações não se limitaram ao modelo típico de 

venda integral de empresas estatais; muitas vezes, optou-se pela venda apenas do controle 

acionário, ou mesmo de parcela minoritária do capital social da estatal; em outras 

oportunidades, adotaram-se modelos de concessão e arrendamento, entre outras formas 

contratuais de associação do capital público com o privado.  

Nesta terceira fase, o autor identifica que o Estado pode assumir dois papéis: 

investidor majoritário ou investidor minoritário. Nos casos em que o Estado se mantém 

como investidor majoritário, não há grande distinção com relação à segunda fase, exceto 

pelo fato de que o Estado teria mais incentivos para atingir objetivos econômicos e 

aumentar seu nível de transparência.  

Por outro lado, nos casos em que o Estado é investidor minoritário, verifica-se uma 

nova forma de atuação. Isto porque o Estado atua como minoritário não apenas mediante 

participação no capital social da empresa (seja direta ou por meio de uma empresa estatal), 

mas também por meio de empréstimos de bancos de desenvolvimento ou bancos públicos, 

e por meio de aportes relacionados a um fundo soberano ou a fundos de pensão públicos.  

Em especial o papel dos bancos de desenvolvimento é relevante porque eles 

representam o Estado como emprestador para a atividade empresarial. A função precípua 

dos bancos de desenvolvimento é fornecer capital de longo prazo para a indústria. Eles 

assumem, assim, o papel de aliviar a escassez de capital e promover ação empreendedora 

tendo em vista retornos sociais, ainda que em detrimento de retorno financeiro. 

Finalmente, os bancos de desenvolvimento ocupam um papel importante ao promoverem 

oportunidades de investimento em setores pouco explorados (ou não explorados) pela 

iniciativa privada. 

Em outras palavras, após identificar o relevante papel das iniciativas do Estado 

como emprestador (modalidade indireta de intervenção na economia), Lazzarini indica que 

isto também é uma das expressões do capitalismo de Estado. Isto porque os instrumentos 

de atuação indireta do Estado na economia permitem que o Estado tenha algum grau de 

ingerência sobre a atividade econômica. 

No caso brasileiro, esta terceira modalidade do capitalismo de Estado tem início na 

década de 1990 e pode ser observada até hoje. A figura central, segundo Lazzarini, para o 
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desenvolvimento desta modalidade de capitalismo de Estado no Brasil foi o BNDES, 

responsável por coordenar e financiar boa parte do programa de privatizações brasileiro 

mediante empréstimos ou compra de ações das empresas privatizadas via BNDESPar. A 

estrutura do modelo de privatizações brasileiro, neste sentido, visou garantir o 

envolvimento do Estado nas empresas recém-privatizadas. 

Em conclusão às modalidades de capitalismo de Estado, a Tabela 1, abaixo, indica 

os atributos de cada variedade de capitalismo de Estado e suas implicações para o 

desempenho da empresa e o bem-estar social:  

Tabela 1 – Modelos de capitalismo de Estado em perspectiva comparada32 

 Leviatã como 
empreendedor 
(proprietário/gestor) 

Leviatã 
como 
investidor 
majoritário 

Leviatã 
como 
investidor 
minoritário 

Propriedade 
privada/intervenção 
mínima do Estado 

Problemas de 
agência nas 
empresas 

Alto Moderado a 
alto 

Moderado Moderado a baixo 

Capacidade do 
Estado de 
coordenar a 
economia e realizar 
objetivos sociais 

Alto Moderado a 
alto 

Moderado Baixo 

Potencial para 
compadrio 
(público-privado) 

Baixo Moderado Alto Baixo 

Uso de estatais para 
patronagem 

Alto Moderado a 
baixo 

Baixo Baixo 

Facilidade de 
entrada e saída 

Baixo Baixo a 
moderado 

Moderado Alto 

 

A Tabela 1 deixa claro que nenhuma das modalidades de capitalismo de Estado 

identificadas por Lazzarini está imune a riscos; pelo contrário, cada uma comporta riscos 

específicos. Cumpre, neste momento, chamar a atenção para algumas das variáveis 

identificadas que, como elaboraremos mais adiante, parecem se relacionar mais 

diretamente com a opção brasileira e com o restante da temática da tese: o potencial para 

compadrio (público-privado)33 e o uso de estatais para patronagem34.  

                                                             
32 Fonte: MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014. 
33 Definido por Lazzarini como: “mecanismo pelo qual atores privados com ligações políticas recebem 
favores do Estado” (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014).  
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Segundo apurado por Lazzarini o potencial para compadrio entre agentes públicos e 

privados é menor quando o Estado atua como empreendedor e quando a economia lida 

unicamente com a iniciativa privada. Na terceira modalidade de capitalismo de Estado, 

verificamos que este potencial é moderado, nos casos em que o Estado é o acionista 

majoritário, e alto, quando minoritário. Esta observação pode ser explicada pelo fato de 

que quando o Estado se relaciona com atores privados há mais oportunidades para que 

empresas privadas usufruam de favores do governo35. 

A possibilidade de uso de estatais para patronagem é também maior quando o 

Estado se faz mais presente na economia, seja como empreendedor ou como investidor 

majoritário. Lazzarini considera que a capacidade de nomeações políticas em empresas 

com as quais o Estado se relacione é diretamente proporcional ao tamanho da participação 

estatal. Neste sentido, quanto mais governança e maior a separação entre Estado e 

empresas, menor será a possibilidade de seu uso para patronagem. 

A existência destas três modalidades de capitalismo de Estado pode ser explicada, 

segundo Lazzarini, por quatro visões diferentes36: visão de política industrial, visão social, 

visão política e visão ideológica (ou de dependência de trajetória). 

A visão de política industrial explica o envolvimento estatal na economia baseada 

na premissa de que o Estado busca corrigir falhas de mercado. São três as falhas de 

mercado que o Estado busca corrigir: (i) restrições de capital; (ii) problemas de 

coordenação, e; (iii) externalidades inerentes ao custo da descoberta ou desenvolvimento 

de novos produtos ou tecnologias.  

Neste sentido, para corrigir falhas nos mercados de capitais, isto é, nos mercados 

financeiros mal desenvolvidos, que não garantem ao setor produtivo capital para produção, 

o Estado assumiria a função de financiar ou executar projetos que, do contrário, não teriam 

financiamentos ou não seriam executados. O problema de coordenação seria resolvido pelo 
                                                                                                                                                                                        
34 Definido por Lazzarini como “não só (a)o favorecimento de eleitores e de empresas, mas também, com 
mais especificidade, a nomeação de pessoal nas empresas para favorecer membros da coalizão dominante” 
(MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014). 
35 Lazzarini ilustra a seguinte situação ao explicar esta variável na situação em que o Estado é investidor 
minoritário: “considere, por exemplo, o caso de investimento de capital ou de empréstimos subsidiados de 
bancos de desenvolvimento. Quando estas instituições financeiras investem enormes volumes de capital e 
emprestam a taxas de juros subsidiadas, muito inferiores às do Mercado, os benefícios auferidos pelas 
empresas ao se empenharem no desenvolvimento de ligações políticas para atrair capital barato aumentam 
substancialmente” (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014). 
36 Como verificaremos adiante, a única visão que parece explicar o capitalismo de estado globalmente é a 
visão ideológica. Parece-nos, entretanto, que é importante tomar conhecimento de todas as visões 
apresentadas por Lazzarini na medida em que elas trazem insights importantes que ajudam a compreender o 
funcionamento do capitalismo de Estado. 
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Estado que assumiria projetos cuja taxa de retorno social fosse maior que a taxa de retorno 

do projeto específico – como, muitas vezes, é o caso de projetos de infraestrutura ou de 

produções com integração vertical. Por fim, o Estado atuaria também para suprir as 

pesquisas que gerassem externalidades positivas na cadeia de produção a um risco muito 

elevado para o empreendedor privado. 

Segundo Lazzarini, apesar da visão de política industrial explicar de forma 

relativamente clara o papel do capitalismo de Estado no manejo das falhas de mercado, 

esta visão não explica as diversas nuances do capitalismo de Estado por ele identificadas. 

Em especial, esta abordagem não explica porque o Estado é, em alguns casos 

empreendedor, em outros investidor majoritário e em outros parceiro minoritário. Isto é, a 

noção de política industrial ajuda a explicar a existência de um capitalismo de Estado, mas 

não permite maiores conclusões sobre todas as nuances identificadas no sistema capitalista 

atual. 

A visão social, por sua vez, complementa em parte a visão de política industrial. 

Neste caso, o envolvimento estatal na economia seria explicado não só pela regulação e 

correção de falhas de mercado, mas também pelo desejo de alcançar objetivos sociais 

específicos da agenda política. A premissa da atuação do Estado, neste ponto, é que o 

capitalismo de Estado tem condições de perseguir objetivos de longo prazo que seriam 

inaceitáveis para investidores privados em busca de retornos mais rápidos de seus 

investimentos. O risco, neste caso, é que haja comprometimento da qualidade ou da 

cobertura dos serviços prestados, tendo em vista que as empresas também não podem se 

concentrar em reduzir custos ou aumentar preços. 

Fundamentalmente, neste caso, o Estado operaria com uma visão de longo prazo, 

em contraposição à visão imediatista da iniciativa privada. Em outras palavras, a atuação 

do Estado buscaria, de alguma forma, conter as motivações de lucro no curto prazo dos 

mercados e dos investidores privados. Esta visão, em que pese complementar a visão de 

política industrial, também não explica os porquês dos arranjos do Estado como investidor 

majoritário ou minoritário e não considera explicitamente as variedades de capitalismo de 

Estado apresentadas anteriormente37. 

                                                             
37 Lazzarini aponta, entretanto, que “em tese, os governos terão mais facilidade em induzir os gestores a 
perseguir objetivos sociais se tiverem participação acionária majoritária, ou seja, se puderem vetar decisões 
que entrem em conflito com seus objetivos, como , digamos, evitar aumento no desemprego ou nos preços. 
No entanto, também é possível que, por meio de participações acionárias minoritárias, os governos exerçam 
algum grau de influência” (MUSACCHIO; LAZZARINI, 2014). 
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A visão política, diferentemente da visão de política industrial e da visão social – 

que identificaram algumas vantagens do capitalismo de Estado em seu surgimento – 

justifica sua existência por meio de ineficiências relacionadas com falhas governamentais. 

Segundo esta visão, a intervenção do Estado na economia seria induzida pela busca de 

recursos das empresas privadas ou por motivações políticas, mas não com o objetivo de 

resolver falhas de mercado. Trata-se de uma visão crítica e bastante negativa do 

envolvimento do Estado na economia. 

Nesta visão, o Estado assumiria a função de socorrer empresas com mau 

desempenho por opções meramente políticas e criaria empresas estatais não por uma 

necessidade de mercado, mas porque autoridades públicas as utilizariam para propósitos 

pessoais. Outros atores, em especial empresários bem conectados politicamente, apoiariam 

a criação e o desenvolvimento destas empresas, pois isto permitiria o estabelecimento de 

uma coalizão entre empresários privados e autoridades públicas, que beneficiaria em 

última instância seu acesso pessoal a insumos ou financiamentos baratos. Nesta esteira, a 

existência de uma espécie de “compadrio” de políticos com empresários favoreceria a 

algumas empresas especial apoio público para se transformarem em campeãs nacionais38. 

Verifica-se, neste ponto, que as escolhas de ingerência do Estado na economia 

seriam norteadas por critérios eminentemente políticos. Assim, não só a ineficiência das 

empresas estatais, como também a influência do Estado sobre o investidor minoritário, e 

do particular sobre o Estado na condição de investidor minoritário seriam explicadas por 

esta visão.  

Por fim, a visão ideológica (ou de dependência de trajetória) explica a existência do 

capitalismo de Estado atual em razão de uma preferência ideológica pela intervenção do 

Estado na economia ou por uma política nacionalista que vise afastar investidores externos. 

A resiliência do capitalismo de Estado seria, assim, resultado de processos históricos 

complexos e condições institucionais herdadas, difíceis de mudar. Neste sentido, a 

presença difusa do Estado na economia seria explicada por fatores idiossincráticos e 

históricos, específicos de cada país. 

A visão ideológica, segundo Lazzarini, oferece melhores explicações sobre as 

razões de o Estado atuar como investidor majoritário ou minoritário. Estas características 

                                                             
38 Segundo Lazzarini, a seleção de campeões nacionais é, muitas vezes, baseada em critérios ideológicos ou 
geopolíticos, em vez de critérios econômicos. O apoio do governo a estas empresas pode gerar fortes 
distorções no mercado, inclusive diminuir a competição. 
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seriam consequências naturais das regras, vínculos e ideologias vigentes na sociedade de 

um determinado Estado mesmo antes de reformas tidas como liberalizantes. Neste sentido, 

manter o Estado presente na economia após estas reformas seria uma forma de preservar 

ligações históricas do setor produtivo com o Estado e, ao mesmo tempo, minimizar a 

oposição pública às reformas. Seria, portanto, uma forma de conformar os interesses de 

atores políticos e econômicos que tentam defender seus interesses em situação de 

mudanças iminentes. 

Não nos parece que esta tese seja o espaço para aprofundar a discussão sobre as 

nuances do capitalismo de Estado no Brasil. Para nosso propósito, os esclarecimentos 

sobre as diversas modalidades de capitalismo de Estado e as quatro explicações sobre seu 

surgimento nos permitem esclarecer o panorama teórico e analítico sobre o qual 

buscaremos refletir ao final.  

O ponto comum nas modalidades de capitalismo de Estado identificadas nesta 

seção é o alto grau de discricionariedade governamental no manejo da atividade econômica 

de um Estado. Neste sentido, parece-nos que, como propõe Mariana Pargendler, a 

definição dos mecanismos de governança deste sistema deve ser feita buscando encontrar o 

ponto de equilíbrio da discricionariedade governamental:  

 

Consequently, the governance of state capitalism call for a particularly 
intricate balance. On the one hand, the very choice for government 
ownership is premised on the benefits of discretionary state action; 
otherwise, arm’s length regulation and subsidies could arguably achieve 
similar results in curing market failures or promoting developmental 
objectives. On the other hand, excessive state discretion raises the specter of 
abuse and cronyism, and, if taken to an extreme, may not only undermine 
performance but also pose a threat to the rule of law itself (PARGENDLER, 
2014, pp. 04/05) 

 
Na proposta de Pargendler, é essencial compreender os diversos níveis de 

propriedade (“levels of state ownership”) que o Estado possui, na medida em que a 

propriedade é a mais importante instituição jurídica e econômica para permitir o exercício 

da discricionariedade. Assim, a autora propõe que a compreensão do capitalismo de 

Estado, particularmente o brasileiro, se dê a partir dos mecanismos de influência direta e 

indireta do governo sobre as empresas. Estes mecanismos compreendem não apenas as 
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empresas públicas39, como também as sociedades de economia mista40, os fundos de 

pensão41 e fundos públicos de investimento42 (PARGENDLER, 2014).  

Para os fins desta tese, buscaremos verificar se e de que forma os instrumentos do 

capitalismo de Estado brasileiro identificados nesta seção se manifestam no processo de 

internacionalização das empresas brasileiras. De maneira semelhante, buscaremos 

considerar se as opções regulatórias brasileiras levam em conta este fenômeno, se são aptas 

a conformar esta realidade e, em caso negativo, que tipo de regulamentação ou opção 

regulatória deveria ser feita para otimizar os resultados dos programas brasileiros de 

estímulo à internacionalização das empresas brasileiras à luz da noção de capitalismo de 

Estado. 

 

E.2. Capitalismo de laços 

A noção de capitalismo de laços com a qual trabalhamos nesta tese é a apresentada 

por Sergio Lazzarini em seu livro “Capitalismo de Laços: os donos do Brasil e suas 

conexões”. Como no caso do capitalismo de Estado, não nos cabe aqui apresentar o 

desenvolvimento de toda a pesquisa do autor; buscaremos de forma sintética apresentar as 

principais premissas de sua tese, bem como as conclusões relevantes para a compreensão 

deste fenômeno em uma perspectiva tipicamente brasileira.  

O primeiro ponto a ser observado relaciona-se ao histórico da pesquisa de Lazzarini 

– o autor indica que sua pesquisa originou-se de um grupo de pesquisa internacional que 

buscava desvendar em vários países do mundo as redes de propriedade, estas entendidas 

como “os laços estabelecidos entre capitalistas pelo fato de terem posições acionárias 

conjuntas nas mesmas empresas” (LAZZARINI, 2011).  

Segundo o autor, o movimento de privatizações de 1990 no Brasil resultou em um 

aumento da inserção de alguns grupos privados domésticos e de entidades ligadas ao 

governo, em especial, o BNDES e os fundos de pensão de empresas estatais, em redes de 

                                                             
39 O BNDES e seu braço de investimento em participações societárias – o BNDESPar – são apontados pela 
autora como uma das mais importantes empresas públicas atuantes no capitalismo de Estado brasileiro.  
40 A autora aponta o Banco do Brasil como um exemplo de sociedade de economia mista que é utilizada 
como instrumento de atuação do capitalismo de Estado brasileiro. 
41 O maior exemplo de fundo de pensão é o Previ. 
42 Os fundos de investimento públicos são chamados pela autora de novos veículos de investimento. O 
exemplo da autora é o FI-FGTS. 
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propriedade43. Este processo teria sido fruto da opção regulatória brasileira de pautar o 

processo de privatização pela venda do controle das empresas estatais em bloco. Se, por 

um lado, este fenômeno seria explicado pelo fato de que a opção garantiria preços 

melhores nos leilões, por outro, é plausível a leitura de que esta opção viabilizou o 

processo politicamente, já que os consórcios vencedores eram formados por atores 

domésticos associados por meio de recursos públicos provenientes do BNDES e dos 

fundos de pensão.44 Neste sentido, o processo de privatização teria aprofundado a dinâmica 

de redes no Brasil, intensificando o capitalismo de laços e garantindo grande influência do 

governo sobre a iniciativa privada.  

Nem mesmo o processo de abertura de capital em bolsa de mais empresas, o maior 

envolvimento de investidores externos e o surgimento de novos empresários capitalizando-

se no mercado de capitais atenuou as características de entrelaçamento do empresariado 

brasileiro com o Estado. Na verdade, a estratégia do Estado brasileiro continuava a ser a de 

se envolver com grupos empresariais com o intuito de consolidar grandes grupos privados 

nacionais45. Este enlaçamento do Estado brasileiro com o desenvolvimento de grupos 

empresariais essencialmente privados pode ser visto como um aumento da capacidade de 

controle do Estado sobre a atividade econômica, isto é, em alguma medida, um 

fortalecimento do capitalismo de Estado46. 

Estas considerações são elementos importantes para a compreensão do fenômeno 

denominado por Lazzarini de capitalismo de laços, mas não explicam, efetivamente, o que 

é o capitalismo de laços e quais seriam suas características. O autor define o capitalismo de 

laços como:  

 
Um modelo assentado no uso de relações para explorar oportunidade de 
mercado ou para influenciar determinadas decisões de interesse. Essas 

                                                             
43 O BNDES e os fundos de pensão atuam como “conectores” de aglomerações nos grupos de proprietários e 
controladores comuns de empresas. Estes grupos de proprietários e controladores comuns de empresas 
juntamente com os elementos “conectores” é que indicam o fortalecimento da noção de laços após o processo 
de privatizações. 
44 Em referência às origens do capitalismo de Estado, esta hipótese é importante, na medida em que o 
processo de privatizações ocorrido no Brasil na década de 1990 sofreu muitas críticas da opinião pública e da 
classe política. Como explicado pela visão ideológica de capitalismo de Estado, criar uma estrutura que 
permitisse ao Estado manter-se envolvido na atividade econômica pode ter sido a forma menos traumática de 
garantir os objetivos das privatizações. 
45 Este processo é também conhecido em parte da doutrina como a tentativa de construção de “campeões 
nacionais”. Como vimos na seção anterior, esta é uma opção característica do capitalismo de Estado, que 
envolve apoio governamental a grandes grupos privados. 
46 Verifica-se, assim, certo ponto de contato e, talvez, retroalimentação, entre a noção de capitalismo de 
Estado e capitalismo de laços.  
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relações podem ocorrer somente entre atores privados, muito embora 
grande parte da movimentação corporativa envolva também governos e 
demais atores na esfera pública (LAZZARINI, 2011) 

 

O capitalismo de laços seria, assim, um modelo que permitiria explicar o 

emaranhado de contratos, alianças e estratégias que gravitam em torno de interesses 

políticos e econômicos. A noção de laço, neste sentido, não deve ser entendida como uma 

relação próxima, íntima ou duradoura. Diferentemente, a noção de laço deve ser entendida 

como uma relação entre atores sociais para fins econômicos.47  

A noção de que as decisões econômicas não são pautadas exclusivamente por 

elementos econômicos, mas sujeitas a elementos sociais, não é uma particularidade 

brasileira. A particularidade brasileira está no que Sérgio Buarque de Holanda definiu 

como “homem cordial” – um indivíduo guiado por relações que extrapolam o definido por 

leis ou formalidades do país – e o que Faoro definiu como “donos do poder” 48 

(LAZZARINI, 2011). Lazzarini pontua que os verdadeiros donos do poder estão inseridos 

e articulados “em um emaranhado de laços corporativos entre atores públicos e privados” 

e que o nível de poder que estes atores têm é determinado pela centralidade que ocupam na 

conexão de grupos corporativos distintos. 
                                                             
47 Avaliando os efeitos do capitalismo de laços, Lazzarini distingue duas correntes: uma que identifica 
aspectos positivos e outra, negativos. Do ponto de vista negativo, alguns economistas apontam que o 
capitalismo de laços poderia ser considerado uma falha de mercado que levaria a alocações ineficientes de 
recurso, tendo em vista que os critérios para a tomada de decisão são influenciados por contatos sociais e 
critérios políticos – os cartéis poderiam ser um dos exemplos de resultado do capitalismo de laços. O ponto 
de vista positivo tende a analisar este fenômeno sob o prisma de que as transações econômicas não podem ser 
dissociadas das relações sociais e, assim, a noção de laço poderia ser uma forma de reduzir assimetrias de 
informações. O capitalismo de laços, neste sentido, seria uma forma de garantir informação aos participantes 
do mercado, corrigindo uma falha de mercado e gerando, inclusive, maior previsibilidade para a tomada de 
decisões eficientes.  

Colocando esta discussão em termos mais práticos, a formação de grupos e consórcios em parceria 
com atores governamentais teria o efeito positivo de permitir o alinhamento de interesses e a junção de forças 
para garantir projetos de larga escala e com prazo longo de maturação. Isto porque, o alinhamento destes 
interesses (públicos e privados) geraria maior simetria de informação sobre as regras aplicáveis e diminuiria 
o risco regulatório. Por outro lado, o alinhamento destes interesses a círculos societários abriria espaço para 
um jogo político capaz de influenciar as estratégias empresariais e, portanto, gerar decisões ineficientes. 
Efeito ainda mais perverso é o de incentivar empresários a buscar parcerias com atores governamentais 
visando vantagens não disponíveis a investidores menos conectados. 

Para os fins da tese, não nos parece necessário tomar partido nestas discussões avaliativas sobre o 
capitalismo de laços, filiando-nos a uma ou outra corrente. É suficiente, para o quanto discutiremos nos 
capítulos seguintes, ter em mente que o capitalismo de laços é uma realidade na estrutura do capitalismo 
brasileiro que pode explicar algumas das opções regulatórias feitas pelo Brasil, e que trazem uma série de 
riscos negativos. Neste sentido, mais importante do que tomar partido na discussão sobre os efeitos positivos 
e negativos do capitalismo de laços, parece-nos mais importante identificar seus possíveis efeitos colaterais e, 
tendo-os em mente, buscar soluções para eles. 
48 Em sua obra “Os donos do poder” (1957), Faoro ressalta a associação e, em alguma medida, confusão, 
entre capital público e privado – grupos sociais estariam conectados intimamente ao tecido público, 
estabelecendo um jogo propriamente interno de troca de vantagens.  
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Lazzarini aponta que o capitalismo de laços brasileiro se sustenta em três eixos: (i) 

o sistema político vigente no Brasil (partidos e seus representantes); (ii) os atores 

governamentais diretos (Poder Executivo) e indiretos (estatais, especialmente o BNDES, e 

fundos de pensão), e; (iii) os grupos privados domésticos. O autor indica a existência de 

laços entre o sistema político vigente e os atores governamentais, em especial, pela 

coalizão política dominante, e destes com os grupos privados domésticos. 49 Os grupos 

privados domésticos possuem elevado grau de centralidade, não só por estabelecerem laços 

com o sistema político50 e com os atores governamentais, mas também por estabelecerem 

laços entre si por meio de relações cooperativas e participações acionárias cruzadas.51 

Em suma, em relação às particularidades brasileiras, Lazzarini conclui que o 

capitalismo brasileiro converge para a noção de aglomerações interligadas entre si por 

poucos atores. Elas surgem em virtude de dois atributos típicos das redes societárias 

brasileiras: “os consórcios (vários donos associados a um mesmo projeto ou empresa) e as 

pirâmides de controle (donos com participações em uma empresa intermediária, que, por 

sua vez, agrega posições em diversas outras)”. Os principais conectores destes grupos são, 

em especial, o BNDES e os fundos de pensão de estatais e, em menor grau, poucos grupos 

empresariais domésticos.  

O seguinte quadro identifica as principais características do capitalismo de laços 

brasileiro, seus aspectos positivos e negativos: 

 

                                                             
49 Lazzarini indica que empresas estrangeiras possuem baixo grau de centralidade no estabelecimento do 
“capitalismo de laços” brasileiro, razão pela qual elas não chegam a configurar um dos eixos principais da 
discussão. Na verdade, a participação destas empresas na estrutura de laços no Brasil se dá, 
fundamentalmente, pela associação estabelecida por elas com os grupos privados domésticos. 
50 Os laços de grupos privados com os atores políticos podem ser estabelecidos de diversas formas. O mais 
comum deles é a relação clientelista existente nas doações de campanha e os benefícios diretos ou indiretos. 
Segundo Lazzarini, é possível estabelecer uma relação (ao menos no plano da inferência causal) entre 
doações de campanha e o acesso dos doadores mais relevantes a capital financeiro. Vale frisar que este tipo 
de acesso não é sinônimo de desempenho eficiente da empresa, pois as pesquisas econômicas indicam que as 
empresas que mais se engajaram em doações de campanha apresentaram menor lucratividade (LAZZARINI, 
2011). 
51 A formação de grupos econômicos pode também ter consequências positivas e negativas. O ponto positivo 
é associado à redução dos custos da transação e seus efeitos colaterais. No caso brasileiro, a formação dos 
grupos atendeu à necessidade de crédito de diversas empresas: a formação de grupos permitia a melhor 
articulação de recursos e competências e garantia maior dinamismo a múltiplos negócios. Por outro lado, os 
grupos podem estabelecer estratégias baseadas em clientelismo e conluio – neste caso, os negócios do grupo 
são articulados por meio de conexões políticas, as quais podem beneficiar múltiplos setores de atuação do 
grupo (LAZZARINI, 2011). 
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Quadro 1 – Características do capitalismo de laços brasileiros: aspectos positivos e 
negativos52 

Característica Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Aglomeração de 

proprietários em 

consórcios e grupos 

entrelaçados. 

Junção de recursos e 

redução de risco sob 

condições de infraestrutura 

e crédito escassos. 

Conflitos societários. 

Menos competição 

Atores direta e 

indiretamente ligados ao 

governo como elementos 

centrais. 

Capital de longo prazo a 

menor custo, para suportar 

projetos de larga escala. 

Má alocação potencial: 

estratégias empresariais 

influenciadas pelo governo 

em exercício e emergência 

de canais clientelistas. 

 

Admitindo-se que a noção de capitalismo de laços é, na verdade, um dado da 

realidade brasileira – em contraposição a uma escolha facilmente alterável – parece-nos 

essencial identificar as medidas que deveriam ser adotadas para mitigar os efeitos 

negativos de suas características. Lazzarini sugere quatro ações: (i) maior transparência53, 

(ii) mais isolamento político54, (iii) redução generalizada de custos de transação55, e; (iv) 

combate a práticas anticompetitivas56. 

Na conclusão desta tese buscaremos examinar em que medida as características 

identificadas por Lazzarini são identificadas nos mecanismos de promoção e proteção de 
                                                             
52 Fonte: LAZZARINI, 2011. 
53 A exigência de maior transparência pode ser dividida em duas preocupações. Em primeiro lugar, as 
complexas pirâmides societárias deveriam ser simplificadas de forma a garantir maior transparência com 
relação a quem é o real controlador de um grupo empresarial. Em segundo lugar, as ações do BNDES e dos 
fundos de pensão públicos deveriam ser mais bem justificadas e embasadas à luz das necessidades e 
prioridades da economia brasileira. Como verificaremos mais adiante, a preocupação com o BNDES é 
particularmente relevante para o caso dos investimentos brasileiros no exterior. 
54 No que diz respeito à garantia de maior isolamento político, Lazzarini propõe que, antes de acabar com o 
financiamento privado de campanhas, deve-se garantir escrutínio diferente para as empresas que patrocinam 
coalizões políticas. Seria necessário, portanto, garantir maior fiscalização dos órgãos de controle (Ministério 
Público, tribunais eleitorais), realizar mais pesquisas cruzando dados de financiamento de campanha com 
resultados empresariais e aumentar a cobertura da mídia sobre este assunto. 
55 A proposta de redução generalizada de custos de transação envolveria reformas estruturais que buscassem 
a simplificação de procedimentos relacionados à atividade empresarial (desde a abertura de empresas até a 
resolução de disputas, passando pelos mecanismos necessários para obter financiamentos). O autor não dá 
nenhuma sugestão mais concreta de como isto poderia ser feito. 
56 Neste ponto, Lazzarini identifica que escolhas de política industrial que visam estimular o empresariado 
nacional em detrimento do capital estrangeiro, podem ser consideradas práticas anticompetitivas. O aumento 
da competitividade com a participação de estrangeiros seria, nestes termos, vantajoso para a mitigação dos 
efeitos negativos do capitalismo de laços. 
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investimentos brasileiros realizados no exterior, objeto da tese. Avaliaremos também se as 

medidas por ele sugeridas seriam adequadas para resolver os problemas identificados no 

modelo brasileiro e, na medida do possível, proporemos outras sugestões que possam 

mitigar estas características negativas presentes no modelo brasileiro.  

 
E.3. A relação entre as dimensões nacional, internacional e corporativa para 

estabilização de relações jurídicas de promoção e proteção de investimento estrangeiro 

A terceira grande base teórica desta tese foi apresentada por Jeswald W. Salacuse 

em seu livro “The Three Laws of International Investiment: National, Contractual and 

International Frameworks for Foreign Capital” (em tradução livre para o português: Três 

Regimes Jurídicos do Investimento Internacional: Nacional, Contratual e Parâmetros 

Internacionais para Capital Estrangeiro). Nesta seção buscaremos fazer uma breve síntese 

dos aspectos abordados por Salacuse em sua obra e indicar em que medida eles são 

relevantes para as discussões que empreenderemos no restante da tese. 

A primeira premissa importante do argumento de Salacuse é a constatação de que a 

gestão e proteção de qualquer investimento internacional devem levar em consideração a 

natureza e a interação das diferentes fontes do direito. Neste sentido, o autor parte da 

observação de que as regras aplicáveis aos investimentos estrangeiros derivam de três 

fontes diferentes57: (i) direitos nacionais, tanto do Estado receptor do investimento, quanto 

do Estado do qual o investidor é um nacional (E.3.1); (ii) contratos, sejam entre 

investidores e Estados receptores de investimento ou entre investidores (E.3.2); (iii) direito 

internacional, que consiste nos tratados, costumes e princípios gerais desenvolvidos e 

aceitos pelos Estados (E.3.3). 

A segunda premissa é a constatação de que o direito internacional dos 

investimentos é influenciado por três atores: o Estado receptor do investimento, o 

investidor e o Estado do qual o investidor é um nacional. A terceira premissa é que estas 

três fontes (ou dimensões) interagem entre si e devem ser levadas em consideração pelos 

investidores e também pelas autoridades regulatórias quando da criação da regulação 

aplicável aos investimentos estrangeiros. 

                                                             
57 Como verificaremos nesta seção, cada uma destas dimensões possui sua peculiaridade. O traço distintivo 
fundamental delas é a fonte das quais derivam. O direito nacional deriva do processo legislativo nacional; a 
dimensão da autonomia da vontade relaciona-se diretamente com a negociação empreendida por investidores 
e Estado ou apenas por investidores; por fim, o direito internacional deriva dos tratados, costumes e 
princípios internacionais reconhecidos pelos Estados. 
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Para garantir maior profundidade e clareza ao resumo das ideias do autor, 

dividiremos esta seção em quatro subseções, sendo uma para cada dimensão trabalhada 

pelo autor e a última para as conclusões e apontamentos que julgarmos úteis para esta tese. 

 

E.3.1 A dimensão do Direito Nacional 

A regulação da promoção e proteção do investimento estrangeiro no âmbito do 

direito nacional se dá de forma bastante diversa nos diferentes Estados. Essencialmente, 

isto é possível porque cada Estado é soberano para regular seus assuntos domésticos da 

forma como bem entender. Isto significa que, no mínimo, existem tantas regulações sobre 

proteção do investimento estrangeiro no mundo, quanto Estados soberanos. Há, portanto, 

uma multiplicidade de direitos nacionais não uniformes, o que pode representar elemento 

de insegurança e instabilidade jurídica para a promoção e proteção do investimento 

estrangeiro.58  

Salacuse identifica quatro correntes de pensamento sobre a regulação nacional: (i) 

teorias pró-investimento estrangeiro59; (ii) teorias contra investimento estrangeiro60; (iii) 

teorias da negociação do investimento estrangeiro61, e; (iv) teorias da estrutura do 

investimento estrangeiro62. Não nos parece pertinente entrar em detalhes sobre cada uma 

                                                             
58 Um dos objetivos da dimensão internacional da regulação aplicável aos investimentos estrangeiros é, 
justamente, garantir certo grau de previsibilidade e coesão que permita aos investidores terem segurança 
jurídica para realizarem seus investimentos. 
59 Em geral, encampada por Estados exportadores de capital, multinacionais e advogados de investidores 
estrangeiros, esta matriz teórica aponta os benefícios do investimento estrangeiro, notadamente crescimento 
econômico e prosperidade (aumento de oportunidades de emprego, transferência de tecnologia e know how, 
entre outros benefícios típicos de uma agenda liberalizante). Nesta esteira, a regulação proposta sugere que os 
capitais circulem livremente e que não existam restrições às atividades de investidores estrangeiros. 
60 Em geral, esta posição é encampada por alguns doutrinadores, agentes governamentais e líderes civis que 
não acreditam nos supostos benefícios da agenda da teoria pró-investimento. Os defensores desta linha 
argumentam que o investimento estrangeiro não necessariamente promove crescimento econômico, mas 
inibe o verdadeiro desenvolvimento e coloca os Estados receptores do investimento em uma posição de 
dependência de multinacionais e dos Estados dos quais elas são nacionais. A teoria da dependência está entre 
estas linhas de pensamento. 
61 Esta teoria não assume que os investimentos estrangeiros tragam benefícios ou custos excessivos, 
tampouco emite um juízo de valor sobre o investimento estrangeiro ser bom ou ruim. Ela propõe que o 
benefício do investimento estrangeiro é resultado de uma barganha negociada entre o investidor e o estado 
receptor do investimento no que se relaciona à distribuição dos benefícios e custos entre o investidor 
estrangeiro e o estado receptor do investimento. Neste sentido, a regulação nacional deve estabelecer um 
mecanismo de monitoramento e controle dos investimentos estrangeiros, de forma a verificar se os termos da 
barganha estão sendo efetivamente seguidos e, assim, se os benefícios esperados estão sendo alcançados. 
62 A teoria da estrutura do investimento estrangeiro admite a premissa de barganha da teoria da negociação. 
Entretanto, ela pondera que existem assimetrias de poder entre os Estados, particularmente os Estados 
pequenos e em desenvolvimento, o que os impede de negociar termos adequados para a barganha proposta. 
Assim, a negociação dos acordos deve ser extremamente cautelosa. A estratégia é estabelecer mecanismos 
mais estritos de admissão do investimento estrangeiro na regulação nacional. 
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destas teorias, bastando indicar que elas norteiam em alguma medida a policy regulatória 

dos Estados. 

O ponto comum a todas as teorias é a premissa de que direitos de propriedade são 

essenciais para assegurar qualquer regulação nacional sobre promoção e proteção de 

investimentos. A efetividade e segurança do direito de propriedade, entretanto, não 

depende apenas de previsões normativas abstratas, mas também da garantia de que estas 

previsões abstratas serão aplicadas pelas autoridades competentes. 

Neste sentido, além de eventualmente garantir direitos materiais aos investidores 

por meio de sua legislação local, os Estados devem também oferecer um ambiente 

institucional propício à garantia de direitos de propriedade. Existem diferentes modelos a 

este respeito: economias mais planejadas podem se socorrer de instituições estatais ligadas, 

por exemplo, ao poder executivo, enquanto que economias mais liberais tendem a alocar 

ao poder judiciário a responsabilidade de administrar os conflitos relacionados aos atores 

participantes da economia63. 

Tendo em vista este panorama institucional, Salacuse aponta que a regulação sobre 

o investimento estrangeiro pode se dar de duas formas: mediante o estabelecimento de uma 

lei geral de proteção e promoção do investimento estrangeiro (e.g. um código nacional de 

promoção e proteção do investimento estrangeiro) ou mediante legislação esparsa (e.g. 

disposições setoriais específicas, para óleo e gás, agricultura, aviação, por exemplo; ou 

aspectos de legislações específicas, tais como proteção da concorrência, entrada de 

capitais, etc). Independentemente da forma escolhida, o autor aponta que o propósito é 

controlar e encorajar a entrada de investimento estrangeiro.64 

O autor identifica que os direitos nacionais regulam quatro principais assuntos: (i) a 

natureza do investimento estrangeiro que o Estado busca ou aceita65; (ii) os incentivos que 

                                                             
63 Espera-se que neste modelo as cortes sejam imparciais, independentes e disponham de pessoal apto e de 
processos eficientes. Métodos alternativos de resolução de conflitos – como a arbitragem – são considerados 
elementos importantes e eficientes, para os efeitos desta teoria. 
64 Países interessados em atrair novas tecnologias ou com falta de capital nacional, tendem a adotar a 
abordagem de encorajar o investimento estrangeiro; por outro lado, Estados com experiências ou ideologias 
céticas em relação ao investimento estrangeiro, tendem a preferir a abordagem de controlar o investimento 
estrangeiro. 
65 A regulação, neste ponto, define quais investimentos são permitidos, encorajados e, de outra banda, quais 
são proibidos. Virtualmente nenhum Estado permite que estrangeiros atuem irrestritamente em qualquer setor 
da economia, isto é, por mais liberais que sejam, os Estados geralmente reservam algumas matérias 
exclusivamente a investidores nacionais (por questões de segurança nacional ou por interesses econômicos e 
industriais estratégicos). Por esta razão, é comum que a legislação nacional estabeleça contribuição mínima 
do investimento para a economia nacional, requisitos de parceria com investidores locais (ou com o Estado), 
restrições à aquisição de recursos naturais ou terras, requisitos de performance, entre outros. 



 66 

o Estado está disposto a dar para os investimentos que ele visa atrair66, (iii) os controles 

regulatórios que são executados nestes investimentos67, e; (iv) o aparato governamental 

que administra todo o processo relacionado ao investimento estrangeiro68. 

O autor conclui, no que diz respeito aos aspectos de direito material, que um dos 

objetivos da regulação nacional é o de garantir estabilidade e segurança aos investidores 

estrangeiros. Isto é possível não só por meio de disposições de direito material, mas 

também por meio de garantias processuais. O outro importante objetivo da regulação 

nacional é assegurar ao Estado receptor do investimento espaço regulatório suficiente que 

lhe permita adotar medidas para adaptar a regulação nacional ao longo do tempo, conforme 

novas necessidades surjam.  

Neste contexto, o autor destaca que a dimensão de direito internacional e a da 

autonomia da vontade 69  são importantes para garantir ao investidor a estabilidade 

inicialmente estabelecida com o Estado receptor do investimento. Parece-nos, neste 

sentido, que é possível estabelecer um sistema de freios e contrapesos mediante a 

utilização destas três dimensões. 

 

E.3.2 A dimensão da autonomia da vontade: contratos 

A dimensão relacionada à autonomia da vontade é diferente da dimensão do direito 

nacional por três importantes aspectos. Em primeiro lugar, porque os contratos são feitos 

de acordo com a vontade das partes relacionadas ao investimento, enquanto que o direito 

nacional é uma manifestação da vontade das autoridades de um Estado. Em segundo lugar, 

os contratos refletem o poder de barganha das partes relacionadas ao investimento, 

                                                             
66 Os incentivos e garantias oferecidos pelos Estados variam consideravelmente, mas podem ser reduzidos a 
três tipos: (i) atributos políticos e econômicos do Estado (e.g. estabilidade política, econômica, mão de obra 
qualificada, infraestrutura, etc); (ii) qualidade e força de seu sistema jurídico (respeito aos contratos, respeito 
ao rule of law, controle efetivo de corrupção, etc), e; (iii) previsões específicas para encorajar investimentos 
estrangeiros diretos (e.g.: incentivos fiscais e aduaneiros, subsídios, etc). 
67 Existem diversos tipos de controle que podem ser estipulados pelos Estados receptores de investimento, 
dependendo das peculiaridades da economia local, seus objetivos desenvolvimentistas e as opções políticas e 
sociais. Os mecanismos mais comuns são controle: de preços (desde preço a ser ofertado ao consumidor 
final, até regras referentes a preços de transferência), de câmbio, de administração, financeiro, entre outros.  
68 É cada vez mais comum que Estados criem agências governamentais com o objetivo de verificar se os 
requisitos para admissão de um determinado investimento foram cumpridos. São três as funções principais 
destas agências: registro inicial do investimento, promoção de novos investimentos e monitoramento do 
investimento realizado. 
69 A autonomia da vontade permite que o investidor adote estratégias de gestão, contratação de seguros e 
proteções contratuais não previstas na legislação doméstica.  
As principais cláusulas e disposições contratuais que costumam ser utilizadas em contratos relacionados a 
investimentos serão mais detalhadamente descritas no capítulo III desta tese. 
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enquanto que o direito nacional é resultado do processo político nacional. Em terceiro 

lugar, os contratos representam regras específicas e detalhadas de um investimento, 

enquanto que o direito nacional estabelece regras gerais, designadas para cobrir diversas 

transações. 

Na dimensão relacionada aos contratos, o autor explora a natureza dos contratos 

relacionados a investimentos estrangeiros e o complexo de normas que são aplicáveis a 

eles. A natureza dos contratos tem relação com o grau de liberdade contratual que o Estado 

garante aos interessados no processo de investimento. Já as normas aplicáveis aos 

contratos relacionam-se mais diretamente à segurança e à possibilidade de execução dos 

direitos contratuais70. Explica-se. 

Os contratos possuem a função de disciplinar questões importantes relacionadas à 

organização, estrutura, operação e funcionamento do investimento, além dos direitos e 

obrigações do investidor e do Estado. Estes elementos são essenciais para a compreensão 

da dimensão relacionada à autonomia da vontade e devem ser compreendidos à luz da 

dimensão do direito nacional. Isto porque o grau de liberdade das partes e a possibilidade 

de execução de direitos contratuais estão intimamente ligadas com o direito nacional de 

algum país que, em última instância, é o que garante às partes a liberdade de contratar e os 

instrumentos para assegurar os seus direitos. Em outras palavras, os arranjos contratuais 

devem ser compreendidos à luz do direito nacional aplicável, não podendo ser 

compreendidos em uma espécie de “vácuo jurídico”.  

Ademais, Salacuse identifica quatro modalidades de contratação que são 

importantes para a compreensão da estruturação de investimentos: (i) entre investidores; 

(ii) de fornecimento e financiamento,; (iii) de seguros, e; (iv) contratos com entidades 

estatais. 

Os contratos entre investidores incluem acordos entre investidores diferentes e 

entre investidores e empresas receptoras do investimento (ou empresas investidas). Este é o 

contrato elementar que irá delimitar os direitos e obrigações dos investidores71. Os 

contratos de fornecimento e financiamento são celebrados pela empresa investida e 

                                                             
70 Tal como para os direitos de propriedade, a efetividade e segurança dos direitos contratuais não depende 
apenas de previsões normativas abstratas, mas também da garantia de que estas previsões abstratas serão 
aplicadas pelas autoridades competentes.  
71 O autor trata de documentos societários – estatutos, contratos sociais, acordos de sócios – dentro desta 
categoria. 
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terceiros essenciais para o desenvolvimento das atividades da empresa (e.g. fornecimento 

de materiais, mão de obra, empréstimos bancários, entre outros).  

Os contratos de seguro podem ser celebrados pela empresa investida ou pelos 

investidores e tem como objetivo assegurar os investidores contra diversos riscos que estão 

relacionados ao investimento (desde riscos políticos e extraordinários, até riscos cambiais 

ou outros relacionados à atividade da empresa investida). Por fim, os contratos com 

entidades estatais representam garantias aos investidores ou à empresa investida dos 

direitos e benefícios que o Estado parceiro lhes oferece, e buscam regular e controlar a 

conduta dos investidores e das empresas investidas no desenvolvimento das atividades 

objeto do contrato. 

Além disso, o autor tem preocupação específica com a forma pela qual estes 

contratos se adaptam à medida que dificuldades se apresentam.72 Transações relacionadas 

a investimentos estrangeiros não só são transações de longo prazo (portanto, sujeitas aos 

riscos inerentes ao passar do tempo), como também estão sujeitas a diversos riscos 

domésticos (e.g. guerras, revoluções, fechamento de rotas comerciais, flutuação cambial, 

modificações de governo, entre outros). Neste sentido, a negociação de contratos 

relacionados a investimentos deve se preocupar não só em ser concluída, mas em manter a 

barganha estabelecida ao longo do tempo.  

Uma das vantagens da estabilização da relação entre investidor e Estado receptor 

do investimento por meio de contratos é a possibilidade e forma de readequação das bases 

contratadas. Assim, diferentemente da estabilização realizada por meio do direito nacional 

ou internacional, os contratos podem ser renegociados a qualquer tempo pelas partes, de 

forma a permitir a elas que ajustem os termos da contratação aos desafios e características 

que estejam sendo enfrentados pelas partes.73  

                                                             
72  Vale lembrar aqui parte de dois pressuposto importantes da teoria econômica dos contratos: os 
negociadores possuem racionalidade limitada para prever todos os eventos e condições que poderão afetar 
suas transações no futuro, e; os custos de contratos mais completos podem superar os benefícios ou riscos 
associados à imperfeição dos contratos. Além disso, em contratos internacionais, há um maior grau de 
assimetria de informações que deriva do fato de as partes terem culturas, ideologias, sistemas políticos e 
direitos distintos.  
73 Salacuse aponta que existem três tipos de renegociação possíveis: (i) renegociação pós-contratual, que se 
refere aos casos em que a renegociação ocorre após o término da primeira relação contratual; (ii) 
renegociação intracontratual, que ocorre quando o próprio contrato prevê hipóteses de renegociação, e a 
renegociação se refere a uma destas hipóteses, e; (iii) renegociação extracontratual, que se refere aos casos 
em que as partes, sem previsão contratual, mas na vigência de um contrato, decidem renegociar o contrato ou 
alguns de seus termos. 
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Em conclusão, o processo de modificação de contratos tende a ser mais simples do 

que o de modificação da regulação aplicável no âmbito nacional ou internacional. Neste 

sentido, a renegociação de contratos pode ser uma forma de garantir o interesse público, de 

construir regulação efetiva e de facilitar o desenvolvimento de investimentos. Ela deve ser 

vista como um exercício constante durante a execução dos contratos, com vistas a 

efetivamente garantir os interesses das partes em suas relações. 

 

E.3.3 A dimensão do direito internacional 

Por fim, no que diz respeito à dimensão do direito internacional, Salacuse retoma a 

discussão relacionada a tratados internacionais, costume internacional e princípios gerais 

de direito. Em apertada síntese, Salacuse busca identificar a evolução histórica dos 

princípios e regras relacionados ao direito internacional dos investimentos e verifica como 

sua efetividade é garantida por meio dos mecanismos de resolução de conflitos 

existentes74. Segundo o autor, o direito internacional interfere nas transações internacionais 

de investimento de pelos menos três formas distintas.  

A primeira delas é afetando a legislação doméstica que disciplina as transações de 

investimento, seja porque os Estados buscam definir sua legislação doméstica em função 

do que tem se normatizado no plano internacional, seja porque devem adaptar sua 

legislação nacional em razão de compromissos internacionais assumidos. A segunda é 

garantindo aos investidores direitos substantivos contra Estados e os mecanismos 

processuais necessários para adjudicar estes direitos 75 . Em terceiro lugar, o direito 

internacional é responsável pela criação de organizações internacionais e instituições 

importantes na área do investimento estrangeiro. 

Salacuse indica, ainda, que o crescente número de tratados que regulam 

investimentos estrangeiros elevou a importância do direito internacional nas relações 

econômicas internacionais. Antes do chamado boom dos TBIs, na década de 1990, o 
                                                             
74 Não aprofundaremos os aspectos levantados pelo autor neste momento, pois as características do direito 
internacional dos investimentos, particularmente, do direito internacional costumeiro serão mais 
detalhadamente trabalhados no Capítulo III. 
75 Como verificaremos nos capítulos subsequentes, a principal forma pela qual os direitos substantivos e 
adjetivos dos investidores são garantidos no direito internacional é por meio de tratados bilaterais de 
promoção e proteção de investimentos, cujos objetivos fundamentais são promover e proteger o investimento 
estrangeiro em um determinado Estado. Além destes dois objetivos, considerados primários, é possível 
identificar nos tratados bilaterais de promoção e proteção de investimento alguns objetivos secundários 
destes acordos, notadamente: (i) liberalização de mercados; (ii) criação de relacionamentos; (iii) estímulo ao 
investimento doméstico (na medida em que os tratados representam um compromisso geral do Estado com o 
capital privado), e; (iv) criação de novos mecanismos de governança e fortalecimento do estado de direito. 
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direito internacional dos investimentos restringia-se a uma matéria restrita ao interesse de 

poucos advogados e acadêmicos; atualmente, a regulação destes tratados é de interesse de 

diversos outros públicos (ambientalistas, organizações não governamentais, 

multinacionais, governos, entre outros). Este interesse é resultado do aumento do escopo 

que o direito internacional dos investimentos teve com seu desenvolvimento histórico, 

sendo certo que atualmente transações de investimento internacional devem levar em 

consideração o direito internacional no seu planejamento, negociação, gestão e realização. 

Por fim, reconhecendo que existem diferenças significativas entre os diversos 

tratados que regulam os investimentos estrangeiros, o autor conclui que os tratados de 

promoção e proteção de investimentos como um grupo parecem ter muitas similaridades. 

Estas similaridades contribuem para a criação de uma dimensão do direito internacional de 

regulação do investimento estrangeiro, isto é, um regime global do investimento 

estrangeiro. 

 

E.3.4 Conclusões e apontamentos para a tese 

As três dimensões do investimento estrangeiro são conceitualmente distintas, mas 

não deixam de ser relacionadas. Na proposta de Salacuse, a autonomia da vontade é 

conformada e influenciada pelos direitos nacionais, sendo que este pode, por sua vez, ser 

conformado e influenciado pelo direito internacional. A Figura 2, abaixo, representa as 

dimensões de proteção do investimento estrangeiro identificadas por Salacuse e como elas 

podem se relacionar: 
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Figura 2 – Correlação das dimensões da proteção do investimento estrangeiro76 

 

Parece-nos possível identificar na proposta de Salacuse certa prevalência do direito 

internacional sobre o direito nacional e a autonomia da vontade, e do direito nacional sobre 

a autonomia da vontade. Esta noção foi representada na Figura 2 pela justaposição das 

diferentes dimensões. Neste sentido, a autonomia da vontade está representada atrás do 

direito nacional e do direito internacional por ser conformada por ambas as dimensões.  

O foco da proposta de Salacuse está na interação entre estas dimensões. Segundo o 

autor, é possível identificar três tipos de interação: (i) direito nacional com autonomia da 

vontade; (ii) direito nacional com direito internacional, e; (iii) autonomia da vontade com 

direito internacional.77 Examinemos brevemente cada um destas interações. 

A interação entre o direito nacional e a autonomia da vontade existe, em primeiro 

lugar, porque o direito nacional é condição para o cumprimento do quanto previsto na 

dimensão da autonomia da vontade, na medida em que os limites da autonomia da vontade 

são dados e conformados pelo direito nacional. Em segundo lugar, os contratos muitas 

vezes fazem referência ao direito nacional ou utilizam-se de conceitos do direito nacional, 

os quais são incorporados à transação de investimento. Em terceiro lugar, os contratos 

podem também influenciar a natureza e a aplicação do direito nacional, por exemplo, ao 

                                                             
76 Elaboração própria. 
77 A Figura 2 permite visualizar uma quarta interação, que ocorre entre as três dimensões apontadas pelo 
autor. Como ficará mais evidente adiante, ao estrutura seu investimento, o investidor encontra-se, justamente, 
no espaço em que há interação entre estas três dimensões. 
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escolher o direito aplicável para regular o contrato, ou criar cláusulas de estabilização que 

impeçam que alterações no direito nacional impactem negativamente o acordo das partes. 

A interação entre o direito nacional e o direito internacional existe na medida em 

que o internacional não opera qualquer efeito sem o nacional. Isto porque a aplicação do 

direito internacional à transações de investimento é um processo de comparação que exige 

comparar o tratamento dado pelo Estado a um investimento aos parâmetros definidos pelo 

direito internacional. Esta comparação só é possível quando se avalia e se compreende de 

maneira completa o direito nacional aplicável. Em segundo lugar, o direito nacional deve 

estar em conformidade com o direito internacional. Em terceiro lugar, o direito 

internacional, muitas vezes, refere-se a conceitos do direito nacional ou utiliza-se deles.  

Por fim, existem pontos de interação entre a autonomia da vontade e o direito 

internacional. O primeiro ponto de interação está na própria possibilidade de que as partes 

escolham que o direito aplicável ao seu acordo seja o direito internacional (ou conceitos, 

regras e tratados específicos). Em segundo lugar, alguns conflitos derivados de contratos 

podem ser submetidos à resolução de controvérsias em foros internacionais (seja no âmbito 

do ICSID ou de outros tribunais de arbitragem internacional) ou podem até mesmo ser 

impedidos por previsões contratuais de buscar solução em cortes internacionais. Em 

terceiro lugar, é possível que o direito internacional proteja especificamente previsões 

contratuais (por meio das cláusulas guarda-chuva, por exemplo).  

Para ilustrar a relação entre estas diferentes esferas, Salacuse sugere o seguinte 

exemplo: 

 

Investment treaty provisions prohibiting expropriation except on payment of 
just compensation or requiring that investment treatment be “fair and 
equitable” is to constrain the actions that national governments may take 
with respect to international investors. At the same time the applicability of 
an international treaty provision may depend on the nature of the rights 
gained under national law. For example, if an investor engaged in a 
transaction that does not result in property rights under national law, treaty 
provisions on expropriation may be inapplicable since the investor had 
nothing that was expropriated. (SALACUSE, 2013) 

 

O exemplo deixa clara a preocupação do autor em discutir os pontos em que a 

intersecção das três dimensões ocorre. No exemplo, o direito internacional teria sido 

responsável por conferir ao investidor o direito de não ter sua propriedade expropriada, 
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enquanto o conceito de propriedade seria dado pelo direito nacional, e a transação 

supostamente expropriada estaria no âmbito da autonomia da vontade. 78 

A realidade da estruturação de investimentos estrangeiros por investidores e da 

regulação sobre os investimentos estrangeiros pelos Estados é mais complexa e, por vezes, 

pode não ser bem identificada na intersecção destas dimensões.79 Isto porque a relação 

entre estas dimensões não é estática; pelo contrário, ela é dinâmica. Explica-se. 

O ponto comum nestas três dimensões é a busca da estabilidade regulatória para a 

realização de investimentos internacionais. A gestão privada do risco de investimento 

(dimensão da autonomia da vontade) é um elemento fundamental para estabilizar a relação 

jurídica do investidor com o Estado receptor do investimento. O exercício efetivo desta 

dimensão, no entanto, apenas é possível se o direito nacional conformar de maneira 

adequada a autonomia da vontade e, ao mesmo tempo, assegurar alguns direitos ao 

investidor e ao Estado.  

Para encontrar o equilíbrio desta equação, é preciso que o direito nacional seja 

flexível o suficiente para respeitar os novos arranjos criados por investidores e Estados. Ao 

mesmo tempo, o direito nacional precisa apresentar certo grau de rigidez para garantir que 

a autonomia da vontade seja exercida em um ambiente minimamente estável e que permita 

às partes da relação de investimento certa segurança jurídica. Este mesmo exercício 

dialético deve ser feito com relação ao direito internacional, que deve, no entanto, 

conformar tanto o espaço de adaptação da dimensão nacional, como também o da 

autonomia da vontade. 

Assim, sendo influenciados reciprocamente, os espaços de regulação do direito 

internacional, do direito nacional e da autonomia da vontade devem estar em constante 

adaptação e evolução. Isto é essencial para o desenvolvimento da tese. Como 

verificaremos nos capítulos seguintes, a partir da apresentação da regulação brasileira 

                                                             
78 Esta é a quarta interação a que nos referimos na nota de rodapé 77 
79 No decorrer da tese verificaremos que, por vezes, o direito internacional garante aos investidores proteção 
não conferida pelo direito nacional – por exemplo, ao garantir em um tratado internacional que direitos 
contratuais, ainda que não sejam considerados propriedade, não possam ser expropriados ou, ainda, ao 
garantir aos investidores direitos iguais aos de investidores de outras nacionalidades (cláusula da nação mais 
favorecida). Nestes casos, as transações feitas pelos investidores estariam em um ponto de intersecção apenas 
entre a esfera azul e a verde. Pode ocorrer também que determinados ativos sejam protegidos pelo direito 
nacional contra expropriação, mas não pelo direito internacional em razão da forma como foram estruturados 
(por exemplo, mediante abuso da personalidade jurídica). Neste caso, a intersecção estará entre a esfera verde 
e a vermelha. Por fim, pode ocorrer que determinados ativos simplesmente não estejam protegidos por 
previsões de direito nacional ou internacional, hipótese na qual a operação estaria apenas no âmbito da 
autonomia da vontade. 
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(capítulo I) e da norte-americana (capítulo II), do direito costumeiro internacional e das 

formas de organização privada de investimentos (capítulo III), proporemos sugestões de 

aprimoramento incremental da regulação sobre a proteção do investimento brasileiro no 

exterior (capítulo IV). 
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CAPÍTULO I – O ESTÍMULO À INTERNACIONALIZAÇÃO DE 

EMPRESAS BRASILEIRAS: A ESTRATÉGIA BRASILEIRA DE 

PROTEÇÃO DO INVESTIMENTO NACIONAL NO EXTERIOR 
 

Este primeiro capítulo da tese tem como objetivo apresentar o modelo brasileiro de 

estímulo à internacionalização de empresas brasileiras. Como verificaremos no 

desenvolvimento deste capítulo, não se busca aqui apenas tratar dos mecanismos utilizados 

pelo Brasil para proteger o investimento nacional no exterior. Pelo contrário, a principal 

preocupação é identificar o conjunto de mecanismos utilizados pelo Brasil ao longo dos 

anos para fomentar a internacionalização das empresas brasileiras.  

Para atingir este objetivo, o capítulo está estruturado em cinco seções. 

Primeiramente, buscar-se-á traçar um panorama histórico da estratégia brasileira de 

estímulo à internacionalização das empresas brasileiras (1.1.). Esta seção identificará a 

posição política e econômica brasileira desde a década de 1980 até os dias de hoje. A 

segunda seção traçará o panorama histórico dos programas de apoio e financiamento à 

exportação de bens e serviços do BNDES, desde sua criação, na década de 1950 até os dias 

de hoje, identificando-se os produtos e serviços oferecidos, bem como alguns dos 

resultados obtidos (1.2).  

Em seguida, na terceira seção, a Agência Brasileira Gestora de Fundos 

Garantidores e Garantias será apresentada em uma perspectiva institucional, considerando-

se os produtos e serviços oferecidos e os resultados obtidos (1.3.). A quarta seção 

apresentará os Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFIs) brasileiros 

de 2015 (1.4). Por fim, a última seção proporá uma reflexão sobre os traços do capitalismo 

brasileiro que podem ser identificados no modelo brasileiro de estímulo à 

internacionalização e de proteção das empresas brasileiras (1.5). 

 

1.1. Perspectiva histórica: a estratégia brasileira de estimular a 

internacionalização de empresas brasileiras 

Nesta primeira subseção buscaremos apresentar, em uma perspectiva histórica, a 

estratégia brasileira de estimular a internacionalização das empresas brasileiras. O 

principal objetivo desta seção é identificar em que momento e de que forma a política 
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externa brasileira passou a se preocupar em estimular empresas brasileiras a 

internacionalizarem suas atividades e que perfil de empresa estava sendo estimulado. 

O escopo temporal da análise aqui empreendida vai da década de 1980 até 2016. A 

reconstrução histórica inicia-se com a década de 1980 de forma a permitir identificar os 

principais elementos da política externa brasileira que foram levados em consideração no 

período pós-ditadura militar no que diz respeito aos parceiros estratégicos brasileiros e à 

internacionalização das empresas brasileiras. O foco, portanto, é verificar a evolução das 

opções políticas brasileiras após a redemocratização. 

 

1.1.1. A posição brasileira na década de 1980 e 1990 

A década de 1980 foi uma década de profundas mudanças no Brasil, seja do ponto 

de vista político e econômico interno ou na perspectiva da política externa. Não nos cabe, 

aqui, fazer uma digressão sobre os fatos políticos que levaram ao processo de 

redemocratização, tampouco uma análise econômica da década chamada de “década 

perdida” não só para o Brasil, como para toda a América Latina.  

Entretanto, parece-nos importante lembrar o fato histórico de que na década de 

1980 o regime comunista da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas entrou em 

profunda crise, culminando com a derrocada da URSS e com o estabelecimento de uma 

nova ordem internacional, desta vez dominada por uma única potência internacional, os 

EUA. Este fato é relevante na medida em que, até então, a política externa brasileira era 

especialmente sensível aos incentivos positivos e negativos da disputa estratégica entre 

EUA e URSS. Um dos desafios da política externa brasileira pós-URSS foi, justamente, 

compreender o papel que o Brasil deveria ocupar no cenário internacional e de quais 

formas este papel poderia ser exercido. Luis Seixas Correa identifica que este cenário não 

era favorável para o Brasil:  

 

Impunha-se um esforço de imaginação e operação que integrasse todas as 
variáveis interna e externas, delas extraindo as oportunidades abertas pelas 
transformações ocorridas no Brasil e no mundo, sem, no entanto, 
caracterizar uma ruptura com o patrimônio diplomático consolidado pelo 
país (CORREA, 1997, p. 480). 

 

É possível dizer, dentro do contexto político interno brasileiro e internacional da 

década de 1980, que a política externa brasileira direcionou-se muito mais à identificação 

de novas frentes diplomáticas, com o fito de estabelecer diálogo do Brasil com a 



 77 

comunidade internacional e regional, em compasso com as profundas transformações 

mundiais da época. 

O final da década de 1980, em especial a partir da moratória da dívida externa 

(1987), foi marcado pelo início de uma diplomacia presidencialista que teve como objetivo 

solidificar e agilizar as relações do Brasil com seus parceiros desenvolvidos para que 

voltassem a injetar recursos na economia brasileira e a participar do desenvolvimento 

nacional. Foram essenciais, para este objetivo, as negociações com os credores 

estrangeiros, no sentido de pôr fim à moratória, fato ocorrido em setembro de 1988. 

Seguindo a recuperação da credibilidade brasileira no plano multilateral, o final da 

década de 1980 foi marcado pela tentativa de restabelecimento de políticas bilaterais do 

Brasil tanto com países da Ásia (notadamente China e Japão), como também da África 

(notadamente os países de língua portuguesa – Cabo Verde e Angola, em especial). Não se 

pode dizer que na década de 1980 a política externa chegou a ter resultados efetivos, 

entretanto, a década foi fundamental para retirar o Brasil do que se identificava como 

isolacionismo internacional brasileiro, típico da década de 1970 (CORREA, 1997).80 

Apesar do chamado isolacionismo diplomático brasileiro, era possível identificar a 

presença de investimentos brasileiros no exterior. Annibal Villela, em pesquisa empírica 

nas décadas de 1970 e 1980, identificou a atuação de empresas brasileiras81, no exterior, 

em cinco setores da economia: (i) o setor bancário, que representava a maior parte dos 

investimentos brasileiros no exterior, tinha atividades nos EUA, na Europa Ocidental, 

América Latina e África; (ii) a produção e exploração de petróleo tinha atividades no 

Iraque, Mauritânia, Argélia, Tanzânia e na América Latina82; (iii) a construção civil, com 

atividades no Iraque, Mauritânia, Argélia, Tanzânia e na América Latina83; (iv) os serviços 

de engenharia, com atividades na América Latina, Nigéria, Tanzânia, Argélia e no Oriente 

                                                             
80  Luis Felipe Correa resume a agenda diplomática brasileira do governo Sarney como tendo dois 
movimentos “um, de continuidade, porque grande parte dos assuntos externos do Brasil tinham um vínculo 
maior com a própria escala da economia brasileira e as transformações porque passou a estrutura 
produtiva do país e o seu modo de inserção internacional; outro, de inovação, porque a democracia 
necessariamente abriu novas frentes diplomáticas, avançando certos temas e facilitando o diálogo com a 
comunidade internacional e regional, e porque o próprio mundo do final dos anos 80 passou por profundas 
transformações” (CORREA, 1997, p. 498).  
81 Segundo o autor, a partir da década de 1970, excepcionando-se o setor bancário, as empresas brasileiras 
que mantinham investimentos no exterior eram: Petrobrás, Mendes Júnior, Copersucar, Cotia Comércio 
Exportação e Importação SA, Camargo Correa, Odebrecht, ECISA, ESUSA, Gradiente e Calói. 
82 Particularmente na Venezuela, Colômbia, Peru, Chile e Uruguai. 
83 Como no caso da exploração de petróleo, na Venezuela, Colômbia, Peru, Chile e Uruguai. 
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Médio, e; (v) manufaturas, com atuação no Reino Unido, América Latina84 e Nigéria 

(VILLELA, 1983). 

Sobre a política de apoio aos investimentos brasileiros no exterior, Villela aponta 

que havia uma estrutura baseada tanto em incentivos de crédito e incentivos fiscais, quanto 

em incentivos financeiros. Os incentivos financeiros consistiam, basicamente, em 

financiamentos sob responsabilidade da Cacex e do Banco do Brasil, que tinham como 

objetivo (i) refinanciar exportações por meio da compra de títulos representativos de 

vendas no exterior; (ii) financiar a preparação de projetos e propostas para que brasileiros 

participassem da prestação de serviços no exterior (sendo estes financiamentos 

estabelecidos no Brasil), e; (iii) financiar o estabelecimento de empresas brasileiras no 

exterior por meio de linhas de financiamento de curto e médio prazo (isto é, de até 3 anos 

de duração). 

A década de 1990 marcou um período de profunda transformação política, 

econômica e institucional brasileira, que se refletiu também nas opções e estratégias da 

política externa brasileira, em especial pelo rompimento com a tradicional matriz 

desenvolvimentista que se viu durante o governo militar. O Brasil passou a construir uma 

imagem de liderança regional e a buscar inserção global, fato este que foi acompanhado de 

uma aproximação com os países desenvolvidos, em uma tentativa de compensar a 

vulnerabilidade externa a que o país se sujeitou com a abertura da economia brasileira, 

iniciada já no governo de Fernando Collor de Melo (SILVA, 2002).  

Pode-se dizer que o início da década de 1990 foi marcado pela articulação da 

estratégia brasileira junto a foros multilaterais. De certa forma, o bilateralismo passou a ser 

visto sob um ponto de vista estratégico em relação ao multilateralismo. Explica-se. A 

política externa brasileira passou a desejar influir na regulamentação do sistema 

multilateral de comércio e na arquitetura das finanças internacionais. A agenda bilateral 

passou a ser importante como estratégia para o fortalecimento da projeção internacional 

brasileira – foi, neste sentido, que se conjugaram esforços na negociação do Mercosul, por 

exemplo, com a intenção de transformar o Brasil em uma liderança na América Latina e, 

depois, em uma liderança mundial.  

Em termos de alinhamento com parceiros comerciais estratégicos, o governo Collor 

prezou por estabelecer parcerias com os Estados Unidos, inclusive em detrimento de novos 

                                                             
84 Particularmente na Bolivia, Colômbia, Argentina e México. 
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polos de poder econômico, financeiro e tecnológico na Europa e na Ásia. Verificou-se, 

neste mesmo contexto, a retração da presença brasileira na África e no Oriente Médio. Em 

sentido contrário, buscou-se acelerar e aprofundar a integração brasileira na América 

Latina , em especial com a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, criando-se o Mercosul.  

Na transição entre o governo Collor e o governo de Fernando Henrique Cardoso, 

buscou-se diminuir a subordinação brasileira aos interesses dos EUA, fomentar a 

integração regional no âmbito do Mercosul e reforçar a atuação multilateral brasileira, 

sobretudo no âmbito político e na regulação do comércio multilateral.  

O governo de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) buscou criar, no âmbito 

interno, o que se chamou de Estado logístico. Tratava-se de uma opção pelo fortalecimento 

dos núcleos nacionais da economia, que transferia para a sociedade responsabilidades 

empreendedoras e ajudava as empresas a operar no exterior. No que diz respeito à atuação 

internacional do Estado brasileiro, seguia-se a diretriz da chamada “autonomia pela 

integração”, cujo objetivo seria exercer maior autonomia por meio do fortalecimento de 

laços regionais estratégicos. 

Pode-se dizer que em termos de parceiros estratégicos a América do Sul foi o foco 

da política externa do governo Fernando Henrique Cardoso. Buscou-se aumentar a 

interdependência regional e garantir ao país condições de negociar de forma favorável uma 

eventual integração com a economia norte-americana e com as potências nascentes. Até 

certo ponto, houve também uma reaproximação do interesse brasileiro com os países 

europeus e asiáticos85, como indica a ampliação das relações bilaterais com parceiros tais 

como China, Japão, Índia e Rússia. Não se pode identificar, no entanto, em um primeiro 

momento, alinhamento estratégico do Brasil com a África86 e o Oriente Médio. (CERVO, 

2003; SILVA, 2002; VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003).  

Os resultados da política externa implementada no governo Fernando Henrique 

Cardoso foram variados. Especificamente no que diz respeito ao fluxo de investimentos 

estrangeiros, as mudanças trouxeram confiabilidade para o país no exterior e possibilitaram 

                                                             
85 O mapa de viagens do presidente Fernando Henrique Cardoso em seu primeiro mandato indica esta 
reaproximação: foram mais de 20 viagens a países do continente Americano, mais de 20 viagens a países do 
continente Europeu e 5 viagens ao continente asiático.  
86 Exceto pela ampliação das relações bilaterais com a África do Sul, particularmente após o fim do regime 
do apartheid. Após a pacificação de Angola, feita também com ajuda brasileira em uma missão de paz, 
tentou-se retomar e fomentar o interesse de empresas brasileiras no país. Estas medidas, entretanto, foram 
adotadas, em especial na segunda metade do segundo governo Fernando Henrique Cardoso.  
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a atração de investimentos estrangeiros diretos para o Brasil.87 É atribuível também à 

política daquela época o apoio de organismos multilaterais e de governos de países 

desenvolvidos a países emergentes em momentos de crise econômica e financeira, como a 

crise cambial de 1999 (VIGEVANI; OLIVEIRA; CINTRA, 2003).  

Neste contexto e com o objetivo de ajudar as empresas brasileiras a operar no 

exterior é que se verificou a efetiva implementação do Programa de Financiamento às 

Exportações (Proex), criado em 1991, por meio da Lei 8.18788. O objetivo do programa era 

o de proporcionar às exportações brasileiras condições de financiamento equivalentes às do 

mercado internacional, nas modalidades de financiamento e equalização89.  

É importante pontuar o perfil dos produtos apoiados pelo Proex. No período de 

1994 a 2000, cerca de 70% dos recursos alocados pelo programa foram destinados a 

beneficiar máquinas, equipamentos e material de transporte90. A pauta de apoio do 

programa não parecia atender a modalidade de serviço que, como verificaremos, era 

representativa de investimentos diretos no exterior. Em outras palavras, o foco de atuação 

do Proex, considerado exitoso, inclusive, era a exportação de produtos manufaturados de 

alto valor tecnológico, que integravam a pauta exportadora brasileira (MOREIRA; 

SANTOS, 2001). 

 

1.1.2. A posição brasileira a partir da década de 2000: relações sul-sul 

Os anos 2000, em especial a partir de 2003, com o início do governo Lula, 

representam uma mudança no posicionamento brasileiro com relação a seus parceiros 

comerciais. Há um realinhamento da proposta governista no que toca à política externa 

                                                             
87 A conjunção da implementação de um programa econômico de cunho neoliberal com a reformulação da 
política cambiária (a partir de 1999), a desvalorização da moeda e a abertura da economia fez do Brasil um 
dos principais receptores de Investimento Estrangeiro Direto – estimando-se o recebimento em cerca de 30 
bilhões de dólares em 1999 e 25 bilhões em 2000 (MEZA, 2002) 
88 Moreira e Santos indicam que, apesar de o Proex ter sido criado em 1991, sua implementação e efetivação 
se deram em 1994 (MOREIRA; SANTOS, 2001) 
89 Segundo Moreira e Santos; “O modelo instituído no PROEX é muito semelhante aos que já foram 
utilizados pelos Estados Unidos, com a criação do Ex-Imbank, em 1934; na Alemanha, com a implantação 
em 1948 do Kreditansatallt für Wierderaufbau; e no Japão, por meio do Export-Import Bank of Japan, 
criado em 1950, atual Japan Bank for International Cooperation. O principal objetivo desses organismos é o 
de promover o intercâmbio com outros países pelo fornecimento de uma ampla linha de créditos para apoiar 
e encorajar o financiamento de bancos comerciais e outras instituições financeiras alemãs e japonesas, 
principalmente financiar exportações e importações. Essas instituições, entre outras atividades, operam com 
supplier’s credit, buyer’s credit e equalização, alavancando de forma crucial o comércio externo dos três 
países” (MOREIRA; SANTOS, 2001, p. 09). 
90 Neste período também se verifica certa capilarização do programa, com o crescimento da quantidade de 
exportadores beneficiados, de operações aprovadas e de países beneficiados com as exportações brasileiras 
(MOREIRA; SANTOS, 2001). 
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brasileira, que passa a ter como objetivo estabelecer fortes relações com os países do 

hemisfério sul. Neste sentido, priorizaram-se as relações com a América do Sul e com o 

continente Africano. 

No plano das estratégias de negociação, verifica-se a recuperação do bilateralismo 

e o reforço do regionalismo, ambos com o fito de identificar parcerias estratégicas para o 

Brasil. Em especial, passa-se a desenvolver ações específicas visando estabelecer parcerias 

estratégicas com a China e o Japão, na Ásia, África do Sul, Angola e Nigéria, na África, 

com a Rússia e outros países em função de utilidade concreta e imediata. Diz-se que o 

governo Lula buscava o ideal de mundo multipolar, não dependente exclusivamente dos 

EUA, por meio do fortalecimento de novos focos de poder econômico e político, 

representados pelos BRICS, Mercosul e pela própria UNASUL (CERVO, 2003; 

VIZENTINI, 2005).  

A percepção do governo recém-estabelecido era a de que o Brasil deveria assumir 

um papel crescente no cenário internacional, projetando uma imagem externa “altiva e 

soberana”, a ser explorada por meio de uma diplomacia fundamentalmente 

presidencialista. Assim, definiram-se quatro eixos fundamentais de atuação na política 

externa: (i) a América do Sul assumiria o eixo prioritário da política externa, tendo o 

Mercosul como núcleo central; (ii) os laços com a África Ocidental seriam reatados; (iii) a 

Ásia passaria a ser tratada como centro dinâmico da economia mundial e, como tal, 

essencial para participação brasileira no mercado global; e, (iv) a Europa e a América do 

Norte, reconhecidamente parceiros estratégicos, teriam o foco desviado do comércio e 

investimentos para o esforço de reforma da governança política e econômica global 

(PLANEJAMENTO, 2010. p. 18)91. 

Na América do Sul, o efeito do redirecionamento teve resultado quase que 

imediato. O volume de comércio do Brasil com os países vizinhos sul-americanos 

quadruplicou no período de 2002 a 2008. Também notou-se uma expansão do volume de 

investimentos brasileiros na região, incentivada pela proximidade geográfica, por 

afinidades culturais e pelo desenvolvimento de acordos comerciais e de marcos 

regulatórios que buscavam favorecer investimentos brasileiros e a circulação de bens e 

                                                             
91 Segundo Amado Cervo, o governo Lula estabeleceu quatro frentes para mitigar a assimetria de poder típica 
da globalização: (i) reforçar o núcleo central da economia nacional, fosse ele privado ou público, nacional ou 
estrangeiro, de forma a promover o crescimento econômico; (ii) reconverter a política de comércio exterior 
em instrumento de desenvolvimento, (iii) reverter a curva de dependência financeira, garantindo que a renda 
líquida nacional ficasse no Brasil, e (iv) transitar da nacionalização da economia internacional à 
internacionalização da economia nacional. (CERVO, 2003). 
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mercadorias na região 92 . Buscava-se o estabelecimento de um processo de 

complementação e integração produtiva, que permitiria a diversificação da pauta comercial 

da região e a inclusão de produtos de maior valor agregado (ITAMARATY, 2011c). 

Do ponto de vista dos investimentos, a estratégia governamental brasileira foi a de 

estimulá-los por meio de políticas comerciais e de financiamento, com o objetivo de 

fomentar a aquisição de participação em empresas e controle social, bem como o 

desenvolvimento da infraestrutura na América do Sul (PLANEJAMENTO, 2010. p. 20). 

Os principais órgãos envolvidos neste processo foram o MDIC, Ministério da Fazenda, 

Tesouro Nacional, Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o BNDES, o Banco 

do Brasil, por meio do Proex, o Comitê de Financiamento e Garantia das Exportações 

(Cofig) e a Camex (ITAMARATY, 2011c). 

Com o intuito de fortalecer os laços com o chamado eixo Sul, desde 2003, a África 

passou a ser considerada uma prioridade diplomática do governo brasileiro. As 

justificativas são variadas, desde o estabelecimento de uma política solidária e humanista, 

com vistas a reduzir desigualdades e promover o desenvolvimento, até a garantia de acesso 

a novos mercados, oportunidades vantajosas e ao aumento da influência brasileira em foros 

multilaterais. A estratégia brasileira envolveu o incremento de visitas oficias, bem como o 

estabelecimento de relações diversas em níveis bilaterais e com organizações regionais93 

(PLANEJAMENTO, 2010. pp. 34/35.).  

Os setores de envolvimento brasileiro com países africanos também são variados. 

Existem iniciativas de cooperação no âmbito da saúde, educação, ciência, tecnologia, 

inovação, esportes e transportes. Destacam-se também as iniciativas de cooperação no 

setor de agricultura e pesca, motivadas especialmente pelo caráter agrícola da maioria das 

economias africanas; no setor energético, que permitiu a instalação de usinas brasileiras de 

etanol em alguns países africanos (dentre eles Angola), e; no setor de defesa, que culminou 

com a criação da Missão Brasileira de Cooperação Técnico-Militar na Guiné-Bissau 

(PLANEJAMENTO, 2010. p. 37.). 
                                                             
92 Vale a nota de que parte dos desafios políticos com os quais o governo Lula se deparou foram superados 
por meio de estratégias que envolviam o fomento às atividades empresariais. Amado Cervo aponta que “a 
crise política da Venezuela foi atenuada com a criação do ’Grupo de Amigos’ e a concessão de empréstimos 
do BNDES; o governo colombiano sentiu-se confortado com o apoio com que conta para enfrentar a 
guerrilha e o tráfico de drogas; enfim, a possibilidade de retorno de Menem ao cenário político regional foi 
afastada, havendo para tanto o governo Lula concedido empréstimos e manifestado claramente o apoio ao 
candidato argentino Nestor Kirchner, que com suas ideias se afina”. (CERVO, 2003, p. 10) 
93 O número de visitas oficiais brasileiras ao continente africano nunca foi tão grande quanto no período entre 
2003 e 2010. Além disso, criou-se a cúpula América do Sul-África, o Brasil estreitou relações com a União 
Africana e organizou-se a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa. 
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Do ponto de vista econômico, os resultados foram considerados expressivos. O 

intercâmbio comercial do Brasil com a África cresceu mais de cinco vezes de 2002 a 2009, 

inclusive com o aporte de investimentos diretos do Brasil na África. Foram três os focos de 

atuação de empresas brasileiras na África: (i) exploração de mercados nacionais, (ii) 

extração de recursos naturais, e; (iii) construção de grandes obras públicas (ITAMARATY, 

2011a).  

No caso da extração dos recursos naturais africanos, destaca-se a atuação da Vale e 

da Petrobrás, que respondem por praticamente todos os investimentos brasileiros no setor 

(especialmente a atuação da Vale em Moçambique e da Petrobrás em Angola). As obras 

públicas no continente africano foram lideradas pelas grandes empreiteiras brasileiras, tais 

como Andrade Gutierrez, Queiroz Galvão e Odebrecht (ITAMARATY, 2011a).  

Os principais atores envolvidos no processo de aproximação brasileira com a 

África foram a Camex, o MDIC e o BNDES. O papel do BNDES, a propósito, deve ser 

destacado, na medida em que ele é reconhecidamente um dos principais financiadores da 

expansão do investimento brasileiro no continente africano. Segundo o relatório do 

Itamaraty, o financiamento do BNDES foi fundamental neste processo para garantir 

competitividade à exportação de produtos com alto valor agregado, considerando a 

estratégia agressiva dos países desenvolvidos e o fato de que boa parte dos países africanos 

não possuíam um sistema bancário apto a financiar as importações (ITAMARATY, 

2011a). 

Já com relação à Ásia, a avaliação brasileira é a de que ela se mostra como a região 

com a economia mais dinâmica da atualidade. A estratégia brasileira é importante não só 

pela relevância econômica de países como China (maior parceira comercial brasileira 

desde 2009), Índia e Coréia do Sul, como também pela concorrência que eles representam 

para os investimentos a serem realizados na África (a Ásia é o continente que mais investe 

na África) (PLANEJAMENTO, 2010. p. 40). 

O interesse brasileiro na região asiática está relacionado à demanda por 

investimentos e por acesso a tecnologias de ponta, bem como à alta capacidade de 

consumo do mercado. Esta capacidade de consumo do mercado asiático foi um dos fatores 

que permitiram ao Brasil mitigar os efeitos da crise econômica de 2009, quando as 

exportações para países desenvolvidos caíram significativamente e foram de certa forma 

absorvidas pelo consumo asiático. O Brasil é, portanto, visto como uma importante fonte 
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supridora de matéria prima para a Ásia, em especial produtos alimentícios e insumos 

básicos (ITAMARATY, 2011d). 

Os principais órgãos brasileiros a articular a expansão do mercado brasileiro com a 

Ásia foram o MDIC, Apex, BNDES, o Banco do Brasil, o Ministério da Fazenda, 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, o Cofig e a Camex. Esta articulação foi 

realizada por instrumentos de natureza diplomática (mediante a abertura de novas 

embaixadas na região), e por meio da elaboração de planos de Ação, Memorandos de 

Entendimento e parcerias estratégicas (ITAMARATY, 2011d). 

Como apontado no início desta seção, os anos 2000 representaram uma alteração na 

política externa brasileira relacionada à América do Norte e à Europa. Ante a constatação 

de que havia uma clara relação de dependência com os EUA, a política externa brasileira 

dos anos 2000 visou mitigar esta dependência, transformando os EUA em fonte de 

investimento e mercado para as exportações brasileiras. Neste sentido, notou-se um forte 

incremento do investimento brasileiro nos EUA, notadamente investimentos diretos da 

Petrobras, JBS-Friboi, Gerdau, Cutrale, Embraer e Odebrecht (ITAMARATY, 2011b). 

O MDIC e a Apex foram os principais órgãos responsáveis pelo estímulo e 

desenvolvimento da internacionalização das empresas brasileiras para os Estados Unidos. 

Este crescimento veio apoiado em diversos instrumentos legais como a criação de 

convênios e fóruns de discussão entre Brasil e EUA. O estoque de investimentos entre 

Brasil e EUA continua crescendo, sendo certo, entretanto, que o peso relativo do 

investimento norte-americano no Brasil em relação ao total de investimento estrangeiro 

direto caiu de cerca de 30% (2005) para 19% (2009)94 (ITAMARATY, 2011b).95 

A Europa, por sua vez, sempre foi vista como um parceiro estratégico, seja pelas 

origens históricas do Brasil, seja porque as relações brasileiras com o continente europeu 

se intensificaram na década de 2000. Como no caso da América do Norte, o fio condutor 

                                                             
94 Outro dado importante, neste sentido, diz respeito ao fluxo de investimentos entre Brasil e EUA. Em 2001, 
o fluxo de investimentos dos EUA para o Brasil era 21 vezes superior ao fluxo Brasil-EUA; em 2008 essa 
proporção ficou abaixo de 2 para 1 (evidentemente, refletindo também os efeitos da crise financeira). 
(PLANEJAMENTO, 2010. p. 31) 
95 O objetivo da política externa brasileira com o Canadá nos anos 2000 era bastante similar ao que se buscou 
com os EUA. Os resultados também foram semelhantes, tendo-se conseguido maior equilíbrio na relação 
bilateral com o Canadá, com a diferença de que, neste caso , o estoque de investimentos no Canadá 
ultrapassou o de investimentos no Brasil. 
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da relação entre Brasil e Europa direcionava-se à governança política e à economia 

global96 (PLANEJAMENTO, 2010. pp. 32/33).  

Do ponto de vista comercial, a Europa é o segundo parceiro do Brasil, logo atrás da 

Ásia e pouco à frente da América Latina e Caribe. Os anos 2000 marcaram a retomada das 

exportações brasileiras para o continente, bem como o incremento do fluxo de 

investimentos europeus para o Brasil – o continente Europeu tem quatro dos cinco países 

que mais investem no Brasil, tendo o estoque de investimentos diretos saltado de USD 

61bilhões, em 2000, para USD 200bilhões em 2010. Boa parte destes investimentos foram 

destinados à área de infraestrutura (Programa de Aceleração do Crescimento), à Copa do 

Mundo Fifa 2014 e à realização dos Jogos Olímpicos Rio 2016. O MDIC e a Apex foram 

os principais órgãos responsáveis pelas atividades de promoção comercial brasileira na 

Europa (ITAMARATY, 2011e)97.  

A política externa brasileira é um fator importante a ser considerado na 

estruturação e análise dos programas de apoio e financiamento à exportação do BNDES, 

que se propõe fazer na seção seguinte98. Isto porque, a própria noção de política externa 

passou a ser vista como elemento transversal à ação governamental e deixou de ser 

responsabilidade exclusiva do Ministério das Relações Exteriores, passando a integrar a 

ação de outros agentes importantes para a efetiva implementação de objetivos maiores 

(LESSA; COUTO; FARIAS, 2009). Esta percepção será importante para uma avaliação 

posterior sobre o grau de institucionalização que têm os programas de apoio do BNDES, 

particularmente no que diz respeito às ingerências e casuísmos políticos e econômicos a 

que estão sujeitos.  

 

                                                             
96 Indício deste objetivo foi a realização das (i) Cúpulas Brasil-União Europeia, que discutiram desde a paz e 
a segurança mundial, até a redução dos efeitos da crise de 2009; (ii) Cúpulas América Latina/Caribe – União 
Europeia, e; (iii) Cúpulas Ibero-Americanas. 
97 Curiosamente, apesar de haver um claro desequilíbrio na relação de investimentos entre Europa e Brasil, 
este recebendo muito mais investimentos do que enviando, não houve, como no caso dos Estados Unidos, um 
incentivo para buscar o equilíbrio no fluxo de investimentos. 
98 Concordamos aqui com Lessa, Couto e Farias, na conclusão de que a política externa brasileira após a 
redemocratização e, em especial, a partir de 1996, guarda coerência com as orientações estratégicas do 
governo, ainda que não explicitamente. A maturação da democracia brasileira indica também maior grau de 
transparência e institucionalidade no desenvolvimento da política externa, em particular, na medida em que 
as grandes matrizes da política externa passam a integrar os próprios planos plurianuais apresentados pelo 
governo ao Congresso e por este discutidos e aprovados.  
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1.2. Os programas de apoio e financiamento à exportação do BNDES 

Tendo traçado um panorama da estratégia brasileira de estímulo à 

internacionalização das empresas brasileiras na seção anterior, a partir de uma leitura 

essencialmente política e econômica, esta seção terá objetivo duplo: (i) identificar o papel 

e a evolução do BNDES no desenvolvimento da política externa brasileira, seja visando a 

atração de capital estrangeiro ou a internacionalização das empresas nacionais, e; (ii) 

identificar as estruturas jurídicas que dão suporte ao apoio e financiamento oferecidos pelo 

BNDES para as empresas brasileiras que buscam internacionalizar sua atividade. 

 

1.2.1. Evolução histórica do BNDES 

A evolução histórica do BNDES mostra que, desde sua criação, em 1952, como 

autarquia federal vinculada ao Ministério da Fazenda (Lei n. 1.628/52), o banco tem sido 

um importante instrumento de política pública para o governo federal. Sua atuação, no 

entanto, tem sido moldada, ao longo destes mais de sessenta anos de existência, pelas 

prioridades e necessidades econômicas apresentadas pelo Brasil, conforme delimitado pelo 

Poder Executivo em exercício99.  

Esta seção buscará traçar uma evolução histórica do BNDE (primeira denominação 

social do atual BNDES), indicando os focos de investimento do banco ao longo de suas 

seis décadas de existência, até o momento em que ele passou a integrar a política nacional 

de internacionalização das empresas brasileiras. 

Na década de 1950, quando de sua criação, o objetivo do então BNDE era o de 

atuar como agente do governo nas operações para o reaparelhamento e fomento da 

economia nacional. A tarefa do BNDE seria a de estudar e sugerir medidas destinadas a 

criar condições para eliminar os obstáculos ao fluxo de investimentos, tanto públicos 

quanto particulares, estrangeiros e nacionais. Neste sentido, o BNDE surgiu como 

“instrumento importante tanto para elaborar análise de projetos como para ser o braço do 

                                                             
99 Mario Schapiro explica, reconstruindo a criação do BNDES com os ideais da Comissão Econômica para a 
América Latina (Cepal), que a estratégia nacional-desenvolvimentista baseava-se em uma mobilização 
pública dirigida a fomentar a industrialização nacional, de forma que o desenvolvimento industrial 
pressupunha uma intervenção ativa do Estado. Os planos estatais criados desde a década de 50 tinham como 
objetivo articular os meios institucionais, tais como a criação e fortalecimento de banco públicos e as 
correspondentes finalidades econômicas. O diagnóstico da época era o de que relegar o desenvolvimento 
industrial à livre iniciativa dificilmente desencantaria o processo industrial, fosse em razão da carência de 
recursos privados ou pela desvinculação dos critérios de rentabilidade (privada e social) (SCHAPIRO, 2009. 
p. 83-104). Como veremos a seguir, de forma similar, o apoio do BNDES ao processo de internacionalização 
das empresas brasileiras foi resultado de diagnóstico semelhante, então na década de 90. 
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governo na implementação das políticas consideradas fundamentais à decolagem da 

industrialização” (BNDES, 2002a, p. 3). 

Neste contexto de estruturação de uma política nacional de desenvolvimento 

econômico, o BNDE ocupou o papel central de financiador de longo prazo dos projetos 

que continham esta demanda 100 . Os investimentos do banco foram focados na 

infraestrutura (notadamente em transporte e energia) e, particularmente, no atendimento à 

necessidade de crescimento da produção da Companhia Siderúrgica Nacional (BNDES, 

2002a). 

Já no início de sua atividade, o BNDE assumiu um papel importante na agenda 

político-desenvolvimentista do país, tendo participado do desenvolvimento do Plano de 

Metas de Juscelino Kubitschek e atuado junto à Superintendência da Moeda e do Crédito 

(Sumoc), à Comissão de Investimentos e ao Conselho de Política Aduaneira, estas duas 

últimas responsáveis pela política econômica, monetária e alfandegária do Brasil. 

Nos anos 60, com a nova regulamentação do sistema financeiro nacional101, o 

BNDE passou por uma profunda reformulação interna, caracterizada pela criação de 

fundos especiais destinados a setores específicos da economia. Em 1964, o controle do 

BNDE foi transferido do Ministério da Fazenda para o do Planejamento, o que já indicava 

a visão do banco como instrumento planejador da política desenvolvimentista nacional. 

No período que compreende o final dos anos 50 e o início dos anos 70, a estratégia 

governamental foi a de deslocar o planejamento da economia nos ramos de transporte 

ferroviário, energia elétrica e siderurgia para empresas públicas – Rede Ferroviária Federal 

SA (RFFSA), Centrais Elétricas Brasileiras SA (Eletrobras) e Siderurgia Brasileira SA 

(Siderbras). Este deslocamento permitiu ao BNDE financiar outros setores da economia, 

em especial projetos da iniciativa privada, incluindo em seu leque de atuação o setor 

agropecuário e as pequenas e médias empresas102 (BNDES, 2002c). 

Seguindo ainda a orientação do regime militar, particularmente do Plano de Ação 

Estratégica do Governo (PAEG), o BNDE disponibilizou número mais extenso de 
                                                             
100 Neste ponto, é importante lembrar que o sistema financeiro nacional da época operava apenas com 
empréstimos de curto prazo (duplicatas de sessenta dias) (BNDES, 2002g). 
101 Do ponto de vista do sistema financeiro público, foram três as alterações institucionais mais profundas: (i) 
a regulação dos bancos estaduais de desenvolvimento; (ii) a atribuição ao Banco do Brasil de prover o 
financiamento agrícola; (iii) a criação do Banco Nacional da Habitação, que administraria os recursos 
provenientes do FGTS. Buscava-se, então, segmentar o sistema bancário e desenvolver o mercado de 
capitais, de forma a diversificar as fontes de financiamento da economia brasileira. 
102 Foi em 1965 que surgiram o Programa de Financiamento às Pequenas e Médias Empresas (Fipeme), que 
utilizava, entre outros, recursos do BNDE, e o Fundo Agroindustrial de Reconversão (Funar). 
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programas de apoio financeiro que acabaram por beneficiar diretamente a indústria de 

transformação. Visando prover os industriais nacionais com financiamentos compatíveis 

com a importação dos bens de capital que serviriam para o desenvolvimento e a 

atualização do parque industrial brasileiro, iniciou-se uma atuação mais clara do BNDE. 

Ao mesmo tempo, o BNDE provia taxas diferenciadas para incentivar a nacionalização de 

itens que poderiam ser produzidos no Brasil (BNDES, 2002c).  

A década de 1970 marcou a grande transformação do BNDES: de autarquia federal 

a empresa pública. Esta alteração foi feita por meio da Lei 5.662/71, que o manteve sujeito 

ao Ministério do Planejamento e Coordenação Geral e permitiu a criação do chamado 

“Sistema BNDES”, o qual inicialmente incluiu a Agência Especial de Financiamento 

Industrial (Finame) e o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média 

Empresa (Cebrae). A alteração buscou, basicamente, flexibilizar a gestão interna do banco 

e permitir maior liberdade nas operações de captação e aplicação de recursos, com menor 

interferência política. (BNDES, 2002d) 

Apesar deste objetivo de reduzir a interferência política sobre o banco, o BNDES 

continuou a ser uma peça importante no modelo de desenvolvimento brasileiro e, 

particularmente, na política de substituição de importações. O banco foi utilizado como um 

dos pilares de indução do desenvolvimento e sustentação do tripé da economia na era do 

chamado “milagre brasileiro” – Estado, multinacionais e grande capital nacional. O apoio 

do banco, no entanto, deslocou-se das grandes empresas públicas brasileiras para o grande 

capital privado nacional, com o objetivo de assegurar o controle nacional sobre os grandes 

empreendimentos que contavam com multinacionais. O banco passou a apoiar, sobretudo, 

os setores de bens de capital e de insumos básicos (mineração, siderurgia, metalurgia, 

química e petroquímica, papel e celulose, cimento e fertilizantes) (BNDES, 2002d). 103 

Desta forma, a década de 1970 é marcada por três atributos: (i) concentração de 

financiamentos em favor de empresas privadas; (ii) a utilização de participações societárias 

como novo instrumento de colaboração financeira, e; (iii) implementação de programas 

dirigidos à capitalização de empresas nacionais. Os principais setores apoiados foram: (i) 

insumos básicos (principalmente siderurgia, química, fertilizantes, papel e celulose); (ii) 

                                                             
103 Até meados da década de 80, o BNDES estabeleceu uma sintonia com a edificação do Estado 
Desenvolvimentista. A conclusão de Schapiro é precisa: “entre 1950 e 1980, o BNDES não foi apenas um 
agente financeiro controlado pelo Estado, foi, na realidade, um agente financeiro a serviço dos desígnios do 
Governo Federal: os seus critérios de seleção, as suas regras de contratação e de execução financeira 
vincularam-se às prioridades estipuladas pelos condutores do programa de desenvolvimento” (SCHAPIRO, 
2009. p. 88). 
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infraestrutura (energia elétrica e transporte ferroviário), e; (iii) bens de capital e 

equipamentos (equipamentos mecânicos e elétricos, em especial) (SCHAPIRO, 2009. p. 

98).  

Foi na década de 80 que o BNDE passou a se chamar BNDES, refletindo as 

preocupações sociais na política de desenvolvimento, que passaram a ser presentes nesta 

época. No contexto do que veio a ser chamado “década perdida”, o BNDES teve três metas 

básicas: convergir para um esforço de economia de reservas em moeda estrangeira, 

preservar o parque industrial consolidado na última década e agir de forma decisiva sobre 

os problemas sociais mais urgentes104.  

A atuação do BNDES se desincumbiu de atender às metas e prioridades setoriais 

estipuladas pelos instrumentos de planejamento. Ressaltam-se duas tendências: (i) 

diversificação das atividades do banco, que passa também a financiar serviços; e (ii) 

adoção de uma racionalidade pragmática , aproximando suas operações do mercado 

financeiro.  

Foi também na década de 80 que a forma de financiamento do BNDES sofreu uma 

substancial alteração. Isto porque, a Constituição Federal de 1988 substituiu o PIS-Pasep 

pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e determinou que pelo menos 40% dos recursos 

carreados ao FAT fossem direcionados para aplicações do BNDES, em projetos que 

gerassem renda e emprego. 

Na perspectiva do comércio internacional, a década de 80 iniciou o apoio do 

BNDES ao setor, com a criação de seu primeiro programa de apoio à exportação em 1983. 

O Programa de Apoio ao Incremento das Exportações (Proex) teve como objetivo apoiar as 

empresas brasileiras que assumissem o compromisso de cumprir metas bienais de aumento 

das exportações. Neste momento, o BNDES não financiava as exportações, mas empresas 

com potencial para exportação (BNDES, 2002e). 

Quanto aos objetivos, verifica-se um ponto de inflexão no qual a economia 

brasileira passa a buscar sua integração competitiva, de forma a expandir o mercado 

nacional e também habilitar as empresas brasileiras a disputar a preferência do mercado 

externo. O desafio era duplo – oferecer alternativas nacionais para produtos estrangeiros e, 

ao mesmo tempo, incentivar a exportação. A chave para que este conceito funcionasse 

                                                             
104 No âmbito do regime militar, o BNDES e o Ipea eram as duas instituições oficiais que já identificavam a 
necessidade de melhor distribuição de renda (BNDES, 2002e). 
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seria o aumento da produtividade e a presença de empresas brasileiras no exterior 

(BNDES, 2002e). 

Na década de 90 o BNDES assumiu um papel ainda mais proeminente na economia 

nacional, em especial com o apoio ao Programa Nacional de Desestatização, por cujo 

suporte administrativo, financeiro e técnico 105  foi responsável. O Estado, enfim, 

redesenhava seu modelo de atuação: de empresário para regulador.  

Ao BNDES, além da coordenação desse programa, coube a função de criar 

programas de crédito que viriam a ser utilizados pelas empresas privatizadas. A partir deste 

marco, os desembolsos do BNDES sofrem um aumento significativo, chegando a 

quadruplicar no período de cinco anos. 

No que toca à atuação visando o estímulo à internacionalização das empresas 

brasileiras, o programa de fomento e estímulo às exportações passou a incluir micro, 

pequenas e médias empresas. Isto se deu por meio da transformação do Programa de 

Financiamento às Exportações de Máquinas e Equipamentos (Finamex), de 1991, no 

BNDES-Exim, em 1997, que se destinava também às operações de pequenas e médias 

empresas em variados setores da economia (MELLO; MARINHO, 2016).  

No âmbito das grandes operações de exportação, a década de 90 marca o apoio do 

BNDES ao financiamento da exportação de equipamentos para a hidrelétrica de Três 

Gargantas, na China, de aeronaves brasileiras fabricadas pela Embraer para a American 

Eagle (financiamento de USD 1,1 bilhão), e de ônibus para Cuba. O objetivo de integração 

brasileira à economia global se refletiu também nos resultados do BNDES. Ao fim da 

década de 90, os desembolsos do BNDES-Exim representavam 25% do total de liberações 

do banco106 (BNDES, 2002f). 

O século 21, até o momento, tem se caracterizado por uma atuação do BNDES que 

visa otimizar a competitividade da economia brasileira e a redução das desigualdades 

sociais e regionais. A atuação do BNDES, em especial no primeiro governo Lula, foi 

fortemente influenciada pela agenda política da Presidência da República, de forma que o 

banco adotou quatro linhas de atuação prioritária: promoção da inclusão social, 
                                                             
105 No final da década de 80, o BNDES inicia o processo de desestatização, com a venda de participações em 
diversas empresas das quais era investidor. A expertise adquirida então o credenciou para ser o principal 
agente público no programa de desestatização dos anos 90 (BNDES, 2002e). 
106 Neste mesmo período da década de 90, em função de diversas iniciativas de descentralização e novos 
programas de crédito e apoio a micro e pequenas empresas, o número de operações do BNDES cresceu de 30 
mil, na primeira metade da década de 90, para 105 mil no ano 2000, das quais 98 mil foram com micro, 
pequenas e médias empresas (BNDES, 2002f) 



 91 

recuperação e desenvolvimento da infraestrutura nacional, modernização e ampliação da 

estrutura produtiva e estímulo às exportações (BNDES, 2012). 

A década de 2000 marcou um avanço significativo no incentivo às exportações e à 

internacionalização das empresas brasileiras por meio do BNDES. O fortalecimento da 

ideia de integração do Brasil à cadeia global de produção ganhou ainda mais força e passou 

a ser visto como um movimento estratégico para o desenvolvimento econômico nacional. 

Em especial o primeiro governo Lula (2002-2006) foi marcado pelo saldo positivo 

da balança comercial, estimulado pelos programas do BNDES de incentivo à exportação. 

Nesta época, o agronegócio foi o principal gerador de saldos comerciais para o país e um 

dos setores com maior apoio do BNDES, atrás apenas do setor de infraestrutura (BNDES, 

2012). 

O segundo governo Lula (2006-2010), por sua vez, ficou marcado pela forte 

atuação do BNDES junto aos setores de infraestrutura e inclusão social, em especial por 

meio do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), então em sua segunda edição, 

que se destinou aos setores de infraestrutura energética, logística, social e urbana.  

Além disso, foi nesse período que o BNDES criou sua Área Internacional (AINT, 

em 2008), responsável pela captação de recursos externos e pela estruturação de fundos 

voltados para a internacionalização da economia brasileira. A criação da AINT foi uma 

resposta do banco ao crescimento das exportações e ao processo de internacionalização das 

empresas brasileiras107 (BNDES, 2012). 

O governo Dilma Rousseff (2011-2016) manteve as bases e os focos de atuação do 

BNDES. O banco continuou a apoiar a inclusão social e os projetos de infraestrutura, 

expandindo sua atuação no setor de logística e, particularmente, no apoio às concessões de 

aeroportos e terminais portuários. Do ponto de vista internacional, as diretrizes dos 

programas de apoio à exportação e internacionalização das empresas brasileiras foram 

mantidas, sem alterações significativas na estrutura ou no papel do BNDES para o setor108. 

Em resumo, atualmente, o BNDES possui uma função que vai além de um mero 

banco de desenvolvimento econômico e social, no sentido clássico do termo, isto é, 

voltado exclusivamente para o desenvolvimento econômico do mercado interno. Dentre as 
                                                             
107 Acompanhando este movimento de internacionalização da economia brasileira e da atuação do BNDES, 
foram abertas representações regionais do BNDES no Mercosul (Montevidéu) e em Londres. 
108 Em comparação com o final do governo Fernando Henrique Cardoso, entretanto, nota-se uma redução 
marcante na participação percentual do BNDES no financiamento das exportações. Em 2014, os desembolsos 
para exportação representaram 5% do total dos desembolsos do banco. 
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funções do BNDES está também a de financiar ativos e investimentos no exterior, visando 

o desenvolvimento econômico e social brasileiro e a inserção das empresas brasileiras na 

cadeia produtiva global.  

Para tanto, o BNDES criou diversos programas de financiamento e apoio à 

exportação e à internacionalização de empresas brasileiras, tais como o BNDES 

Automático, o BNDES Finem e o BNDES Exim. Nas seções seguintes, apresentaremos a 

estrutura dos dois principais programas do BNDES com este objetivo: o BNDES Exim e o 

BNDES Finem Internacionalização. 

 

1.2.2. O programa BNDES Exim 

O BNDES Exim é o programa do BNDES destinado à exportação de bens e 

serviços nacionais. Ele é dividido em duas modalidades, pré-embarque e pós-embarque.  

A modalidade pré-embarque destina-se a apoiar a produção de bens e serviços 

destinados à exportação e envolve financiamentos em níveis puramente nacionais, isto é, 

sem qualquer transação com o exterior. O objetivo do programa é financiar a exportação 

do produtor nacional. Em que pese sua importância para empresas que integram o 

comércio internacional brasileiro, para esta tese sua relevância é limitada, já que o 

programa não busca apoiar o estabelecimento de empresas brasileiras fora do território 

nacional.  

A modalidade pós-embarque, por sua vez, interessa-nos mais. Isto porque, tem 

como objetivo apoiar a comercialização, no exterior, de bens e serviços brasileiros. Há, 

portanto, uma diferença significativa entre as duas modalidades, que está no fato de que na 

modalidade pós-embarque, o contrato celebrado pelo BNDES envolve, direta ou 

indiretamente, uma parte estrangeira. 

As subseções seguintes objetivam apresentar a estrutura institucional e contratual 

utilizada pelo programa BNDES Exim Pós-Embarque (1.2.2.1), bem como os resultados 

obtidos por este programa e as características desses resultados (1.2.2.2).  
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1.2.2.1.A estrutura do programa BNDES Exim Pós-Embarque 

O BNDES Exim Pós-Embarque pode ser dividido em duas modalidades de crédito 

– supplier’s e buyer’s credit. Apesar das diferenças que serão apontadas a seguir, segundo 

informações do BNDES, ambas as modalidades estavam sujeitas ao mesmo conjunto de 

regras instituídas pelo regulamento aprovado por meio da Circular n. 176, de 

12/09/2012109. Em 2015, entretanto, foi aprovado novo regulamento, por meio da Circular 

AEX n. 008/2015, de 27 de julho de 2015, que dispõe especificamente sobre a modalidade 

buyer’s credit.110 

Na modalidade supplier’s credit, a colaboração financeira consiste no 

refinanciamento ao exportador. Nesta modalidade, o exportador brasileiro de produtos ou 

serviços apresenta ao BNDES títulos ou documentos emitidos pelo importador, contendo o 

valor do principal e dos juros do financiamento concedido pelo exportador ao importador. 

Após a operação ser aprovada pela diretoria do BNDES, esses títulos são descontados pelo 

BNDES111, sendo o resultado do desconto liberado à empresa exportadora.  

O exportador que a modalidade supplier’s credit objetiva apoiar é a empresa 

brasileira, considerando-se, como tal, aquela que está constituída sob as leis brasileiras e 

tem sua sede e administração no Brasil112. Nota-se, portanto, que o BNDES não irá apoiar, 

por meio desta modalidade, as empresas que possuam participação de capital brasileiro, 

mas cuja sede e administração estejam localizadas no exterior. Entretanto, empresas que 

possuam participação de capital estrangeiro, mas estejam organizadas sob as leis 

brasileiras e com administração no Brasil podem fazer uso do programa. 
                                                             
109 O regulamento é claro ao estabelecer as normas aplicáveis à modalidade supplier’s credit, indicando esta 
modalidade expressamente no corpo de seu texto. Não há, publicamente, qualquer regulamento específico 
referente à modalidade buyer’s credit. Diante disso, em 14/04/2015, solicitei esclarecimentos ao BNDES, por 
email (Protocolo 099453FC/2015). Em 05/05/2015, fui informado de que a modalidade buyer’s credit é 
regulada pelas normas do supplier, com formalização via contrato de financiamento e que proximamente 
estará disponível na Internet um regulamento único aplicável ao “Produto Pós-Embarque para as 
modalidades buyer’s credit e supplier’s credit". Segundo outra consulta feita ao BNDES em 12/05/2015 
(Protocolo 100878FC/2015), a previsão era de que os regulamentos fossem disponibilizados no sítio 
eletrônico do BNDES em até 2 meses. Em 27/07/2015 foi publicado o novo regulamento do BNDES Exim 
Pós-Embarque, por meio da Circular AEX n. 008/2015. 
110 Para fins de deixar esta pesquisa o mais atualizada possível, faremos referência ao longo do texto às 
mudanças implementadas pelo regulamento de 2015. Entretanto, é importante que se tenha claro que os 
resultados que serão apresentados na seção seguinte decorreram de operações que não foram realizadas na 
vigência do novo regulamento do ano de 2015. 
111 A taxa de desconto é composta por três elementos: (i) custo financeiro (taxa Libor correspondente ao 
prazo do financiamento concedido pelo exportador ao importador, disponível no Sisbacen); (ii) remuneração 
básica do BNDES (mínimo de 1,2% a.a.); e (iii) taxa de risco de crédito (definida conforme a estrutura da 
operação). 
112 No regulamento de 2015, exige-se que o exportador apoiado exporte bens de fabricação nacional e/ou 
serviços brasileiros. Este requisito não constava expressamente do regulamento de 2012 do programa, 
embora fosse possível inferi-lo da lista de produtos financiáveis. 
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Os produtos e serviços que podem ser financiados por meio desta modalidade estão 

indicados na Relação de Produtos Financiáveis do BNDES113. A lista é bastante abrangente 

e é dividida em quatro grandes grupos114. O grupo I é composto por diversos tipos de 

máquinas, equipamentos, produtos eletroeletrônicos, veículos e peças para veículos 

terrestres (incluindo ferroviário), aquáticos e aéreos, bem como construções pré-fabricadas. 

O grupo II é composto por produtos primários (como produtos alimentícios de natureza 

animal, commodities e minérios), produtos farmacêuticos, equipamentos médicos e objetos 

de arte. O grupo III é composto pelos chamados produtos especiais, que compreendem 

reatores nucleares, veículos especiais, equipamentos de guerra e alguns produtos de 

armamento.  

Além de bens, o BNDES Exim também financia serviços prestados no estrangeiro. 

A lista de serviços compreende serviços de construção de edificações residenciais, não 

residenciais, bem como projetos de infraestrutura básica e logística, montagem de 

construções pré-fabricadas, licenciamento de direitos de propriedade industrial, pesquisa e 

desenvolvimento, bem como serviços de engenharia e itens conexos a ele.115 

Em ambos os regulamentos, o BNDES participa com até 100% do valor da 

exportação116, com prazo de financiamento (concedido pelo exportador ao importador) não 

superior a doze anos117. Os encargos cobrados pelo BNDES do exportador correspondem a 

taxa de desconto118, comissão de administração119, spread do agente financeiro120 e 

comissão de compromisso121. 

                                                             
113  A lista completa de produtos e serviços financiáveis pode ser encontrada no seguinte link: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/export/sites/default/bndes_pt/Galerias/Arquivos/produtos/download/R
el_prod.pdf  
114 O BNDES disponibiliza também uma lista de setores, empreendimentos e itens não passíveis de apoio 
financeiro em qualquer modalidade de financiamento do BNDES. O setor de comércio de armas, motéis, 
saunas e termas, jogos de prognóstico e atividade bancária/financeira (exceto para microcrédito) não são 
apoiáveis. Além disso, a aquisição de terrenos e desapropriações, despesas que impliquem remessa de 
divisas, incluindo taxa de franquia paga no exterior; e a aquisição de animais para revenda são itens para os 
quais o BNDES não oferece apoio. Por fim, os projetos sociais que recebem benefícios fiscais, 
empreendimentos do setor de mineração que incorporem processo de lavra rudimentar ou garimpo e alguns 
empreendimentos imobiliários também não dispõem de apoio do BNDES. A lista completa está disponível 
em: http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/itens_apoio.html  
115 O regulamento de 2015 esclarece que a classificação de uma operação de “bem” ou de “serviço” será feita 
de acordo com três critérios: (i) características do contrato comercial, (ii) faturamento com base em avanço 
físico do empreendimento, e; (iii) cronograma de desembolso. 
116 O regulamento de 2015 esclarece que nas operações que envolvem a exportação de aeronaves, o BNDES 
participará com o máximo de 85% do valor da exportação brasileira. 
117 O regulamento de 2015 estabelece o prazo máximo de quinze anos, conforme venha a ser exigido pelas 
características da operação. No caso de aeronaves, o financiamento deve ter prazo mínimo de dois anos.  
118 A taxa de desconto é calculada em função da taxa Libor e do spread do BNDES, que será de, no mínimo, 
1,2% ao ano. De acordo com o regulamento de 2015, a remuneração mínima do BNDES será de 1,5% ao 
ano. 
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A operação econômica realizada pelo BNDES na modalidade suppliers credit é 

bastante similar à uma operação de financiamento típica do comércio internacional: o 

factoring. O factoring nada mais é do que uma espécie de financiamento pelo qual o 

agente financiador adianta ao exportador, mediante a aquisição de títulos a um valor 

descontado, o valor a ser pago pelo importador do bem122. Trata-se de uma modalidade de 

financiamento destinada a garantir ao exportador o capital de giro necessário para sua 

atividade e mitigar seu risco de não recebimento.  

Neste sentido, é de se destacar que o intuito desta estrutura contratual é o de 

transferir o risco de não recebimento dos títulos emitidos pelo importador para o agente 

financiador do exportador, no caso, para o BNDES. Portanto, existem duas vantagens na 

utilização deste tipo de estrutura para o exportador brasileiro: (i) antecipam-se os 

recebimentos do importador, e (ii) mitiga-se o risco de inadimplemento do pagamento, 

transferindo-o ao agente financiador.  

Visando mitigar o risco de não pagamento pelo importador, a estrutura contratual 

prevista nesta modalidade contempla as seguintes alternativas de garantia para o agente 

financiador: (i) aval ou fiança bancária de estabelecimentos de crédito ou financeiros 

sediados no exterior, com limite de crédito aprovado pelo BNDES, ou de instituições 

sediadas no exterior autorizadas a operar no âmbito do Convênio de Pagamentos e Créditos 

Recíprocos (CCR), da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI)123, desde que 

cumpridas todas as formalidades para reembolso automático124; (ii) aval ou fiança de 

                                                                                                                                                                                        
119 A comissão de administração corresponde ao valor devido pelo exportador ao banco mandatário, pelos 
serviços de administração e cobrança dos títulos ou direitos da carta de crédito. O montante desta comissão 
será equivalente a até 1% (um por cento) do valor liberado, quando do repasse dos recursos ao exportador. 
Cumpre esclarecer que o banco mandatário não se confunde com o agente financeiro. O banco mandatário 
não assume o risco de crédito da operação. Ele é o responsável pela análise da documentação, repasse de 
recursos à beneficiária, cobrança, fechamento do câmbio e liquidação da operação, entre outras obrigações. 
Por sua vez, o agente financeiro corresponde à instituição financeira sediada no Brasil, garantidora da 
operação e assume, ainda, as atribuições pertinentes ao banco mandatário. 
120 Devida pelo exportador ao agente financeiro, pela assunção do risco da operação, conforme percentual 
negociado entre as partes e aprovado pelo BNDES. 
121 Comissão devida pela beneficiária ao BNDES em razão do comprometimento dos recursos, caso haja 
emissão do Certificado de Compromisso ou o prazo da operação seja superior a doze meses.  
122 James Gallinati Heim indica que o factoring exerce uma tripla função: “a cobrança e gestão de créditos; a 
cobertura dos riscos inerentes à incerteza da cobrança; e o financiamento de curto prazo resultante da 
antecipação de fundos pelo factor”. O contrato de factoring é utilizado para financiar operações que 
envolvem produtos de consumo, e não bens produtivos ou de raiz, de forma que o prazo de maturidade de 
suas operações é relativamente curto. Trata-se, pois, de uma modalidade de financiamento de curto prazo, 
diretamente associada à necessidade de prover capital de giro para as empresas financiadas. (HEIM, 2012) 
123 A relação atualizada das instituições financeiras autorizadas a operar no âmbito da ALADI pode ser 
encontrada em: http://www.bcb.gov.br/Rex/CCR/instituicoes_autorizadas_ccr.asp?idpai=infoccr  
124 O Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) foi firmado em 25 de agosto de 1982, no âmbito 
da Associação Latino-Americana de Integração (ALADI). São signatários do Convênio os bancos centrais 
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instituições financeiras que disponham de limite de crédito junto ao BNDES, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras125; ou (iii) Seguro de Crédito à Exportação com cobertura do 

Fundo de Garantia à Exportação ou apólices securitárias emitidas por seguradoras 

autorizadas a operar com o BNDES.  

O Diagrama 1 ilustra a estrutura desta operação de forma gráfica e simples: 

Diagrama 1 - BNDES Exim Pós-Embarque Supplier's Credit126 

 

O Diagrama 1 deixa claro não só a estrutura, como também o fluxo da operação. 

Como se verifica acima, aprovada a operação supplier credit pelo BNDES, o exportador 

                                                                                                                                                                                        
dos países membros da ALADI - Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Paraguai, 
Peru, Uruguai e Venezuela (exceto Cuba) - e da República Dominicana, no total de doze participantes.  
O Banco Central do Brasil assim explica o CCR:  

“O mecanismo do CCR se constitui, na prática, de um Sistema de Compensação de Pagamentos 
operacionalizado pelos bancos centrais participantes, por meio de compensações quadrimestrais, 
que considera os períodos janeiro/abril, maio/agosto e setembro/dezembro. 
A compensação – em dólares dos Estados Unidos - é efetivada na semana seguinte ao fechamento 
de cada quadrimestre. Baseado em um sistema de Liquidação Diferida pelo Líquido (LDL), são 
cursados e compensados pagamentos internacionais entre esses bancos centrais, de modo que, logo 
após o encerramento de cada período de compensação, somente se transfere ou se recebe, segundo 
resulte deficitário ou superavitário, o saldo global do banco central de cada país perante os demais. 
(....)  
O CCR oferece aos bancos centrais garantias recíprocas de conversibilidade (conversão imediata 
para dólares dos Estados Unidos, dos pagamentos efetuados por suas instituições em moeda local), 
de transferibilidade (remessa dos dólares correspondentes aos pagamentos efetuados por suas 
instituições) e de reembolso (a aceitação irrevogável dos débitos que lhes forem imputados, 
resultantes de operações cursadas sob o convênio). 
No caso de um país deixar de honrar algum pagamento por ocasião da compensação multilateral 
quadrimestral, o convênio determina o acionamento do Programa Automático de Pagamento (PAP), 
mecanismo que estabelece um parcelamento do valor devido em quatro prestações mensais. A 
estrutura do convênio, entretanto, leva os bancos centrais a assumirem riscos não afetos a uma 
autoridade monetária, quer no âmbito externo (risco país), quer internamente (risco bancário).” 
(Banco Central do Brasil, disponível em: http://www.bcb.gov.br/rex/ccr/resumo_ccr.asp) 

125 Neste caso, os títulos de crédito deverão ser endossados pelo beneficiário à instituição financeira 
credenciada pelo BNDES e por este ao BNDES, com direito de regresso. 
126 Diagrama do próprio BNDES, disponível em: http://bit.ly/2c3m9K6  
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brasileiro pode embarcar a mercadoria (1), recebendo do importador títulos ou cartas de 

crédito emitidos em seu favor (2). O exportador, então, endossa os títulos ou cede as cartas 

de crédito em favor do garantidor ou do BNDES (a depender da garantia aprovada) (3)127. 

O BNDES recebe a documentação comprobatória da exportação e o pedido de liberação 

dos recursos (diretamente do exportador ou por meio do banco mandatário) (4) e, 

verificando sua regularidade, realiza os pagamentos (diretamente ao exportador ou ao 

banco mandatário, que pagará o exportador) (5/6). O importador inicia a amortização das 

prestações, diretamente ao BNDES ou via banco mandatário, até a total liquidação 

financeira do contrato (7/8).128 

Já a segunda modalidade do programa BNDES Exim, denominada buyer’s credit, 

possui uma estrutura contratual diferente. Isto porque, nesta modalidade, os contratos de 

financiamento são estabelecidos diretamente entre o BNDES e o importador, com a 

interveniência do exportador. Estas operações são analisadas caso a caso e estruturadas 

contratualmente, conforme as circunstâncias do caso exijam, com o objetivo de atender 

estruturas específicas de garantia e desembolso exigidas por projetos específicos.  

A principal diferença entre a modalidade suppliers’ credit e buyer’s credit, 

portanto, está no fato de que, nesta segunda modalidade, o BNDES relaciona-se 

diretamente com a entidade importadora, via contrato de financiamento, enquanto que na 

primeira ele apenas compra do exportador os títulos de crédito emitidos pela entidade 

importadora.129 O Diagrama 2 ilustra a estrutura da operação buyers credit: 

 

                                                             
127 Em geral, por se tratar de uma operação que envolve a circulação de títulos de crédito, uma das formas de 
garantia do garantidor é o endosso em preto de referidos títulos de crédito em favor do BNDES. 
128 O relatório da CPI do BNDES destaca que, no caso de operações diretas, a eventual anotação de 
inadimplência é feita diretamente no balanço do banco público (CONGRESSO FEDERAL DO BRASIL, 
2016). 
129 O regulamento de 2015 deixa esta diferenciação mais clara ao definir a modalidade buyer credit como 
“financiamento ao Devedor, mediante a celebração de contrato de financiamento entre o BNDES e o 
Devedor, com desembolso de recursos ao Exportador, em Reais, no Brasil”. O Devedor, na definição contida 
no Regulamento de 2015 é o importador. 
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Diagrama 2 - BNDES Exim Pós-Embarque Buyer's Credit130 

 

O Diagrama 2 também é elucidativo da estrutura e do fluxo operacional da 

contratação de financiamento realizada na modalidade buyer’s credit. Neste caso, o 

primeiro passo é o estabelecimento de uma relação comercial entre o exportador brasileiro 

e o importador estrangeiro, pela qual o exportador se compromete a entregar futuramente 

bens ou serviços ao importador (1). O exportador, então, deverá consultar previamente o 

BNDES que, verificando estarem presentes os parâmetros estabelecidos no regulamento do 

financiamento, pode aprovar a operação e formalizá-la por meio de um único contrato de 

financiamento. Este contrato de financiamento terá como partes, de um lado, o importador 

e, de outro, o BNDES e contará com a interveniência e anuência do exportador brasileiro 

(2). 

Depois de celebrado o contrato de financiamento, o exportador embarca a 

mercadoria ou presta o serviço (3) e envia os documentos comprobatórios da exportação ao 

BNDES (diretamente ou por intermédio de um banco mandatário) (4/5). Após avaliar a 

documentação referente à exportação, o BNDES realiza o desembolso dos recursos para o 

exportador (diretamente ou por intermédio de um banco mandatário) (6/7). O BNDES, 

então, receberá os pagamentos diretamente do importador estrangeiro (diretamente ou por 

intermédio de um banco mandatário) (8/9).131 

Os dados disponibilizados pelo BNDES indicam que o perfil do mutuário varia de 

uma modalidade para outra (BNDES, 2015a). Na modalidade supplier’s credit, a maior 
                                                             
130 Diagrama do próprio BNDES, disponível em: http://bit.ly/2c3m9K6. 
131 Como no caso das operações de supplier’s credit, o relatório da CPI do BNDES destaca que no caso de 
operações diretas a eventual anotação de inadimplência é feita diretamente no balanço do banco público 
(CONGRESSO FEDERAL DO BRASIL, 2016). 
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parte dos importadores são empresas (com ou sem participação estatal), enquanto que na 

modalidade buyer’s credit, a maioria dos mutuários são governos132. O perfil dos setores 

econômicos atendidos também é diferente – a modalidade buyer’s credit é quase que 

integralmente dedicada a projetos de infraestrutura e aeronáutica, enquanto que a 

modalidade supplier’s credit atende diversos outros setores econômicos, especialmente os 

voltados à exportação de bens133. 

O ponto comum em ambas as modalidades é que em ambas o risco de não 

pagamento – seja ele por motivos comerciais, políticos ou extraordinários – é alocado 

diretamente ao agente financiador, isto é, ao BNDES, a quem os pagamentos devem ser 

realizados em última instância.134 Evidentemente que existe um sistema de garantias 

desenhado para mitigar estes riscos, o qual conta com garantias específicas para cada 

operação, seja por meio dos endossos nos títulos de crédito ou pela contratação de seguros 

de crédito à exportação.  

Este sistema de mitigação de riscos busca deslocar o risco de não pagamento do 

BNDES para a Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A ou 

para fundos por ela administrados. Apesar desta característica, pode-se dizer que o risco 

continua indiretamente alocado ao Tesouro Nacional. Isto porque, a principal modalidade 

de garantia utilizada pelos exportadores brasileiros nas contratações do Exim Pós-

Embarque é a contratação do Seguro de Crédito à Exportação da Agência Brasileira 

Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A que, como verificaremos na seção 1.3, 

                                                             
132 Segundo os dados do BNDES, de 2002 a 2014 foram realizadas 260 contratações na modalidade buyers 
credit, das quais 132 foram com governos e 128 com empresas (as operações no setor aeronáutico, realizadas 
pela Embraer, respondem por mais de 81% das operações realizadas com empresas). Ou seja, descontando-se 
o setor aeronáutico, na modalidade buyers credit, 82% das operações são realizadas diretamente com 
governos. Já na modalidade suppliers credit, a situação se inverte: de 538 contratações, apenas 53 foram 
realizadas diretamente com governos (pouco menos de 10%), as demais foram realizadas diretamente com 
empresas. 
133 Das 260 operações realizadas na modalidade buyer’s credit de 2002 a 2014, 111 foram destinadas a 
projetos de infraestrutura (o equivalente a pouco mais de 42% do total de operações), 104 foram destinadas 
ao setor aeronáutico (o equivalente a 40%) e 45 foram destinadas a outros setores (pouco mais que 17% do 
total das operações). No âmbito do suppliers credit a situação é diferente: das 538 operações realizadas, 21 
foram destinadas ao setor de infraestrutura (pouco menos de 4% das operações totais), 2 foram destinadas ao 
setor aeronáutico (0,3% do total) e 517 foram destinadas a outros setores (mais de 95% do total de 
contratações) 
134 Vale anotar, neste ponto, que este risco existe inclusive quando a operação é realizada por meio de um 
banco mandatário. Este não participa do risco da operação em qualquer das modalidades de financiamento 
descritas aqui. 
A propósito, vale anotar que a alocação do risco ao BNDES implica, indiretamente, risco ao Tesouro 
Brasileiro. Isto porque o BNDES é financiado pelo Tesouro Nacional, que respondeu, em 2015, por mais de 
57% do passivo do BNDES (CONGRESSO FEDERAL DO BRASIL, 2016).  
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está atrelado ao Fundo de Garantia à Exportação135. Em outras palavras, ainda que o risco 

de não pagamento ao BNDES seja mitigado pela estruturação de garantias, ele continua 

alocado ao tesouro brasileiro (CONGRESSO FEDERAL DO BRASIL, 2016)136. 

 

1.2.2.2.Os resultados do programa BNDES Exim 

Os dados disponibilizados pelo BNDES nos permitem verificar a evolução dos 

valores despendidos com o programa BNDES Exim desde 2002 até 2014, bem como a 

relevância do programa no fomento à internacionalização das empresas brasileiras137. 

Desde 2002, o valor total desembolsado pelo BNDES apenas no Exim Pós-Embarque foi 

de USD 27,550,232,000.00 (vinte e sete bilhões, quinhentos e cinquenta milhões e 

duzentos e trinta e dois mil dólares norte- americanos) (BNDES, 2015b)138. O Gráfico 6 

mostra a evolução deste valor ao longo dos anos, dividido por setores apoiados: 

 

                                                             
135 O Fundo de Garantia à Exportação é um fundo de natureza contábil criado pela Lei nº 9.818 de 
23.08.1999 e vinculado ao Ministério da Fazenda, que tem como finalidade dar cobertura às garantias 
prestadas pela União nas operações de Seguro de Crédito à Exportação contra riscos comerciais, políticos e 
extraordinários. A Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S/A é responsável por 
executar todos os serviços relacionados ao Seguro de Crédito à Exportação e ao amparo do Fundo de 
Garantia à Exportação. 
136 Como verificaremos na seção 1.2.2.2, os dados do BNDES até junho de 2016 confirmam que há uma 
preferência dos exportadores brasileiros pela contratação de garantias na modalidade de Seguro de Crédito à 
Exportação vinculado ao Fundo Garantidor de Exportações. Esta modalidade de garantia foi utilizada em 
54,74% do total de operações Exim Pós-Embarque do BNDES de 04 de janeiro de 2002 a 27 de junho de 
2016. Em segundo lugar, estão as garantias pessoais e reais do próprio exportador, que respondem por 
39,54% do total de operações neste mesmo período. (BNDES, 2015b) 
A importância do Seguro de Crédito à Exportação vinculado ao Fundo Garantidor de Exportações é ainda 
mais premente no que diz respeito a projetos de infraestrutura apoiados pelo BNDES na modalidade Exim 
Pós-Embarque. Segundo os dados do BNDES atualizados até junho de 2015, 99,48% dos projetos contavam 
com esta forma de garantia. Estes projetos somavam, ao todo, USD 14.456.427.962,00 (quatorze bilhões, 
quatrocentos e cinquenta e seis milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, novecentos e sessenta e dois dólares 
norte Americanos) (BNDES, 2015a) 
137 O primeiro levantamento de dados dos programas do BNDES foi realizado em junho de 2015. Naquela 
época, o BNDES disponibilizava os dados de contratação do BNDES Exim desde sua criação até dezembro 
de 2014. Em setembro de 2016, a fim de atualizar os dados para finalização da pesquisa, constatamos que o 
BNDES havia alterado a forma de agrupamento dos dados (e.g.: os valores das operações passaram a ser 
fornecidos ora em dólar, ora em real, o agrupamento das operações fora alterado, o escopo temporal dos 
dados fornecidos tornou-se diferente para cada tipo de informação, entre outras alterações). Esta alteração 
dificultou a atualização dos dados, de tal sorte que, por opção metodológica, entendemos por bem deixar os 
dados obtidos em 2015 no corpo do texto e, na medida do possível atualizar as informações em notas de 
rodapé. Esta opção não nos parece comprometer a consistência dos dados obtidos, nem mesmo as premissas 
e conclusões da tese, na medida em que os dados aqui apresentados têm um caráter fundamentalmente 
ilustrativo do problema jurídico que a tese busca resolver. 
138 Os dados do BNDES atualizados até dezembro de 2015 indicam que o total de valores desembolsados no 
âmbito do BNDES Exim foi de R$23.984.447.535.255,00 (vinte e três trilhões, novecentos e oitenta e quatro 
bilhões, quatrocentos e quarenta e sete milhões, quinhentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco 
reais) (BNDES, 2015b). 
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Gráfico 6 - Desembolsos BNDES Pós-Embarque das exportações financiadas por categoria 
de uso139 

 

O Gráfico 6, acima, mostra que de 2002 a 2007, o programa BNDES Exim 

destinava a maior parte de seus recursos ao setor de bens de capital. Em 2007 há uma 

queda significativa no volume despendido. A recuperação do programa ocorre com uma 

mudança no perfil dos investimentos apoiados, havendo maiores dispêndios nos setores de 

infraestrutura, particularmente na América do Sul e na África. A partir de então, nota-se 

uma recuperação do dispêndio em bens de capital e certa estabilidade na proporção do 

dispêndio nestes setores de 2011 a 2014. 

A Figura 3 permite ter uma visão mais clara deste perfil e, em especial, do destino 

dos valores investidos pelo BNDES no âmbito do programa BNDES Exim de 2010 a 2014: 

 

                                                             
139 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b). 
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Figura 3 - Operações em Infraestrutura - África, América Latina e América do Sul140 

 

 

O agrupamento do dispêndio em infraestrutura na América do Sul, restante da 

América Latina e África sob uma única rubrica, conforme indicado na Figura 3, acima, em 

comparação com o agrupamento dos investimentos em bens de capital e outros setores 

(Gráfico 6), nos permite observar a relevância destes dois grandes setores na estrutura do 

programa BNDES Exim. O Gráfico 7, a seguir, representa este agrupamento. 

 

                                                             
140 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b). 
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Gráfico 7 – Desembolso BNDES Pós-Embarque das exportações financiadas por categoria 
de uso (agrupado em dois setores)141 

 

O Gráfico 7 deixa clara a mudança no perfil do financiamento do programa 

BNDES Exim, em função do volume de recursos despendidos. A partir de 2007, com 

exceção dos anos de 2010, 2014 e 2015, há uma prevalência do dispêndio aos projetos de 

infraestrutura em comparação com os projetos de financiamento de bens de capital e outros 

setores. Estes números podem ser indicativos de reversão da tendência de utilização deste 

programa para o apoio de projetos de infraestrutura no exterior. 

Os dados também indicam que não há uma relação direta de causalidade entre o 

crescimento dos dispêndios e o número de operações realizadas. Isto é, o aumento do 

número de operações não significa aumento no volume despendido pelo BNDES. O 

Gráfico 8 e a Figura 4, a seguir, mostram a evolução histórica, de 2002 a junho de 2016, do 

número de operações realizadas no âmbito do BNDES Exim Pós-Embarque, dividido entre 

as modalidades buyer’s credit e supplier’s credit, bem como permitem comparar a 

concentração de operações nestas duas modalidades de contratação: 

 

                                                             
141 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b). 
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Gráfico 8 – BNDES Exim Pós Embarque - Operações por ano142 

 

 

Figura 4 – BNDES Exim Pós-Embarque - Operações por ano (2002 a Junho de 2016, 
apurado em percentual) 

 

 

Ao cruzar os dados do Gráfico 6 e do Gráfico 8, verifica-se que tanto o número de 

operações, quanto os desembolsos totais do programa aumentaram. A Figura 4, por sua vez 

permite verificar que o ano de 2007 é o único ano em que há maior equilíbrio no número 

de operações realizadas nas modalidades buyer credit e supplier credit, sendo nítido que, 

nos demais anos, o maior volume de operações se dá na modalidade supplier credit.  

                                                             
142 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015a) 
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A comparação da Figura 4 com o Gráfico 7 nos indica que, apesar do maior 

volume de operações ser realizado na modalidade supplier credit, durante os anos de 2007 

a 2013 (com exceção do ano de 2010), o maior volume de desembolsos se destinou a 

projetos de infraestrutura. Assim, parece-nos razoável concluir, baseados nos dados 

apresentados até aqui, que os projetos de infraestrutura consomem maior volume de 

recursos do BNDES em menos operações do que os projetos de financiamento à 

exportação de bens de capital.  

Além da concentração de recursos em menos operações, o agrupamento dos 

valores despendidos por grupo econômico financiado pelo BNDES Exim Pós-Embarque 

indica que há concentração de recursos em alguns poucos grupos empresariais. Nos dados 

disponibilizados pelo BNDES sobre o desembolso realizado por empresa (de 2009 a 2014), 

nota-se que Embraer S/A, Construtora Norberto Odebrecht S/A, Construtora Andrade 

Gutierrez S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A, Construções e Comércio Camargo Correa 

S/A, Confab Industrial S/A, Iveco Latin America Ltda., Construtora OAS Ltda. e 

Mercedes-Benz Do Brasil Ltda. respondem, juntas, por mais de 96% (noventa e seis por 

cento) dos financiamentos concedidos no âmbito do programa.  

A Figura 5, a seguir, ilustra esta observação: 

 

Figura 5 - BNDES Exim Pós-Embarque - Desembolso por empresa (2009-2015)143 

 

 

                                                             
143 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b) 
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O perfil das empresas que se utilizam do BNDES Exim Pós-Embarque e o volume 

dos desembolsos do programa por setor nos permitem concluir que há dois setores da 

economia que concentram os financiamentos concedidos: o setor aeronáutico (sob a 

rubrica de bens de capital), representado pela Embraer S/A, e o setor da construção civil, 

representado pelas principais empreiteiras brasileiras na atualidade (Construtora Norberto 

Odebrecht S/A, Construtora Andrade Gutierrez S/A, Construtora Queiroz Galvão S/A, 

Construções e Comércio Camargo Correa S/A e Construtora OAS Ltda.).  

A análise das contratações realizadas pelo BNDES junto a estas empresas indica a 

existência de uma diferença no tipo de financiamento obtido por estes dois setores. O 

aeronáutico utiliza prioritariamente a modalidade supplier’s credit e tem como parceiros 

empresas privadas, em sua grande maioria (apenas algumas com participação de capital 

estatal), responsáveis pela importação dos produtos produzidos no Brasil. Por outro lado, o 

setor da construção civil se dedica, no exterior, aos projetos de infraestrutura e utiliza, 

prioritariamente, a modalidade buyer’s credit.  

Diferentemente da contratação do setor aeronáutico, as contratações de 

financiamento para estes projetos de infraestrutura são realizadas diretamente com os 

governos dos países no qual o investimento será realizado. O fato de a contratação ser 

realizada diretamente com governos nacionais é um elemento importante a ser levado em 

consideração na análise do risco ao qual a operação está sujeita, o que é uma das hipóteses 

que explicaria a opção pelo tipo de garantia utilizada nas operações buyer credit em 

comparação com a supplier credit. 

O levantamento dos dados referentes aos tipos de garantia utilizados nas 

operações buyer credit e supplier credit indica que nas contratações que envolvem 

entidades privadas há maior variedade de garantias negociadas e utilizadas em comparação 

com as contratações que envolvem entidades públicas. A Figura 6 e a Figura 7 indicam 

esta constatação. 
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Figura 6 - Tipo de garantia utilizada em contratações com entes privados (consolidado de 
2002 a junho de 2016) 

 

 

A Figura 6, que representa os tipos de garantia utilizadas em contratações do 

BNDES Exim Pós-Embarque com entes privados permite verificar que a principal forma 

de garantia utilizada pelos contratantes (exportadores brasileiros) são garantias pessoais ou 

uma combinação de garantias pessoais e reais – 74,9% das operações foram garantidas 

desta forma. A segunda modalidade mais utilizada é o Seguro de Crédito à Exportação 

vinculado ao Fundo de Garantia à Exportação, que responde por 14,68% das operações. A 

Figura 7, por sua vez, permite-nos observar que este cenário é radicalmente diferente nas 

contratações com entes públicos: 
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Figura 7 - Tipo de garantia utilizada em contratações com entes públicos (consolidado de 
2002 a junho 2016) 

 

 

A Figura 7 permite-nos verificar que apenas três modalidades de garantia são 

utilizadas quando a contratação é realizada com entes públicos: garantia no âmbito CCR ou 

CCR/ALADI (0,31% das operações), seguro de risco político (0,15% das operações) ou 

Seguro de Crédito à Exportação vinculado ao Fundo de Garantia à Exportação (99,54% 

das operações). Merece destaque o fato de que nas contratações com entes públicos, não 

houve nenhum caso em que a modalidade de garantia utilizada fosse a real ou a pessoal.  

Esta característica permite-nos delimitar a hipótese de que os contratantes julgam 

mais adequado contar com o seguro de crédito à exportação garantido pelo Fundo de 

Garantia à Exportação nos financiamento dos BNDES Exim que envolvam entidades 

públicas como contratantes. Esta característica pode ser um indicativo da importância da 

estrutura institucional do Estado brasileiro para viabilizar estas contratações, bem como 

uma avaliação de risco dos exportadores (e do próprio BNDES) acerca destas operações144. 

Ademais, os dados do BNDES nos permitem traçar a evolução dos 

financiamentos por país destinatário, bem como indicam a concentração dos 

financiamentos em alguns Estados. O Gráfico 9 e a Figura 8, abaixo, representam estas 

observações: 

                                                             
144 Em princípio, parece-nos razoável a hipótese de que as contratações realizadas com entidades públicas são 
percebidas como mais arriscadas pelo exportador brasileiro e pelo BNDES. Os dados, conforme 
apresentados, entretanto, não nos permitem traçar qualquer conclusão a este respeito. 
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Gráfico 9 – BNDES Exim Pós-Embarque - Desembolso por destino145 

 

O Gráfico 9, particularmente, nos indica que até 2007, quando houve queda 

significativa do volume de recursos desembolsados, o país que mais recebia investimentos 

do BNDES Exim era os Estados Unidos da América, que a partir de 2013 parece retomar 

seu protagonismo como principal destino de recursos nas operações do BNDES Exim Pós 

Embarque. Segundo as demais informações coletadas, a grande maioria das operações era 

realizada na modalidade supplier’s credit e destinada ao setor aeronáutico. 

 

                                                             
145 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015a). 
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Figura 8 – BNDES Exim Pós-Embarque – Concentração de desembolso por destino (2002-
2015)146 

 

A Figura 8, representativa do período de 2002 a 2015, mostra uma concentração 

razoável de operações realizadas com empresas norte-americanas decorrente, em especial, 

da grande concentração de recursos destinados aos Estados Unidos até 2007. Entretanto, ao 

se focar a análise no período compreendido de 2007 a 2015, particularmente buscando 

identificar a concentração de operações com países Latino Americanos e Angola, tem-se a 

seguinte evolução e composição, representadas na Figura 9 e na Figura 10: 

 

                                                             
146 Elaboração própria do autor. (BNDES, 2015b) 



 111 

Figura 9 – BNDES Exim Pós-Embarque – Desembolso para América Latina e Angola 
(2007 a 2015)147 

 

 

Figura 10 – BNDES Exim Pós-Embarque - Concentração de desembolso por destino: 
América Latina e Angola (2007-2015)148 

 

 

                                                             
147 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b) 
148 Elaboração própria do autor. Fonte: (BNDES, 2015b) 
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Verifica-se que a partir de 2007 houve uma distribuição mais equânime do 

volume despendido por país, com especial destaque para o volume de investimentos 

enviados a Angola (nos anos de 2008, 2009, 2012 e 2014), Argentina (nos anos de 2010 e 

2011) e à Venezuela (nos anos de 2013 e 2015). Conforme as demais informações 

coletadas, a grande maioria destas operações é destinada ao setor de infraestrutura e 

utiliza-se da modalidade buyer’s credit de financiamento. 

Nota-se, portanto, uma concentração geográfica no desembolso realizado para 

cada um destes setores da economia: os projetos de infraestrutura, geralmente financiados 

pela modalidade buyer’s credit, concentram o dispêndio na África (particularmente, em 

Angola) e na América Latina (particularmente na Argentina e na Venezuela); por sua vez, 

os projetos de aeronáutica, geralmente financiados pela modalidade supplier’s credit, 

concentram o dispêndio nos Estados Unidos. 

Por fim, em termos percentuais, nota-se também uma concentração de recursos 

em poucos países. De 2002 a 2015, como indica a Figura 8, os EUA responderam pelo 

recebimento de 38% (trinta e oito por cento) dos volumes gastos com o programa, seguido 

de Angola (12%), Argentina (11%) e Venezuela (7%).  

Neste sentido, diante dos dados analisados nesta seção, não se pode dizer que o 

programa BNDES Exim Pós-Embarque tenha uma escala de atingimento abrangente. Os 

dados confirmam que: (i) grandes grupos empresariais brasileiros utilizam-se do programa 

com o intuito de expandir sua atuação internacional, (ii) poucas empresas brasileiras 

concentram grande volume dos valores emprestados pelo BNDES no âmbito do Exim Pós-

Embarque e, (iii) os recursos do BNDES Exim Pós-Embarque são destinados a projetos 

concentrados na África e na América Latina, para o setor de infraestrutura, e nos Estados 

Unidos, para o setor aeronáutico.  

Portanto, para além da concentração de dispêndios em poucas empresas 

brasileiras, há também uma concentração geográfica dos projetos de infraestrutura e 

aeronáutica beneficiados pelo BNDES Exim. Também foi possível verificar prevalência da 

utilização do Seguro de Crédito à Exportação vinculado ao Fundo de Garantia à 

Exportação como forma de garantia utilizada nas operações do BNDES Exim Pós-

Embarque149.  

                                                             
149 No agregado total, o Seguro de Crédito à Exportação Vinculado ao Fundo de Garantia à Exportação 
responde por 54,74% das garantias oferecidas no âmbito do BNDES Exim Pós-Embarque. 
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Estas características permitem delimitar a hipótese de que há exposição do 

Tesouro Nacional a riscos advindos de eventual default dos beneficiários do BNDES 

EXIM, seja porque as operações são realizadas por meio do BNDES ou por serem elas 

garantidas pelo Seguro de Crédito à Exportação vinculado ao Fundo de Garantia à 

Exportação. Resta saber se no plano internacional existem mecanismos adequados que 

efetivamente mitiguem a exposição do Tesouro Nacional a estes riscos. 

 

1.2.3. O programa BNDES Finem Internacionalização 

O programa BNDES Finem não é uma linha de financiamento dedicada 

exclusivamente à internacionalização de empresas brasileiras. Na verdade, o programa é 

destinado a financiar investimentos para implantação, ampliação, recuperação e 

modernização de ativos fixos nos setores de indústria, comércio, prestação de serviços e 

agropecuária. Entretanto, existe uma linha do Finem dedicada exclusivamente a estimular a 

inserção e o fortalecimento, no mercado internacional, de empresas com participação de 

capital nacional, por meio do apoio à aquisição de ativos e à realização de projetos ou 

investimentos no exterior.  

A estrutura da operação do Finem não está clara nos canais de consulta pública do 

BNDES, o que impede o aprofundamento da investigação objetivada por esta tese150. Desta 

forma, diferentemente da abordagem adotada na seção anterior, em que se descreveu 

detalhadamente a estrutura das operações de financiamento de um ponto de vista jurídico, 

esta seção fará uma apresentação panorâmica do programa do BNDES Finem 

Internacionalização, buscando traçar comparações com o BNDES Exim. Ademais, ainda 

que existam dados que permitam visualizar o volume de recursos utilizados no Finem, não 

é possível fazer uma análise comparativa de seus resultados com os do BNDES Exim, pois 

não há uma indicação dos recursos utilizados exclusivamente para a linha de crédito de 

apoio à internacionalização. 

O primeiro aspecto a se destacar no Finem relaciona-se às empresas que podem 

solicitar financiamento: (i) sociedades com sede e administração no Brasil, incluindo 

                                                             
150 No site do BNDES sequer é disponibilizado o regulamento do Finem, de forma que as informações 
disponíveis se limitam às descritas na seguinte página: 
http://www.bndes.gov.br/SiteBNDES/bndes/bndes_pt/Institucional/Apoio_Financeiro/Produtos/FINEM/inter
nacionalizacao.html. Buscando compreender a estrutura regulatória desta modalidade de financiamento, 
solicitei ao BNDES o regulamento do Finem em 28/05/2015 (Protocolo n. 101761FC/2015). Em nova busca 
no site do BNDES, em 2016, não encontrei o regulamento.  
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subsidiária no exterior, e (ii) sociedades estrangeiras cujo acionista controlador151 seja 

pessoa jurídica controlada direta ou indiretamente por pessoa física ou grupo de pessoas 

físicas domiciliadas e residentes no Brasil, ou pessoa jurídica controlada por pessoa 

jurídica de direito público interno.  

Esta é uma primeira diferença importante a ser anotada na comparação com o 

BNDES Exim. Conforme apontado na seção anterior, o BNDES Exim apoia as sociedades 

que estejam organizadas sob as leis brasileiras, independentemente de a sua estrutura de 

capital e poder de controle serem brasileiros ou estrangeiros. O Finem, por outro lado, 

destina-se exclusivamente a apoiar as sociedades controladas por brasileiros, ainda que 

elas estejam organizadas sob as leis de outros países, isto é, sejam sociedades estrangeiras. 

Os tipos de investimento a serem financiados também são diferentes. Enquanto o 

Exim destina-se a financiar a venda de diferentes tipos de produto e a prestação de diversos 

tipos de serviço, por empresas brasileiras, o Finem busca apoiar as empresas brasileiras 

que busquem (i) adquirir participações societárias, ou (ii) adquirir, implantar, ampliar ou 

modernizar suas unidades produtivas, canais de comercialização e centros de pesquisa e 

desenvolvimento (P&D) no exterior.  

Esta diferença impacta também os itens que estão sujeitos ao financiamento do 

Finem. Os itens financiáveis nesta modalidade são: (i) investimentos em projetos 

destinados à implantação, ampliação e modernização de unidades no exterior; (ii) gastos 

em comercialização, marketing e aquisição de marcas; (iii) investimentos e gastos em 

desenvolvimento tecnológico e capacitação, incluindo a aquisição ou licenciamento de 

patentes, treinamentos e certificação; (iv) participação societária em empresas estrangeiras, 

e; (v) capital de giro associado a esses investimentos. 

A taxa de juros associada à operação, prevista no Finem, varia de acordo com a 

modalidade de apoio (direta ou indireta)152, como ocorre no Exim. Para o apoio direto, a 

taxa de juros é composta pelo custo financeiro153, a remuneração básica do BNDES154 e a 

                                                             
151 Acionista controlador, nos termos do BNDES, é aquele que detém maior capital votante e exerce 
influência dominante sobre as atividades desempenhadas pela sociedade. 
152 A diferença entre a operação direta e a indireta é que nesta há intermediação de uma instituição financeira 
credenciada junto ao BNDES. 
153 No caso do Finem, o custo financeiro varia em função do porte da empresa apoiada. Para micro, pequenas 
e médias empresas, o custo financeiro mínimo é a TJLP, enquanto que para as empresas médias-grandes e 
grandes o custo é composto pela cesta:, IPCA, TS, TJ3 ou TJ6. 
154 A remuneração básica do BNDES também varia em função do porte da empresa. Para micro, pequenas e 
médias empresas a remuneração básica do BNDES é de no mínimo 1,5% ao ano. As demais empresas ficam 
sujeitas ao mínimo de 1,2% ao ano. 
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taxa de risco de crédito155. Para as operações indiretas adiciona-se a este custo a taxa de 

intermediação financeira156 e a remuneração da instituição credenciada157. Diferentemente 

do Exim, a participação máxima do BNDES na modalidade Finem é de 90% do valor dos 

itens financiáveis. 

As operações no âmbito do Finem também devem ser garantidas. Para as 

operações indiretas, a garantia pode ser negociada entre a instituição financeira 

credenciada e a empresa financiada. Nas operações diretas, o BNDES exige, em regra, (i) 

índice de garantia real de 130% do valor da operação de financiamento158, e; (ii) nas 

hipóteses de financiamento de operações com empresas privadas (sem controle público), a 

combinação entre garantias reais159 e pessoais160. 

Apesar de não ser possível fazer um estudo aprofundado sobre a estrutura jurídica 

da operação do Finem, esta análise panorâmica permite-nos inferir que seu propósito 

econômico é diferente do propósito econômico do Exim. A estrutura jurídica do Exim é 

destinada a apoiar a comercialização de bens e serviços brasileiros no exterior, enquanto 

que o Finem se destina a estimular a inserção e o fortalecimento, no mercado internacional, 

de empresas com participação de capital nacional, por meio da aquisição de ativos.  

Colocando isso na forma de um exemplo, a Embraer, utilizar-se-ia do Exim para 

estimular a venda de aeronaves produzidas no Brasil para os EUA, e o Finem para adquirir 

uma nova planta industrial na China. De forma similar, a Odebrecht utilizar-se-ia do Exim 

para custear sua contratação para a criação de uma autoestrada em Angola, enquanto que o 

Finem se destinaria à aquisição de participação acionária em uma construtora portuguesa. 

                                                             
155 A taxa de risco de crédito independe do porte da empresa e é de até 4,18%, conforme o risco de crédito do 
cliente. 
156 A taxa de intermediação financeira varia em função do porte da empresa. Para micro, pequenas e médias 
empresas a taxa é de 0,1% ao ano, enquanto que para as médias-grandes e grandes empresas a taxa é de 
0,5%. 
157 A remuneração da instituição credenciada deverá ser negociada entre a instituição e a empresa apoiada. 
158 O BNDES pode reduzir o índice de garantia para 100% do valor da operação, nas seguintes hipóteses: (i) 
companhia de capital aberto listada, no mínimo, no nível 2 de Governança Corporativa da BOVESPA, que 
esteja enquadrada em nível de classificação de risco superior ao mínimo estabelecido pelo BNDES; (ii) que 
possua participação do BNDESPAR, desde que este participe das decisões estratégicas da empresa, ou; (iii) 
apresente demonstrações financeiras auditadas por terceiro independente e esteja enquadrada em nível de 
classificação de risco superior ao mínimo estabelecido pelo BNDES. 
159 As garantias reais aceitas pelo BNDES são hipoteca, penhor ou propriedade fiduciária. Elas podem ser 
oferecidas pelo próprio devedor ou por terceiro, ficando o BNDES autorizado a executar a garantia judicial 
ou extrajudicialmente. 
160 As garantias pessoais aceitas pelo BNDES são fiança, aval ou vinculação em garantia ou cessão sob a 
forma de Reserva de Meios de Pagamento, de receitas oriundas de: transferências federais, produto de 
cobrança de impostos, taxas e sobretaxas, incentivos fiscais, ou rendas ou contribuições de qualquer espécie. 
No caso do aval ou fiança, o terceiro será considerado devedor solidário e principal pagador, com renúncia 
aos benefícios de ordem de execução previstos nos arts. 366, 827 e 838 do Código Civil. 
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Esta breve descrição também nos permite justificar o afastamento do Finem do 

objeto de estudo desta tese. No caso do Finem, o financiamento é destinado 

exclusivamente a empresa controlada direta ou indiretamente pelo capital brasileiro, de 

forma que não existe nenhum elo de conexão mais próximo com uma entidade estrangeira 

(privada ou pública) – a transação é realizada exclusivamente no Brasil. No caso do Exim 

Pós-Embarque, por outro lado, o BNDES recebe títulos emitidos por uma entidade 

estrangeira (supplier’s credit), ou a financia diretamente (buyer’s credit). Assim, ainda que 

existam riscos na operação de financiamento do Finem, eles não diferem substancialmente 

dos riscos de uma operação de financiamento havida no mercado nacional. 

 

1.3. As garantias da Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e 

Garantias S.A. (ABGF) 

 

Esta seção busca apresentar o programa de garantias mantido pela Agência 

Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A (ABGF). Tendo este objetivo 

em mente, apresentaremos, sob uma perspectiva de organização institucional, a estrutura 

da ABGF (1.3.1), os produtos por ela geridos ou oferecidos que se relacionem à 

internacionalização de empresas brasileiras (1.3.2) e os resultados obtidos por seus 

programas relacionados à internacionalização de empresas brasileiras, desde sua criação 

em 2013, até os dias de hoje (1.3.3). 

 

1.3.1. A estrutura da ABGF sob uma perspectiva institucional 

A Agência Brasileira Gestora de Fundos Garantidores e Garantias S.A. (ABGF) é 

uma empresa pública criada pelo Decreto n. 7.975/2013, conforme autorizado pela Lei 

12.712/2012. A empresa iniciou suas atividades em 27 de agosto de 2013, buscando 

organizar-se administrativa e burocraticamente. Em 2014, começou suas atividades 

operacionais efetivas, destacando-se, em julho deste ano, o início de suas operações 

relacionadas ao Fundo de Garantia à Exportação (ABGF, 2013, 2014).  

Os principais objetivos da ABGF são: (i) administrar fundos garantidores; (ii) 

executar todos os serviços relacionados ao seguro de crédito à exportação, inclusive os 

relacionados à análise, acompanhamento, gestão das operações de prestação de garantia e 
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de recuperação de créditos sinistrados161, e (iii) prestar garantias às operações de riscos 

diluídos em áreas de grande interesse econômico ou social.162  

Atualmente, no que se relaciona à participação e administração de fundos 

garantidores, a ABGF administra o Fundo Garantidor de Infraestrutura (FGIE)163 e o 

Fundo de Estabilidade do Seguro Rural (FESR)164. Além disto, ela é cotista dos fundos 

diluídos de Garantia de Operações (FGO), Fundo Garantidor para Investimentos (FGI)165, 

e Fundo Garantidor da Habitação Popular (FGHab)166 (ABGF, 2016). 

                                                             
161 Conforme o disposto no art. 4º da Lei 6704/1979. 
162 O artigo 38 assim detalha o objeto da ABGF: 

“Art. 38. A ABGF terá por objeto: 
I - a concessão de garantias contra riscos: 

a) de morte e invalidez permanente - MIP do mutuário, em operações de crédito 
habitacional no âmbito de programas ou instituições oficiais; 
b) de danos físicos ao imóvel - DFI, em operações de crédito habitacional no âmbito de 
programas ou instituições oficiais; 
c) de crédito, em operações de crédito habitacional, no âmbito de programas ou 
instituições oficiais; 
d) comerciais, em operações de crédito ao comércio exterior com prazo superior a 2 
(dois) anos; 
e) políticos e extraordinários, em operações de crédito ao comércio exterior de qualquer 
prazo; 
f) de descumprimento de obrigações contratuais referentes a operações de exportação de 
bens ou serviços, conforme garantias previstas em estatuto; 
g) de crédito, em operações de aquisição de máquinas e implementos agrícolas, no âmbito 
de programas ou instituições oficiais; 
h) de crédito, em operações a microempreendedores individuais, autônomos, micro, 
pequenas e médias empresas; e 
i) de crédito educativo no âmbito de programas ou instituições oficiais; 

II - a constituição, a administração, a gestão e a representação de fundos garantidores e de outros 
fundos de interesse da União; 
III - a constituição, administração, gestão e representação de fundos que tenham por único objetivo 
a cobertura suplementar dos riscos de seguro rural nas modalidades agrícola, pecuária, aquícola e 
florestal, desde que autorizada pela legislação aplicável aos seguros privados, observadas as 
disposições estabelecidas pelo órgão regulador de seguros. 
IV - a constituição, a administração, a gestão e a representação do fundo de que trata o art. 10 da 
Lei nº 8.374, de 30 de dezembro de 1991, observadas as disposições estabelecidas pelo órgão 
regulador de seguros.” (destaques nossos) 

163 O FGE é um fundo de natureza privada, criado pela Lei n. 12.712/2012, com a finalidade de garantir, 
direta ou indiretamente, a cobertura do risco de crédito, de performance, de descumprimento de obrigações 
contratuais ou de engenharia, nos projetos de infraestrutura definidos pelo Poder Executivo. 
164 O FESR foi criado elo Decreto-Lei n. 73/1966, com a finalidade de manter e garantir o equilíbrio das 
operações do seguro rural no Brasil, bem como atender à cobertura suplementar dos riscos de catástrofe 
inerentes à atividade rural. As regras do FESR são aplicáveis aos seguros agrícola, pecuário, aquícola, 
florestais e de penhor rural. 
165 O Fundo de Garantia de Operações (FGO) e o Fundo Garantidor para Investimentos (FGI) foram criados 
pela Lei 12.087/2009, com o objetivo de, respectivamente: (i) garantir parte do risco dos empréstimos e 
financiamentos concedidos pelas instituições financeiras cotistas do Fundo, no âmbito do Sistema Financeiro 
Nacional – SFN, para micro, pequenas e médias empresas, micro empreendedor individual e transportadores 
rodoviários de carga autônomos, na aquisição de bens de capital inerentes à sua atividade, e; (ii) 
complementar as garantias oferecidas por micro, pequenas e médias empresas, além de empreendedores 
individuais, e caminhoneiros autônomos, com o intuito de lhes facilitar a obtenção de crédito. 
166 O FGHab, criado no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, tem por finalidade garantir o 
pagamento aos agentes financeiros, de prestação mensal de financiamento habitacional, no âmbito do 
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A ABGF também é responsável pela administração do Fundo de Garantia à 

Exportação (FGE), em virtude de convênio celebrado com a Secretaria de Assuntos 

Internacionais do Ministério da Fazenda (SAIN/MF). O pressuposto de administração do 

FGE é de que ele seja gerido “de modo a sempre dispor dos recursos necessários à 

consecução das obrigações conhecidas e esperadas da União em relação aos seguros de 

crédito à exportação para os quais oferece garantias”167 (ABGF, 2015, p. 4). Neste 

sentido, a incumbência da ABGF é gerenciar a solvência e sustentabilidade do FGE no 

curto e no longo prazos, com particular atenção às melhores práticas do mercado 

internacional168.  

No que diz respeito ao seguro de crédito à exportação (SCE) e às garantias 

prestadas pela ABGF, inclusive nas áreas de grande interesse econômico ou social, deve-se 

destacar a existência de um mandamento institucional que a impede de conceder garantias 

contra riscos que encontrem plena cobertura no mercado de seguros privados a taxas e 

condições compatíveis com as praticadas pela empresa.169 Nestes termos, exceto nos casos 

em que se identifique recusa de casos individuais pelo mercado, a ABGF deve exercer 

função suplementar ao mercado privado, buscando corrigir uma falha de mercado, 

notadamente, a inexistência de oferta de uma garantia ou seguro relevante para o 

desenvolvimento de atividades empresariais brasileiras variadas. 

                                                                                                                                                                                        
Sistema Financeiro da Habitação, devido por mutuário final, em caso de desemprego e redução temporária da 
capacidade de pagamento, para famílias com renda mensal de até R$ 4.650,00 (quatro mil, seiscentos e 
cinquenta reais).  
167 A recomendação da Nota Técnica Atuarial da ABGF é que o FGE seja gerido de forma semelhante a uma 
seguradora especializada ou a um fundo de pensão, acumulando reservas para arcar com os riscos a que 
estará submetido no futuro. O FGE deve estar preparado também para situações menos prováveis, mas 
possíveis, como sinistros atípicos (ABGF, 2015a). 
168 Vale destacar que a Nota Técnica Atuarial da ABGF sobre o Seguro de Crédito à Exportação indica os 
elementos por ela considerados para mensuração dos riscos políticos a que um país está sujeito. Um dos 
elementos é por eles chamado de “incentivos de um determinado governo a um ato de expropriação”. A 
definição do nível de reputação de um governo é determinada em função do (i) número de acordos bilaterais 
de investimento que o país possui; (ii) a participação do país no CIRDI, (iii) o número de processos que o 
país enfrenta no CIRDI. Segundo a Nota Técnica Atuarial: “a ideia é que quanto mais acordos bilaterais, 
maior seria a perda devido à reputação. No entanto, se o país não é signatário do CIRDI, ou se possui 
muitos processos no mesmo, a reputação deste país já está comprometida e uma expropriação não deverá 
ter maiores custos” (ABGF, 2015a). 
Outra variável importante é a situação econômica do país, na medida em que se considera que uma recessão 
oferece incentivos à expropriação. Em sentido contrário, a maior inserção do país no comércio internacional 
mitiga estes riscos. A liberdade de imprensa é outro fator relevante para delimitação dos riscos de 
expropriação (ABGF, 2015a). 
169 Conforme dispõe o parágrafo 1o do art. 38 da Lei 12.712/2012: “A ABGF deixará de conceder garantias 
contra riscos que encontrem plena cobertura no mercado de seguros privados a taxas e condições 
compatíveis com as praticadas pela ABGF, ressalvada a prerrogativa de recusa de casos individuais pelo 
mercado".  
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Do ponto de vista de sua estrutura organizacional, a ABGF possui sete órgãos 

principais: (i) Conselho de Administração; (ii) Conselho Fiscal; (iii) Diretoria Executiva; 

(iv) Presidência; (v) Diretoria de Operações; (vi) Diretoria de Risco, e; (vii) Diretoria 

Administrativa e Financeira. O organograma da Figura 11 indica a organização destes 

órgãos e a relação entre eles: 

 

Figura 11 - Organograma da Estrutura Administrativa da ABGF 

 

 

Como se verifica da Figura 11 o Conselho de Administração é o órgão mais 

importante, do ponto de vista diretivo, da ABGF. É ele o responsável, nos termos do 

Estatuto Social da ABGF, por (i) fixar a orientação geral dos negócios da ABGF, conforme 

diretrizes do Governo Federal; (ii) aprovar o plano estratégico e respectivos planos 

plurianuais e anuais; (iii) eleger e destituir os membros da diretoria executiva, fiscalizando 

sua gestão; (iv) determinar os critérios segundo os quais os contratos ou operações deverão 

ser submetidos à aprovação do Conselho de Administração; (v) indicar e destituir os 

membros do Comitê de Auditoria, entre outras competências, conforme especificadas no 

artigo 21 do Estatuto Social da ABGF.  

O Conselho de Administração é composto por seis conselheiros, a serem nomeados 

pelo Ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, responsável por indicar dois 

membros (incluindo o Presidente do Conselho de Administração e seu substituto) e pelos 

Ministros da Fazenda, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços e das Relações 

Exteriores, responsáveis por indicar um conselheiro cada um. O último membro do 
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conselho de administração é o Diretor Presidente da ABGF.170 Verifica-se, assim, que a 

composição do Conselho de Administração é, fundamentalmente, baseada em critérios 

políticos. 

Por fim, especificamente no que diz respeito ao Seguro de Crédito à Exportação, é 

importante anotar que a ABGF sucedeu a extinta Seguradora Brasileira de Crédito à 

Exportação (SBCE)171 e assumiu a contratação desta com a SAIN/MF para a prestação de 

serviços relacionados à concessão de garantias de crédito aos exportadores172. 

 

                                                             
170 O Estatuto Social da ABGF prevê, ainda, que quando a companhia possuir mais de 200 funcionários, um 
dos assentos do conselho de administração será destinado a um representante dos funcionários. 
171 A Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação –SBCE, era uma empresa privada, que tinha como 
acionistas a COFACE (Compagnie Française d’ Assurance pour le Commerce Extérieur), o Banco do Brasil 
e o BNDES. 
172 O relatório de administração de 2014 da ABGF destaca ainda que a ABGF contratou diversos dos 
funcionários da antiga SBCE e alugou o mesmo espaço onde esta atuava no Rio de Janeiro, com o objetivo 
de minimizar os impactos da transição na administração dos procedimentos do SCE. 
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1.3.2. Os produtos oferecidos pela ABGF relacionados à internacionalização de 
empresas brasileiras173 
A ABGF é a única empresa autorizada a operar o SCE/FGE. Ela é responsável pela 

estruturação, gestão e acompanhamento das operações de Seguro de Crédito à Exportação 

com garantias do FGE174. O objetivo do seguro, como veremos mais adiante, é garantir as 

operações de crédito à exportação contra riscos comerciais 175 , políticos e 

extraordinários176. 

A ABGF possui dois produtos principais relacionados à internacionalização de 

empresas brasileiras, que são duas modalidades de contratação do seguro de crédito à 

exportação: seguro específico para micro, pequenas e médias empresas, e seguro de médio 

e longo prazo. 

 

1.3.2.1. O Seguro de Crédito à Exportação para Micro, Pequenas e Médias Empresas – 
SCE/MPME 

O seguro para micro, pequenas e médias empresas177 foi desenvolvido pela ABGF 

em parceria com o Governo Federal com o objetivo de aumentar a participação destas 

                                                             
173 Esta seção está baseada nas informações prestadas pela ABGF em seu sítio eletrônico, notadamente na 
seção referente ao Seguro de Crédito à Exportação: http://www.abgf.gov.br/negocios/micro-pequenas-e-
medias-empresas/ e http://www.abgf.gov.br/negocios/informacoes-gerais/ (último acesso em 07 de outubro 
de 2016) 
174 O FGE, criado pela Lei 9.818/1999, pode ser definido como um fundo de natureza contábil, vinculado ao 
Ministério da Fazenda, que tem como finalidade dar cobertura às garantias prestadas pela União nas 
operações de Seguro de Crédito à Exportação.  
175 Riscos comerciais são definidos no art. 2o do Decreto 3937/2001, como situações de insolvência do 
devedor, a qual é caracterizada quando (i) ocorre a mora pura e simples do devedor por prazo igual ou 
superior a cento e oitenta dias da data do vencimento da prestação devida; (ii) os bens do devedor executado 
são insuficientes ou insuscetíveis de arresto, sequestro ou penhora; (iii) o devedor tem a falência, recuperação 
judicial ou ato de efeito equivalente decretado; (iv) é celebrado acordo do devedor com o segurado, com 
anuência da seguradora, para pagamento com redução do débito. 
176 Riscos políticos e extraordinários são definidos no art. 3o do Decreto 3937/2001, como as seguintes 
situações: (i) mora pura e simples do devedor público por prazo igual ou superior a cento e oitenta dias da 
data do vencimento da prestação devida; (ii) rescisão arbitrária, pelo devedor público, do contrato garantido; 
(iii) moratória geral decretada pelas autoridades do país do devedor ou de outro país por intermédio do qual o 
pagamento deva ser efetuado; (iv) qualquer outro ato ou decisão das autoridades de um outro país que impeça 
a execução do contrato garantido; (v) impossibilidade de o devedor realizar o pagamento, resultante de 
decisão do Governo brasileiro, de governos estrangeiros ou de organismos internacionais posterior aos 
contratos firmados; (vi) superveniência, fora do Brasil, de guerra, revolução, motim ou de catástrofes 
naturais; (vii) impossibilidade de pagamento por parte dos Bancos Centrais dos países participantes do 
Convênio de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR), por prazo superior a cento e vinte dias das 
Compensações Quadrimestrais; (viii) qualquer ato ou decisão das autoridades de um outro país, que solicite o 
cumprimento de garantias bancárias relacionadas à exportação, por entender que o exportador não tenha 
cumprido total nem parcialmente suas obrigações. 
177 Conforme definido pela Camex, a micro, pequena e a média Empresa são aquelas empresas que tenham 
faturado até R$ 90 milhões e realizado exportações de até USD 3 milhões no ano anterior à solicitação do 
SCE/MPME. Empresas que projetem exportar valor superior a USD 3 milhões podem, em algumas 
circunstâncias específicas, se beneficiar do SCE/MPME. 



 122 

empresas nas exportações brasileiras de bens e serviços. Trata-se de uma tentativa de 

inserção destas empresas no mercado internacional. O SCE/MPME está disponível em 

duas modalidades: (i) pré-embarque e pós-embarque, e; (ii) pós- embarque. 

A modalidade pré-embarque e pós-embarque objetiva cobrir os riscos da fase pré-

embarque, notadamente os riscos de operações de adiantamento sobre contrato de câmbio, 

bem como na fase pós-embarque, notadamente os discos das operações com adiantamento 

sobre cambiais entregues. Este seguro também se destina às operações realizadas com 

recursos do Programa de Financiamento às Exportações (Proex). Esta modalidade apenas 

está disponível para operações que sejam intermediadas por instituições financeiras. 

A modalidade pós-embarque, por sua vez, destina-se à proteção da exportação de 

bens ou serviços de empresas que realizem operações com recursos próprios, isto é, sem 

intermediação de instituições financeiras, nem operações intermediadas. No caso de 

operações intermediadas, protegem-se operações com adiantamento sobre cambiais 

entregues, bem como operações conduzidas pelo Banco do Brasil no âmbito do programa 

Proex.  

As coberturas do SCE/MPME incluem riscos comerciais, políticos e 

extraordinários que eventualmente ocorram, a depender da modalidade contratada, na fase 

Pré-Embarque ou Pós-Embarque. Na fase pré-embarque, o percentual máximo de 

cobertura contra riscos comerciais, políticos e extraordinários é de 90%, enquanto que na 

fase pós-embarque o percentual máximo de cobertura contra riscos comerciais é de 90% e 

o de riscos políticos e extraordinários é de 95%.  

O prazo de cobertura das apólices destinadas à SCE/MPME são inferiores a dois 

anos. Assim, nas contratações pré e pós-embarque, o prazo de cobertura da fase pré-

embarque será de 365 dias, enquanto que o da fase pós-embarque será de 545 dias. Apenas 

as apólices de seguro pós-embarque têm prazo de vigência de 365 dias. 
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1.3.2.2.O Seguro de Crédito à Exportação de Médio e Longo Prazo – SCE/MLP. 

O Seguro de Crédito à Exportação de Médio e Longo Prazo (SCE/MLP) tem 

finalidade semelhante à do SCE/MPME, na medida em que ele objetiva garantir as 

operações de crédito à exportação contra riscos comerciais, políticos e extraordinários que 

possam afetar as exportações brasileiras de bens e serviços. O SCE/MLP, no entanto, está 

disponível apenas para operações de médio e longo prazo, isto é, para aquelas cujos prazos 

de financiamento são superiores a dois anos. Diferentemente do quanto previsto no 

SCE/MPME, nesta modalidade não existe um período máximo pré-estabelecido de duração 

da apólice, permitindo-se que ela tenha validade compatível com o período de pagamento. 

O SCE/MLP poderá garantir duas modalidades de financiamento: supplier e buyer 

credit. Na modalidade supplier credit, a apólice é emitida em favor do exportador 

brasileiro que concede crédito diretamente ao seu cliente no exterior. A operação pode 

envolver, a depender das necessidades do exportador, a opção de solicitar refinanciamento, 

por meio do desconto de títulos de crédito oriundos da operação de exportação. Neste caso, 

o direito às indenizações cobertas pelo SCE/MLP será transferido ao banco financiador. Na 

modalidade buyer credit, por sua vez, a apólice é emitida diretamente em favor do banco 

financiador, responsável por estabelecer a linha de crédito para o importador dos produtos 

ou serviços brasileiros que estejam sendo exportados.  

Os riscos cobertos pelo SCE/MLP podem também ser divididos em risco pré-

crédito (fabricação) e risco de crédito (pós-embarque). O risco de fabricação relaciona-se à 

interrupção do cumprimento das obrigações do importador, conforme previsto no contrato 

comercial, em razão de sinistro que afete o importador ou o seu país. A cobertura deste 

período busca garantir os custos do exportador até o momento da interrupção contratual. O 

risco de crédito, por sua vez, é definido pela impossibilidade de o importador honrar o 

pagamento das prestações oriundas do financiamento relacionado à aquisição das 

mercadorias ou serviços. A cobertura do risco de crédito, portanto, refere-se às somas 

devidas pelo importador. 

Os percentuais de cobertura do SCE/MLP são definidos de acordo com a natureza 

do risco. O seguro prevê cobertura de até 95% dos riscos comerciais, se a operação não 

contar com garantia bancária. Caso a operação conte com garantia bancária, o seguro prevê 
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cobertura de até 100% dos riscos comerciais. O seguro também prevê cobertura de até 

100% dos riscos políticos e extraordinários.178 

Vale anotar que a ABGF conta com uma área específica para o desenvolvimento de 

operações estruturadas, responsável por conformar o SCE/MLP às necessidades de 

operações específicas, em especial aquelas que requerem mecanismos mais sofisticados de 

mitigação de riscos179 – tais como operações que contêm garantias cursadas no Convênio 

de Pagamentos e Créditos Recíprocos (CCR) da Associação Latino-Americana de 

Integração (ALADI) ou que sejam enquadradas nos acordos bilaterais assinados entre o 

governo brasileiro e o governo do país importador. Este é um indicativo importante de que 

o SCE/MLP não busca ser um modelo padrão que sirva a todo e qualquer modelo de 

operação180.  

O principal objetivo da estruturação das operações é estabelecer mecanismos de 

mitigação de risco que tornem possível para o governo brasileiro, notadamente para o 

Fundo de Garantia às Exportações, estabelecer limites e aprovar operações para países com 

classificação em nível de risco elevado181.  

 

                                                             
178 Vale anotar também que é comum a busca de parcerias com seguradoras privadas para fazer cosseguro 
nas operações que envolvem o SCE/FGE. Nestes casos, a seguradora privada costuma cobrir os riscos 
comerciais e a União (por meio da SAIN, no Ministério da Fazenda) cobre os riscos políticos e 
extraordinários. A Lei 13.292/2016 permitiu que eventuais litígios entre a União e seus parceiros, nestes 
casos, sejam submetidos à arbitragem (atual parágrafo 7o do artigo 5 da Lei 6.704/1979). 
179 Isto é particularmente comum nos setores de infraestrutura, energia elétrica, petróleo e gás, etanol, 
automotivo e telecomunicações. 
180 Esta também é uma característica limitadora para a presente pesquisa, na medida em que não se podem 
delimitar, com base nas informações gerais obtidas no sítio eletrônico da ABGF, todos os tipos de operação 
cobertos pelo SCE/MLP. Parece-nos que esta seria também uma pesquisa interessante do ponto de vista 
empírico que, entretanto, foge ao escopo desta tese. 
De toda forma, vale indicar que a ABGF informa que a “estrutura mais utilizada é a securitização de 
recebíveis onde os recursos provenientes de vendas internas ou externas (exportações) do importador são 
dados como garantia para o pagamento das parcelas do financiamento” (ABGF, [S.d.]). 
181 O sitio eletrônico da ABGF contém um mapa da classificação de risco dos países, que pode ser 
visualizado no seguinte link: http://www.abgf.gov.br/risco-pais-p/ (último acesso em 08/10/2016).  
O mapa permite verificar que boa parte dos países africanos com os quais o Brasil mantém relações 
comerciais e de investimento são avaliados como países com alto grau de risco (notas 6 e 7). Para permitir 
que apólices de SCE fossem emitidas a estes países, a ABGF desenvolveu nota técnica específica destinada à 
África, estabelecendo critérios limitadores diferentes para países nestas condições. O objetivo é, assim, 
atender ao direcionamento político que deseja incentivar negócios com estes países (ABGF, 2015a). 
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1.3.3. Os resultados do programa da ABGF 

Como identificamos na seção 1.3.1, a ABGF foi criada em 2013 e começou a 

operar efetivamente apenas no segundo semestre de 2014. Assim, foram poucas as 

operações do SCE já organizadas pela ABGF, o que nos impede de realizar uma análise 

profunda sobre as características das operações, as empresas que costumam se utilizar 

deste produto, o grau de sinistralidade e a efetividade deste produto em relação aos 

objetivos que ele busca atender. 

O relatório anual da ABGF de 2014 traz algumas informações relevantes que 

também ajudam a explicar a timidez das operações observadas nos anos de 2014 e 2015. O 

relatório destaca que as receitas de prestação de serviços apresentaram-se inferiores à 

previsão orçamentária do ano de 2014, pois algumas operações de exportação projetadas 

para 2014 foram transferidas para 2015182 (ABGF, 2014).  

Em 2015, a ABGF relatou ter tido prejuízo operacional de mais de R$ 6 milhões e 

atribuiu este resultado à indefinição na operacionalização dos fundos que seriam 

administrados pela ABGF, o que gerou o adiamento de receitas esperadas, bem como da 

remuneração do contrato com a União referente à administração do SCE/FGE. Segundo o 

relatório, apesar de os serviços relacionados ao FGE responderem por mais de 70% do 

total de receitas no exercício de 2015, a expectativa de receitas foi frustrada (ABGF, 

2015b). 

Verifica-se, assim, que são poucas as informações disponibilizadas pela ABGF 

sobre os resultados alcançados pelo SCE/FGE desde que ela passou a ser responsável pela 

administração do FGE. Entretanto, considerando que a ABGF apenas passou a administrar 

o FGE em 2014, parece-nos razoável avaliar o desempenho do SCE/FGE com base nas 

informações da própria SAIN/MF e do FGE anteriores a 2013183. Para maior clareza, estes 

dados serão apresentados na seção seguinte. 

 

                                                             
182 O relatório não indica quantas operações foram realizadas, apenas que 77% das receitas esperadas com o 
SCE/FGE foram efetivamente realizadas. 
183 Estas informações são importantes também para que possamos avaliar o SCE/FGE por período de tempo 
similar ao que o programa BNDES Exim Pós-Embarque foi avaliado. 
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1.3.4. Os resultados do Fundo de Garantia à Exportação 

O Fundo de Garantia à Exportação foi criado pela Lei 9.818/1999, tem a natureza 

jurídica de um fundo de natureza contábil e está vinculado ao Ministério da Fazenda. Sua 

finalidade é dar cobertura às garantias prestadas pela União nas operações relacionadas ao 

Seguro de Crédito à Exportação (SCE), conforme as modalidades identificadas 

anteriormente. O BNDES é o gestor do FGE, responsável pelo seu controle contábil e 

financeiro, bem como pela custódia de títulos entregues em garantia. As atividades 

relacionadas à concessão de garantia de cobertura das apólices do SCE, bem como 

eventuais procedimentos de cobrança de devedores do FGE são incumbência da SAIN/MF. 

O recorte temporal da análise de resultados desta seção será de 2008 a 2015, 

período que compreende os relatórios de gestão do FGE, que estão disponíveis ao público 

junto à SAIN/MF.184 Neste período o FGE foi instrumento de fomento à inserção de 

empresas brasileiras no mercado internacional por meio do programa: “Desenvolvimento 

do Comércio Exterior e da Cultura Exportadora”, que permaneceu em vigor até 2012. A 

partir de 2013, o planejamento estratégico do Fundo definiu como missão do FGE 

“fomentar a inserção competitiva de bens e serviços brasileiros no mercado internacional 

e promover maior presença brasileira no cenário mundial”.  

No programa de desenvolvimento do comércio exterior e da cultura exportadora, o 

principal objetivo do FGE era expandir a pauta brasileira de exportação em quantidade, 

qualidade e variedade de produtos, mercados de destino e de empresas brasileiras 

participantes do mercado internacional. Em paralelo, o programa também buscava 

defender a indústria nacional contra práticas desleais de comércio internacional. 

A partir de 2013, o FGE passou a ter como objetivos mais específicos: (i) ampliar a 

concessão de garantias às exportações para África, América do Sul, América Central 

(incluindo o México) e Caribe; (ii) desconcentrar a exposição do FGE por país; (iii) 

fomentar as exportações de empresas de micro, pequeno e médio porte; (iv) fomentar o 

financiamento privado à exportação com apoio governamental; (v) ampliar o número de 

                                                             
184 Os relatórios do FGE referentes aos anos de 2011, 2012 e 2013 não estão eletronicamente disponíveis ao 
público. As informações apresentadas nesta seção referentes a este ano foram disponibilizadas em relatórios 
da Secretaria de Assuntos Internacionais do Ministérios da Fazenda. É digno de nota que os relatórios de 
2014 e 2015 do FGE têm uma forma de apuração de resultados diferente da praticada até 2010, o que torna a 
comparação da evolução dos dados bastante difícil. Nestes termos, o principal objetivo desta seção é indicar 
percepções acerca dos resultados do FGE com relação ao seu alcance como parte de um programa de 
estímulo à internacionalização de empresas brasileiras. No que se relaciona aos riscos para o Tesouro 
Nacional, os dados permitirão perceber o grau de exposição do FGE aos países com os quais exportadores 
brasileiros apoiados pelo FGE se relacionaram. 
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exportadores em operações consideradas de médio e longo prazo, e; (vi) preservar o 

equilíbrio financeiro do FGE. O novo planejamento estratégico do FGE almeja que, em 

cinco anos, o apoio oficial às exportações brasileiras chegue a patamares compatíveis com 

aqueles oferecidos pelas maiores Agências de Crédito à Exportação do mundo. 

Os relatórios da SAIN/MF e do FGE permitem verificar a evolução do FGE. O 

Gráfico 10, a seguir, indica a evolução dos valores totais de operações aprovadas pelo FGE 

desde o ano de 2008 até 2015: 

 

Gráfico 10 – Valor Total de Operações Aprovadas pelo FGE (em USD milhões, por 
ano)185 

 

O Gráfico 10 permite identificar quatro tendências importantes. A primeira delas é 

a evolução de 2008 para 2009, quando é possível verificar crescimento no valor total de 

operações aprovadas pelo FGE. A segunda tendência é a interrupção deste crescimento em 

2009, fato que é atribuído aos efeitos da crise econômica mundial. A terceira e mais 

importante é observada imediatamente no período entre os anos de 2010 e 2013, quando se 

verifica forte expansão do valor total de operações aprovadas no âmbito do FGE. Os 

relatórios gerenciais do FGE e da SAIN atribuem este efeito à própria crise de 2009, 

indicando que a utilização do FGE foi uma das soluções de política econômica para 

continuar fomentando e incentivando as exportações brasileiras. 

                                                             
185 Elaboração do próprio autor, com base em informações contidas nos relatórios gerenciais do FGE e da 
SAIN (vide NR 184, acima). 
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Por fim, a quarta tendência observada é a de queda abrupta dos valores aprovados a 

partir do ano de 2013. Os relatórios do FGE e da SAIN/MF não apresentam uma análise 

critica deste fenômeno. De toda forma, por hipótese, é possível atribuí-lo à crise 

econômica vivida pelo Brasil, como também aos efeitos das operações de investigação 

sobre as principais empreiteiras brasileiras que, como vimos, figuram entre as principais 

beneficiárias do BNDES Exim. 

Em paralelo à análise sobre o volume de recursos efetivamente aprovados para 

operações do FGE, parece-nos também importante identificar a evolução do grau de 

exposição do FGE nos anos recentes. A partir de 2009, os relatórios do FGE e da 

SAIN/MF indicam o crescimento constante da exposição do FGE aos riscos políticos e 

comerciais: no ano de 2009, verificou-se aumento de 70% da exposição, em 2010 de 24% 

e em 2014 de 16%186. Vale anotar que este aumento se dá no mesmo período em que 

houve considerável aumento do volume de operações aprovadas no âmbito do FGE. Em 

2015, entretanto, seguindo a tendência de queda do volume de operações aprovadas, 

verificou-se uma diminuição da exposição da ordem de 8,4%. 

A distribuição do nível de exposição do FGE por país também é uma variável 

importante, como ilustra o Gráfico 11: 

 

                                                             
186 Não foram encontrados dados referentes ao aumento percentual da exposição do FGE nos anos de 2011, 
2012 e 2013. Os relatórios indicam, no entanto, a existência deste aumento. 
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Gráfico 11 – Exposição do FGE por País187 

 

O Gráfico 11 ilustra um movimento de concentração no grau de exposição do FGE 

por país. Esta concentração pode ser identificada, em primeiro lugar, pela queda 

significativa da participação de “Outros” no percentual de exposição total do FGE (em 

2009, a rubrica “Outros” respondia por cerca de 30,6%, e em 2015 sua participação era de 

14,2%). Verifica-se também que quatro países respondem por cerca de 65% da exposição 

do FGE em 2015 (EUA, com 17,7%, Argentina, com 16,7%, Venezuela, com 16,5% e 

Angola com 14,8%). Deve-se destacar também o significativo crescimento da exposição 

do FGE aos riscos nos EUA e na Venezuela de 2009 a 2015. 

O Gráfico 11 também corrobora a hipótese que aventamos anteriormente, de que o 

maior volume de operações com um determinado país tende a aumentar a exposição dos 

agentes financiadores ou garantidores aos riscos daquele país. A comparação dos dados 

apresentados na Figura 8 e na Figura 10 com os do Gráfico 11 indica que os principais 

destinatários dos recursos do BNDES Exim são também os países nos quais o FGE está 

mais exposto. Outra observação interessante é que todos os países que figuram entre os 

                                                             
187 Elaboração do próprio autor, com base em informações contidas nos relatórios gerenciais do FGE e da 
SAIN (vide NR 184, acima).  
Cabem duas observações metodológicas sobre este gráfico: (i) os relatórios do FGE e da SAIN referentes ao 
ano de 2012 não continham os dados necessários para identificação da exposição do FGE por país no ano de 
2012; (ii) os números 0,00% indicam informações não disponibilizadas nos relatórios acerca dos respectivos 
países. 
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principais destinos de recursos do BNDES Exim também figuram na lista de países com 

maior exposição do FGE.188 

Por fim, seguindo a tendência esperada de desafios do FGE, notadamente à luz do 

aumento do seu grau de exposição, os relatórios do FGE e da SAIN/MF dos anos de 2014 

e 2015 indicaram que uma das novas metas do FGE é estabelecer um procedimento de 

recuperação de crédito em razão do pagamento de indenização. Atualmente, o 

procedimento de recuperação de crédito depende da origem do crédito sinistrado: se 

decorrente de indenizações pagas pelo FGE por inadimplemento de financiamento a 

empresas importadoras estrangeiras na fase pós-embarque, ou por inadimplemento de 

financiamento na fase pré-embarque.189 

 

1.4. Os Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFIs) Brasileiros 

de 2015 

Identificadas as características do programa brasileiro de apoio à 

internacionalização de empresas brasileiras, em especial o apoio por meio de 

financiamentos e garantias públicas, esta seção buscará identificar os mecanismos 

internacionais de estabilização destas relações jurídicas, em especial os Acordos de 

Cooperação e Facilitação de Investimentos assinados pelo Brasil em 2015. Antes de 

adentrarmos as particularidades dos ACFI’s, parece-nos importante traçar um breve 

panorama histórico e político do Brasil e de sua relação com a noção de proteção 

internacional de investimentos.  

Na década de 1990, juntamente com o movimento de abertura da economia 

brasileira para investidores estrangeiros, o Brasil firmou o Protocolo de Colônia, no âmbito 

do Mercosul e, ainda, 14 APPIs, dos quais seis chegaram ao Congresso Nacional. A Tabela 

abaixo indica os parceiros com os quais o Brasil celebrou os tratados, a data de assinatura 

                                                             
188 O escopo temporal da Figura 8 é diverso do escopo temporal identificado no Gráfico 11. Parece-nos, 
no entanto, possível fazer a aproximação aqui apresentada por se tratar muito mais de uma análise de 
tendências. 
189 No primeiro caso, as medidas de recuperação de crédito devem ser desenvolvidas no exterior, por meio de 
cobranças judiciais e extrajudiciais. A ABGF é a responsável por tomar as medidas amigáveis de resolução, 
contratando, na sequência, se necessário, advogados no país onde buscará recuperar os créditos. No segundo 
caso, o procedimento de cobrança é realizado pela Procuradoria da Fazenda Nacional, que poderá inscrever o 
exportador inadimplente na Dívida Ativa da União, tendo em vista que os valores do FGE são originários do 
Orçamento Geral da União (FAZENDA, 2016). 
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e, quando oportuno, a mensagem do poder executivo ao Congresso e o número sob o qual 

tramitou o decreto legislativo no Congresso: 

 

Tabela 2 – Parceiros com os quais o Brasil celebrou APPIs na década de 1990 

Parceiro Data de 
Assinatura 

Nº do Decreto 
Legislativo 

Mensagem do 
Poder 
Executivo 

Mercosul 
(Protocolo de 
Colônia) 

17.01.1994 PDC 301/1999 MSC 749/1995 

Chile 22.03.1994 PDC 306/1996 MSC 1159/1994 
Reino Unido 19.07.1994 PDC 367/1996 MSC 8/1995 
Portugal 09.02.1994 PDC 365/1996 MSC 1158/1994 
Suíça 11.11.1994 PDC 348/1996 MSC 10/1995 
República da 
Coreia 

01.09.1995   

Itália 03.04.1995   
França 21.03.1995 PDC 396/2000 MSC 652/1997 
Finlândia 28.03.1995   
Dinamarca 04.05.1995   
Venezuela 04.07.1995   
Alemanha 21.09.1995 PDC 396/2000 MSC 755/1998 
Cuba 26.06.1997   
Holanda 25.11.1998   
Bélgica e 
Luxemburgo 

06.01.1999   

 

Os APPIs brasileiros da década de 1990 respeitaram as características essenciais 

dos modelos mais tradicionais de tratados bilaterais de promoção e proteção de 

investimento. Neste sentido os APPIs ofereciam garantias materiais e procedimentais 

clássicas do direito internacional dos investimentos (FILHO, 2007)190. Objetivava-se, à 

época, atrair investidores para o Brasil e, neste sentido, é interessante notar que a lista de 

parceiros brasileiros dividia-se entre Estados europeus e alguns latino-americanos.  

Estes tratados nunca chegaram a ser aprovados no Congresso Nacional, tendo sido 

retirados da pauta em 2002. Com a retirada dos acordos da pauta do Congresso Nacional, 

foram criados Grupos Técnicos Interministeriais para avaliar, apresentar sugestões e 

                                                             
 190 Os APPIs brasileiros da década de 90 criavam regras quanto ao tratamento justo e equitativo à livre 
transferência de capitais, à indenização por expropriação, ao tratamento nacional, ao tratamento da nação 
mais favorecida e aos métodos de resolução de disputas, e adotavam também a arbitragem investidor-Estado. 
Este modelo de tratado será mais bem explicado e aprofundado no Capítulo II, em especial na seção que 
lidará com o histórico e a evolução do modelo norte- americano de TBI. 
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estabelecer diretrizes para futuras negociações de acordos. Este trabalho durou de 2002 a 

2005, período no qual se formou um grupo específico para elaborar diretrizes para futuras 

negociações.  

Apenas em 2012, os trabalhos foram retomados com a criação, no âmbito da 

Camex, do Grupo Técnico de Estudos Estratégicos de Comércio Exterior que, dentre 

outras atribuições, deveria realizar estudos e elaborar propostas sobre política de comércio 

exterior com países da África, Ásia e América Latina. O grupo de trabalho responsável 

pelos países africanos, após realizar diversas consultas a empresas brasileiras por meio de 

pesquisas elaboradas pelo MDIC/Secex e realizadas pela CNI e pela Fiesp, elaborou uma 

nota conceitual sobre a qual os ACFI’s viriam a ser negociados. 

A premissa econômica destas pesquisas era diferente da existente na década de 

1990, tendo em vista que, no cenário atual, a presença de empresas brasileiras no exterior é 

marcante. Neste sentido, as pesquisas realizadas pelo governo brasileiro, revelaram que os 

países do continente africano de maior interesse para as empresas brasileiras eram: Angola, 

África do Sul, Argélia, Marrocos, Moçambique e Malauí. Definiram-se, então, os objetivos 

gerais e os pilares essenciais das negociações dos ACFIs. (FIGUEIREDO, 2015).  

São três os objetivos gerais que norteiam a formação da policy relacionada aos 

ACFIs: (i) promover a cooperação entre os Estados contratantes, de forma a facilitar e 

fomentar investimentos recíprocos, (ii) atender de forma concreta e específica às 

necessidades dos investidores, e (iii) desenvolver uma agenda bilateral positiva, dinâmica e 

de longo prazo (SOUZA, 2015). Tendo estes objetivos em mente, são três os pilares 

centrais dos acordos: (i) melhoria da governança institucional, (ii) estabelecimento de 

mecanismos para mitigação de riscos e prevenção de controvérsias, e (iii) elaboração de 

agendas temáticas de cooperação e facilitação de investimentos (FIGUEIREDO, 2015; 

SOUZA, 2015).  

Seguindo estas diretrizes, em 2015 foram celebrados ACFI’s com Angola 

(01/04/2015), Moçambique (30/03/2015), Maláui (25/06/2015), Colômbia (09/10/2015), 

México (26/05/2015) e Chile (23/11/2015). Esta seção se dedicará a apresentar as 

principais características destes ACFI’s, com particular enfoque nos acordos celebrados 
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com os países africanos lusófonos, Angola e Moçambique, que integram diretamente o 

foco de estudo da tese191. 

A reflexão que se proporá nesta seção levará em consideração tanto estes objetivos 

declarados do governo brasileiro, como também uma das premissas desta tese: a utilidade 

de acordos de promoção e proteção de investimento decorre da criação de um ambiente 

institucional de natureza internacional que gere previsibilidade e segurança jurídica, 

mitigue os custos de transação a que o investimento estaria sujeito e garanta ao investidor 

um conteúdo mínimo de proteção ao seu patrimônio, independentemente de disposições de 

direito nacional.  

Em outras palavras, buscar-se-á refletir se os ACFIs, particularmente os celebrados 

pelo Brasil com Angola e Moçambique, atendem aos objetivos de garantir estabilidade e 

segurança jurídica, como é almejado por eles e por instrumentos de natureza similar.192 

 

1.4.1. Os elementos de proteção material previstos nos ACFIs brasileiros de 2015 

A proteção do investimento brasileiro realizado no exterior não é uma das 

preocupações centrais dos ACFIs. Apesar de um dos pilares dos acordos ser o 

estabelecimento de mecanismos para mitigação de riscos e prevenção de controvérsias, o 

objetivo de criar um acordo que proteja investimentos brasileiros no exterior não é 

expresso na visão de policy do governo brasileiro. 

De alguma forma, esta característica permeia o texto de todos os ACFIs referidos 

acima. Uma evidência desta característica está no fato de que a palavra “proteção” em 

momento algum está ligada à noção de investimento ou investidor, conforme definido 

pelos respectivos acordos. Apesar desta curiosa característica, os acordos reúnem boa parte 

das cláusulas consideradas pela UNCTAD como típicas de acordos de proteção de 

investimento.  

Comecemos a análise pela definição dos termos “investimento” e “investidor”, que 

têm relação direta com o escopo de aplicação dos acordos. Os acordos analisados têm 

estratégias diferentes de definição do escopo de aplicação.  

                                                             
191 À medida que for pertinente serão também feitas observações sobre os demais acordos, com o intuito de 
comparar os diversos instrumentos assinados pelo Brasil. 
192 O ANEXO 1 contém um quadro comparativo das disposições dos ACFIs celebrados pelo Brasil com 
Angola e Moçambique. 
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O acordo com Moçambique tem uma abordagem mais tradicional e detalha os 

conceitos de investimento (art. 3(1))193 e de investidor (art. 3(2))194. O conceito de 

investimento é particularmente amplo por englobar qualquer tipo de bem ou direito 

pertencente ou controlado por um investidor, com o fito de estabelecer relação econômica 

duradoura195. O principal limite ao conceito de investimento é dado pelo fato de que o 

mesmo deve ser destinado à produção de bens e serviços.196 O conceito de investidor 

também é bem amplo, mas limitado pela noção de que a pessoa jurídica deve ter o centro 

de suas atividades no território da parte exportadora do capital. Ambos os limites 

colocados no acordo não são comuns na maior parte dos APPIs tradicionais (HAMILTON; 

GRANDO, 2015).197 

Por outro lado, o acordo com Angola segue uma abordagem ainda menos 

tradicional e indica que as definições de investimento e investidor serão reguladas pelos 
                                                             
193 Art. 3(1) "Investimento" significa qualquer tipo de bem ou direito pertencente ou controlado direta ou 
indiretamente por um investidor de uma das partes, no território da outra parte, com o propósito de 
estabelecer relações econômicas duradouras e destinado à produção de bens e serviços, em particular:  

i. sociedade, empresa, participação societária (equity) ou outros tipos de interesses numa sociedade 
ou empresa; 
ii. propriedade móvel e imóvel, bem como quaisquer outros direitos de propriedade, tais como 
hipoteca, penhora, garantia, usufruto e direitos similares; 
iii. valor investido sob os direitos de concessões de negócios conferidas por lei, por decisões 
administrativas ou sob contrato, incluindo concessões para a procura, desenvolvimento, extração ou 
exploração de recursos naturais. 

194 Art. 3(2) "Investidor" de uma parte significa:  
i. qualquer pessoa física que seja nacional de cada uma das partes em conformidade com a sua 
legislação; 
ii. qualquer pessoa jurídica ou outra organização estruturada em conformidade com a lei aplicável 
no território da parte em que o investimento for estabelecido; ou 
iii. qualquer pessoa jurídica não estruturada em conformidade com a lei dessa parte mas controlada 
por um investidor conforme definido nas alíneas i. e ii.; e 
iv. toda pessoa jurídica que possua sua sede em território dessa parte e ali tenha o centro de suas 
atividades econômicas; e 
v. qualquer pessoa física ou jurídica, conforme estabelecido nas alíneas anteriores, que realize um 
investimento na outra parte devidamente autorizado quando a legislação de cada uma das partes 
assim o determinar. 

195 O requisito de estabelecimento de uma relação econômica duradoura também é identificado no ACFI 
celebrado com o Maláui. Entretanto, nos ACFIs celebrados com os países latino-americanos não se verifica 
expressamente esta exigência. 
196 Esta é uma característica presente em todos os ACFIs celebrados pelo Brasil, com exceção de Angola, 
como se verificará a seguir. 
197  Há duas observações adicionais importantes a serem feitas sobre os conceitos de investimento 
estabelecidos nos demais ACFIs brasileiros com outros países da América Latina. O primeiro deles é o fato 
de que os investimentos devem ser estabelecidos ou adquiridos em conformidade com o ordenamento 
jurídico do Estado receptor do investimento – trata-se da incorporação, nos tratados, da chamada doutrina das 
mãos limpas (clean hands doctrine).  
Em segundo lugar, estes ACFIs dispõem também de listas negativas que especificam o que não está incluído 
no conceito de investimento. Respeitadas algumas variações de linguagem, não estão incluídos como 
investimento: (i) operações de dívida pública; (ii) ordem ou sentença emitida em ação judicial ou 
administrativa; (iii) investimentos em portfólio, e; (iv) reclamações pecuniárias derivadas apenas de contratos 
comerciais para a venda de bens, prestação de serviços ou concessões de crédito entre um investidor e um 
nacional do Estado receptor do investimento. 
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respectivos ordenamentos jurídicos das partes (art. 3198). A definição de investidor é 

próxima à prevista no acordo com Moçambique por força da cláusula de denegação de 

benefícios (art. 16(3)199), que limita a aplicação do acordo a pessoas físicas nacionais ou 

residentes permanentes em território de uma parte, ou pessoas jurídicas constituídas (ou 

controladas por pessoas jurídicas constituídas) de acordo com a legislação de uma parte, 

que possuam sede em território de uma parte e nele realizem atividades ou negócios 

substanciais.  

A falta de uma definição clara de investimento no acordo firmado com Angola 

talvez seja um dos pontos mais críticos dele. Ao permitir que os Estados, em seus 

ordenamentos jurídicos, definam por si só o que será considerado investimento, perde-se a 

oportunidade de garantir que os investidores de ambas as partes tenham tratamento igual. 

Isto porque, cada ordenamento jurídico poderá ser mais ou menos inclusivo quanto aos 

limites do que se poderia considerar investimento o que, no limite, levaria a escopos de 

aplicação diferentes para um mesmo tratado. Do ponto de vista da busca de estabilização e 

segurança jurídica no âmbito das relações entre Brasil e Angola, parece-nos uma escolha 

pouco eficaz. 

No que diz respeito aos parâmetros gerais de tratamento, ambos os acordos 

possuem disposições equivalentes no que diz respeito à cláusula de tratamento nacional e à 

cláusula da nação mais favorecida.200 Os artigos 11(2) e (3) e dos acordos cuidam destes 

assuntos e estabelecem, respectivamente, o compromisso mútuo de não discriminação dos 

investidores de uma Parte em relação aos nacionais da outra parte e a outros investidores 

estrangeiros. Ambos os acordos possuem a ressalva de que a cláusula da nação mais 

favorecida não deverá atingir benefícios de uniões aduaneiras ou econômicas, nem acordos 
                                                             
198 Art. 3. Para efeitos do Presente Acordo, as definições sobre investimento, investidor e outras definições 
inerentes a esta matéria serão reguladas pelos respectivos ordenamentos jurídicos das Partes. 
199 Art. 16 (3) Sujeito a notificação e consulta prévia, qualquer Parte pode denegar os benefícios previstos no 
presente acordo a um investidor da outra Parte ou aos investimentos desse investidor, se: 

i. o investidor pessoa física não for nacional ou residente permanente de uma Parte, conforme sua 
legislação; 
ii. o investidor pessoa jurídica: 

a) não for constituído conforme a legislação de uma Parte, não possuir sede em território de 
uma Parte e ali não realizar atividades ou negócios substanciais; ou 
b) não for de propriedade de ou controlado efetivamente por nacionais ou residentes 
permanentes das Partes, direta ou indiretamente, conforme a legislação correspondente. 

200 A cláusula que estabelece o tratamento nacional é, respeitadas as diferenças de linguagem, comum a todos 
os acordos assinados pelo Brasil.  
A cláusula que estabelece o tratamento da nação mais favorecida apresenta algumas variações importantes. 
Nos tratados celebrados com países latino-americanos, as mesmas indicam claramente que a garantia da 
nação mais favorecida não objetiva conferir aos investidores direitos referentes à solução de controvérsias de 
investimentos contidas em outros acordos, nem benefícios derivados de acordos comerciais internacionais. 
Esta ressalva não é expressamente feita nos acordos de Angola, Moçambique e Maláui.  
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para evitar bitributação. Nenhum dos acordos indica que estes padrões de tratamento serão 

aplicáveis apenas em circunstâncias similares.201 

É de se destacar que o art. 11(6)202 do acordo com Angola possui uma disposição 

específica que permite às partes impor formalidades especiais ligadas às atividades de 

investimento dos investidores da outra parte, desde que tais formalidades especiais não 

prejudiquem a substância dos direitos de tais investidores nem o princípio da não 

discriminação. Haverá, pois, necessidade de se realizar um permanente cotejo da 

razoabilidade de eventuais formalidades que venham a ser impostas para a entrada ou 

manutenção de investimentos que estejam protegidos por este ACFI com o direito dos 

investidores desenvolverem suas atividades. Apesar de a previsão ser vista como uma 

ressalva importante do ponto de vista da garantia de policy space para os Estados 

contratantes, sob a perspectiva de estabilização e segurança jurídica, é facilmente 

identificável outro ponto negativo do ACFI com Angola.  

No que diz respeito às chamadas cláusulas guarda-chuva, o acordo com Angola 

possui uma disposição com o objetivo de abarcar obrigações assumidas expressamente em 

relação aos investimentos dos investidores da outra parte. Trata-se do disposto no art. 

11(8)203 do acordo, que não encontra qualquer paralelo nas previsões do acordo com 

Moçambique204. 

Nenhum dos acordos possui uma referência expressa à cláusula de tratamento justo 

e equitativo.205 A ausência de uma disposição neste sentido não chega a ser uma surpresa, 

tendo em vista que a noção de tratamento justo e equitativo foi um tema nas discussões 

internas do governo e era vista como uma das principais disposições problemáticas dos 

tratados celebrados pelo Brasil na década de 1990 (SOUZA, 2015).  

Parece-nos, todavia, que a noção de tratamento justo e equitativo é uma decorrência 

do direito internacional costumeiro, como será abordado no Capítulo III. Assim, ainda que 

                                                             
201 Nesta mesma linha, o ACFI celebrado com o Malauí e com o México. Em sentido contrário, exigindo a 
identificação de circunstâncias similares para assegurar estes parâmetros de tratamento estão os ACFIs 
celebrados com Chile e Colômbia. 
202 Art. 11(6) Cada Parte poderá prever, com base em leis e regulamentos, formalidades especiais ligadas às 
atividades de investimento dos investidores da outra Parte no seu território, desde que tais formalidades 
especiais não prejudiquem a substância dos direitos de tais investidores e o princípio da não discriminação. 
203 Art. 11(8) Cada Parte deve observar e respeitar as obrigações assumidas expressamente em relação aos 
investimentos dos investidores da outra Parte. 
204 Os acordos celebrados com Maláui, Chile, Colômbia e México também não possuem cláusula guarda-
chuva. 
205 A previsão sobre tratamento justo e equitativo também não está presente nos demais ACFIs celebrados 
pelo Brasil.  
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sem uma referência expressa, parece-nos razoável concluir que a disposição de tratamento 

justo e equitativo está no bojo dos ACFI’s brasileiros e poderia ser aplicada de forma 

colateral por meio do direito internacional costumeiro.206  

No que diz respeito às cláusulas que instituem os chamados parâmetros específicos 

de tratamento, ambos os acordos possuem disposições que garantem a livre transferência 

de recursos, a proibição de expropriação, a obrigatoriedade de compensação para os casos 

de expropriação ou de danos ao investimento e o direito de entrada de indivíduos ligados 

ao investimento. 

Os acordos com Angola e Moçambique possuem disposições semelhantes sobre a 

livre transferência de recursos, que contemplam todos os recursos relacionados ao 

investimento. Estão contemplados: (i) o capital destinado à manutenção ou ampliação do 

investimento, (ii) os rendimentos diretamente relacionados ao investimento, (iii) o produto 

da venda ou liquidação (total ou parcial) do investimento e (iv) o valor da indenização em 

caso de expropriação ou de utilização temporária do investimento de um investidor pelo 

Estado receptor do investimento. Os acordos também são claros ao permitirem que a 

indenização por expropriação seja paga em títulos, e esclarecem que, neste caso, os valores 

decorrentes da venda destes títulos serão também livremente transferíveis.207 

Os acordos também possuem uma ressalva à livre transferência de recursos. 

Segundo o previsto em ambos os acordos, a livre transferência de recursos não poderá 

afetar o direito de um Estado de adotar medidas regulatórias relacionadas à balança de 

pagamentos durante crises da balança de pagamentos, nos termos das obrigações 

assumidas junto ao Fundo Monetário Internacional. Nestes casos, a adoção das medidas 

restritivas às transferências de recursos não pode ser discriminatória, conforme art. 14(2) e 

(3) dos acordos208.209 

                                                             
206 Neste ponto é importante lembrar que o Brasil não pode ser considerado um país que tenha objetado 
permanentemente ao parâmetro do tratamento justo e equitativo. O texto dos ACFIs também não afasta 
expressamente a utilização deste parâmetro de tratamento. 
207 Os ACFIs celebrados com Chile, México, Maláui e Colômbia seguem redação bastante semelhante aos de 
Angola e Moçambique. O modelo, neste sentido, parece ser uniforme para países latino-americanos e 
africanos.  
208 O texto dos acordos prevê o seguinte:  

“Art. 14(2) Nenhuma disposição do presente Acordo afetará o direito de uma Parte de adotar 
medidas regulatórias relacionadas à balança de pagamentos durante crises de balança de 
pagamentos, nem afetará os direitos e as obrigações dos membros do Fundo Monetário 
Internacional contidos no Convênio Constitutivo do Fundo, sobretudo a utilização de medidas 
cambiais que estejam em conformidade com as disposições do Convênio. 
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Já a cláusula que veda a expropriação e garante a compensação é praticamente uma 

cópia do modelo norte-americano de 2012. Em suma, há uma vedação expressa à 

expropriação, exceto para fins e por razões de utilidade ou interesse público, desde que 

mantida uma base não discriminatória. Em qualquer caso de expropriação, a indenização 

deve ser equivalente ao valor justo de mercado dos investimentos expropriados.210  

O momento de avaliação dos ativos expropriados, entretanto, é diferente nos dois 

tratados. No ACFI de Angola a data de avaliação do ativo expropriado corresponde à data 

em que a expropriação efetivamente ocorreu, enquanto que no de Moçambique ela deve 

refletir o valor imediatamente anterior à data da expropriação. Esta diferença textual 

mínima parece-nos questionável, tendo em vista que ambos os tratados preveem que o 

valor de mercado não deve refletir qualquer alteração negativa decorrente do conhecimento 

antecipado da intenção de expropriar.211 Nenhum dos acordos, todavia, faz menção a 

métodos de quantificação do valor do investimento expropriado, optando por definir 

genericamente que o valor seja justo.212 

O assunto central no que diz respeito à expropriação, entretanto, está na falta de 

uma referência expressa à proibição de expropriação indireta. Esta certamente é uma 

diferença em relação ao APPI modelo norte-americano que, como será apresentado no 

capítulo II, faz referência expressa à expropriação indireta e contém ainda um anexo “B” 

com o entendimento do que deva ser considerado expropriação indireta. Os relatos oficiais 

brasileiros indicam que a expropriação indireta era fonte de grande preocupação, e que os 

acordos foram escritos para não compreenderem a expropriação indireta (FIGUEIREDO, 

2015; GODINHO; COZENDEY, 2015; BERNASCONI, 2015).  

                                                                                                                                                                                        
Art. 14 (3) A adoção de medidas restritivas às transferências, no caso da existência de graves 
dificuldades da Balança de Pagamentos, deve ser não discriminatória e consistente com os artigos 
do Convênio Constitutivo do Fundo Monetário Internacional.” 

209 Os acordos com o Maláui, Chile, Colômbia e México contêm disposição semelhante. Estes acordos 
permitem ainda que um dos Estados impeça ou retarde a transferência de recursos, respeitado o princípio de 
não discriminação, quando da aplicação de suas leis de: (i) falência, insolvência ou proteção de direitos de 
credores; (ii) infrações penais e a recuperação do produto de crime, e; (iii) cumprimento de ordens ou 
decisões em processos judiciais ou administrativos.  
210 Este padrão é também mantido nos acordos com Maláui, Chile, Colômbia e México. 
211 Os tratados com Maláui, Chile, Colômbia e México se aproximam do modelo do ACFI celebrado com 
Moçambique, na medida em que estabelecem como data base para avaliação dos ativos o valor justo de 
mercado do investimento expropriado imediatamente antes da efetivação da desapropriação ou do momento 
em que a desapropriação se torne conhecimento público.  
212 Os demais ACFIs também se utilizam desta técnica. Como verificaremos mais adiante, especialmente no 
Capítulo III, há grande dificuldade em se definir um método de quantificação apropriado para casos de 
expropriação. 
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Parece-nos, todavia, que a falta de uma referência explícita à expropriação indireta 

não implica, necessariamente, que este conceito tenha sido afastado dos ACFIs. Isto 

porque, como verificaremos no capítulo III, é arguível que a noção de expropriação no 

direito internacional costumeiro contemple a modalidade de expropriação indireta e sua 

derrogação, portanto, deva ser feita de forma expressa, se esta era a intenção dos Estados 

contratantes213. Ademais, não nos parece haver linguagem suficiente nas disposições dos 

ACFIs para indicar a intenção de permitir expropriações indiretas pelo Estado receptor do 

investimento; pelo contrário, as regras gerais sobre expropriação levam a crer que qualquer 

tipo de medida expropriatória deva ser indenizada. 

Parece-nos que a maneira de conciliar a intenção dos ACFIs com seu texto é traçar 

uma distinção entre medida permissível e medida acionável, nos termos do tratado. A 

posição brasileira de indicar que a expropriação indireta não está contemplada no ACFI 

busca estabelecer que as reclamações decorrentes de expropriações indiretas não estarão 

sujeitas às previsões de resolução de conflitos presentes nos ACFIs, devendo ser 

encaminhadas para as cortes locais. 214  Decerto que esta regra não está claramente 

estipulada nos acordos, embora ela pareça ser uma interpretação razoável dentro do quadro 

normativo dos ACFIs, especialmente quando lido à luz dos interesses e preocupações do 

Estado brasileiro ao assiná-lo.215  

Ambos os ACFIs se preocuparam com a garantia do direito de entrada do investidor 

no Estado receptor do investimento. No caso de Angola, juntamente com o ACFI foi 

celebrado um Protocolo sobre a Facilitação de Vistos, o qual estabeleceu às partes a 

obrigação de facilitar reciprocamente a livre circulação de pessoas ligadas ao investimento 

realizado (funcionários, executivos, gestores, etc.). Já no caso de Moçambique, 

estabeleceu-se a obrigação de negociar e celebrar um protocolo que disponha sobre as 

agendas temáticas para cooperação e facilitação.216 

                                                             
213 O único ACFI assinado pelo Brasil que expressamente afasta a expropriação indireta é o assinado com o 
Chile. Este ACFI prevê no artigo 7(5): “para maior certeza, este Artigo só prevê a expropriação direta, em 
que um investimento é nacionalizado ou de outro modo expropriado diretamente mediante a transferência 
formal do título ou do direito de domínio”. Os demais ACFIs são silentes sobre expropriação indireta. 
214 Este parece ser o sentido do art. 7(5) do ACFI celebrado entre Brasil e Chile. 
215 Cabe, de toda maneira, a crítica no sentido de que se perdeu uma chance de regular de forma mais clara e 
objetiva esta matéria. 
216 Os ACFIs celebrados com Colômbia, México e Maláui não possuem disposições específicas sobre o 
direito de entrada dos investidores, mas todos preveem, no anexo referente à criação de uma agenda para 
maior cooperação e facilitação de investimentos, que serão realizadas discussões sobre a facilitação da 
entrada e da permanência temporária de gerentes, executivos e empregados qualificados dos agentes 
econômicos, de entidades, empresas e investidores da outra parte. O ACFI com o Chile é silente sobre esta 
matéria. 
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Os acordos celebrados com Angola e Moçambique, apesar de se demonstrarem 

preocupados com mecanismos de governança institucional e transparência, não fazem 

qualquer menção a medidas para combater a corrupção, a lavagem de ativos e o 

financiamento de atividades terroristas.217 Como verificaremos adiante, particularmente, no 

capítulo II, esta é uma preocupação dos modelos norte-americanos mais recentes.  

Por fim, as disposições referentes à promoção de investimento são, talvez, o ponto 

mais inovador do modelo brasileiro de acordo. Isto porque, diferentemente dos modelos 

tradicionais, os ACFIs criaram a figura do Comitê Conjunto. Trata-se de uma instância 

institucional intergovernamental que tem como dois de seus objetivos debater 

oportunidades e compartilhá-las para expansão dos investimentos recíprocos, e coordenar a 

implementação das agendas de cooperação e facilitação mutuamente acordadas.218 

Estas agendas de cooperação e facilitação são outro ponto bastante inovador dos 

acordos. Inicialmente, os Estados estabeleceram no Anexo I de cada um dos tratados 

agendas próprias de cooperação com o objetivo de promover investimentos recíprocos e 

também intercâmbio institucional219. O objetivo de atribuir ao Comitê Conjunto a função 

de identificar outros setores de interesse para cooperação e intercâmbio institucional, sem 

que haja necessidade de negociação em outras instâncias da burocracia governamental, é 

garantir que o acordo mantenha agendas pragmáticas de promoção de investimento ao 

longo do tempo, que dialoguem com as necessidades do empresariado de ambos os 

Estados signatários e se adaptem a elas. (GODINHO; COZENDEY, 2015; SOUZA, 2015). 

 

1.4.2. Os elementos de proteção processual previstos nos ACFIs brasileiros de 2015 

Além das agendas de cooperação, os elementos de proteção processual dos ACFIs 

certamente são outra grande inovação do modelo brasileiro. Com efeito, diferentemente do 

modelo tradicional dos APPIs, o acordo brasileiro não contempla a resolução de conflitos 

                                                             
217 O acordo com o Maláui e o México também não contém nenhuma disposição a este respeito. Entretanto, 
no ACFI com o Chile e com a Colômbia verificam-se dois artigos a este respeito, que indicam o 
compromisso dos Estados com a prevenção e o combate à corrupção, lavagem de ativos e financiamento ao 
terrorismo. Em especial destaca-se que estes dois tratados indicam claramente que os Estados não estarão 
obrigados a “proteger investimentos realizados com capitais ou ativos de origem ilícita ou investimentos em 
cujo estabelecimento ou operação forem verificados atos ilícitos que tenham sido sancionados com a perda 
de ativos ou atos de corrupção”. Como indicamos anteriormente (vide NR 197), trata-se de expressão clara 
da doutrina das mãos limpas. 
218 Os Comitês Conjuntos fazem parte do que se chamou nos ACFIs de mecanismo de governança 
institucional. Eles estão presentes em todos os ACFIs celebrados pelo Brasil. 
219  Os acordos com Maláui, Chile e Colômbia também estabeleceram uma agenda prospectiva de 
negociações. Esta agenda não foi definida no ACFI celebrado com o Chile. 
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do tipo investidor-Estado. Antes de passarmos a uma explicação mais detida sobre o 

funcionamento do método de resolução de conflitos previsto nos ACFIs, é importante 

consignar algumas das justificativas que talvez expliquem a opção brasileira pela 

construção de um modelo inovador, alternativo à arbitragem investidor-Estado.  

Um dos motivos pelos quais os APPIs da década de 90 não foram aprovados no 

Congresso brasileiro foi a resistência à arbitragem investidor-Estado. À época, chegou-se a 

dizer que esta disposição gerava tratamento mais favorável ao investidor estrangeiro do 

que ao investidor nacional, por permitir que ele tivesse acesso a tribunais internacionais 

especializados, enquanto o investidor nacional ficaria sujeito ao judiciário nacional. Além 

disso, a péssima experiência da Argentina com esta modalidade de resolução de 

controvérsia desde os anos 2000 – a Argentina é o Estado com maior número de 

arbitragens no ICSID – e as diversas críticas que o modelo de arbitragem investidor-Estado 

tem sofrido internacionalmente contribuíram para a busca de um novo modelo de 

resolução de controvérsias (SOUZA, 2015)220. 

Assim, a opção brasileira para os ACFIs foi por um sistema de arbitragem Estado-

Estado, considerado, em uma primeira instância, mais amigável e, em uma segunda 

instância, mais tradicional. Nestes termos, o modelo brasileiro articula instâncias 

institucionais buscando prevenir disputas e deixa a solução adjudicatória tradicional da 

proteção diplomática apenas como ultima ratio.  

A prevenção de disputas é centrada em duas instituições criadas pelos ACFIs: os 

Pontos Focais e o Comitê Conjunto. Os Pontos Focais são entidades que serão 

estabelecidas com o objetivo de dar apoio governamental aos investimentos de outra parte 

realizados em seu território. Cada Estado, portanto, deverá estabelecer um ponto focal ou 

“ombudsman”. No Brasil, o ponto focal foi estabelecido por meio do Decreto 8.863/2016, 

no âmbito da Camex, e integra sua Secretaria Executiva221. Em Moçambique o ponto focal 

                                                             
220  A crise do modelo investidor-Estado de resolução de controvérsias, embora seja um assunto 
interessantíssimo, foge ao escopo deste trabalho. Ao leitor mais interessado na matéria, recomenda-se a 
leitura do livro: The Backlash Against Investment Arbitration:Perceptions and Reality, editado por Michael 
Waibel, Asha Kaushal, Kyo-Hwa Chung e Claire Balchin. 
221 Conforme disposto no artigo 3o do referido decreto, compõem o Ombudsman: (i) o secretário-executivo 
da Camex, responsável por representá-lo institucionalmente e coordenar suas atividades; (ii) uma Secretaria, 
com funcionários e servidores especializados em temas afins a investimentos, com o objetivo de apoiar o 
secretário-executivo da Camex em suas funções no Ombudsman; (iii) um Grupo Assessor, composto por 
representantes dos Ministérios das Relações Exteriores, da Fazenda, da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, e 
pelo secretário-executivo da Secretaria do Programa de Parcerias de Investimentos, e; (iv) pela Rede de 
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será estabelecido no Conselho de Investimentos, e, em Angola, na Secretaria de Estado 

para a Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.222 

O Ponto Focal é uma peça central para o funcionamento dos ACFIs. Caberá aos 

Pontos Focais interagirem com as autoridades governamentais do Estado receptor do 

investimento para avaliar e recomendar encaminhamentos para as sugestões e reclamações 

recebidas dos governos e dos investidores do outro Estado signatário, bem como atuar na 

prevenção de disputas e na facilitação de sua resolução em articulação com as autoridades 

governamentais competentes. Em outras palavras, o Ombudsman servirá como uma 

espécie de articulador técnico de instâncias políticas internas, com a finalidade de prevenir 

que eventuais insatisfações de investidores se transformem em disputas e, caso isto 

aconteça, direcionar a resolução de conflitos de forma amigável. 

Caso o Ponto Focal não seja capaz de articular a resolução amigável do conflito de 

um investidor contra o Estado, o assunto poderá ser levado a discussão no âmbito do 

Comitê Conjunto.223 O Comitê Conjunto foi criado pelos ACFIs com o objetivo de 

congregar representantes governamentais de ambas as Partes, a serem designados pelos 

respectivos governos. Entre suas atribuições está a de buscar consensos e resolver 

amigavelmente quaisquer questões ou conflitos sobre os investimentos realizados por 

investidores de um dos Estados contratantes.  

É de se notar que os termos dos ACFIs não garantem ao investidor o direito de 

levar ao Comitê Conjunto eventual demanda, devendo ela ser levada ao conhecimento do 

comitê por representantes do próprio Estado. Trata-se, portanto, de um princípio de 

proteção diplomática, pelo qual um Estado se responsabiliza por levar ao conhecimento do 

outro Estado uma demanda de um investidor nacional.224 Uma vez que eventual demanda 

                                                                                                                                                                                        
Pontos Focais, que será composta por pontos focais de órgãos e entidades da administração pública e de 
entidades paraestatais ainda não definidos. 
222 Todos os ACFIs brasileiros contém a estrutura de governança institucional baseada nos pontos focais e 
nos comitês conjuntos.  
No Maláui o ponto focal será o Centro de Comércio e Investimento de Maláui (Malawi Investment and Trade 
Centre); no Chile será estabelecido na Agencia de Promoción de la Inversión Extranjera; na Colômbia será 
estabelecido no Ministério de Comércio, Indústria e Turismo; no México será estabelecido na Comissão 
Nacional de Investimentos Estrangeiros. 
223 O Decreto 8.863/2016, que criou o Ponto Focal brasileiro, não é claro a respeito de como se darão a 
articulação e o encaminhamento de eventuais demandas de investidores, tampouco de como será a interação 
dele com os comitês conjuntos. O decreto limita-se a indicar que será competência do Ombudsman brasileiro 
dar seguimento a demandas e questionamentos de investidores brasileiros sobre investimentos nos países 
com os quais o Brasil mantenha um ACFI, além de lhe garantir assento em reuniões dos comitês conjuntos 
previstos nos ACFIs (artigo 4, incisos II e IV, respectivamente).  
224 O procedimento para que um investidor brasileiro leve ao conhecimento do Ombudsman uma demanda 
não está claro, tampouco a forma de processamento que esta demanda terá no âmbito do ponto focal. Espera-
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seja levada ao conhecimento do comitê, caberá a ele buscar consensos e resolver 

amigavelmente as questões ou conflitos sobre os investimentos, podendo ele contar com a 

colaboração de representantes do investidor interessado e das entidades governamentais ou 

não governamentais envolvidos na medida.  

Este procedimento pode ser encerrado a qualquer tempo por iniciativa de qualquer 

das partes, sendo o resultado um relatório com a identificação da parte e dos investidores 

interessados, a descrição da medida objeto da consulta e a posição das partes a respeito. 

Vê-se, portanto, que não se trata de uma instância adjudicatória, mas de uma nova tentativa 

de solução autocompositiva, que envolve nível de hierarquia diferente em relação ao do 

ponto focal225. 

A utilização do mecanismo previsto junto aos Comitês Conjuntos é condição sine 

qua non para o acionamento do mecanismo adjudicatório Estado-Estado previsto nos 

ACFIs. Neste sentido, apenas após a conclusão do procedimento junto ao Comitê Conjunto 

é que um Estado (não o investidor) poderá iniciar procedimentos arbitrais contra o outro 

Estado.  

Vale aqui uma crítica à opção dos ACFIs quanto ao consentimento dado para 

arbitragem Estado-Estado. Diferentemente de diversos acordos internacionais (e dos 

próprios ACFIs mais recentes), os compromissos arbitrais presentes nos acordos 

celebrados com Moçambique e Angola não indicam instituição para conduzir os 

procedimentos, nem mesmo o procedimento de escolha dos árbitros.226 Em outras palavras, 

quando os acordos entrarem em vigor, os Estados precisarão acordar oportunamente um 

mecanismo de resolução de disputas ainda não previsto detalhadamente nos tratados 

(HAMILTON; GRANDO, 2015)227.  

Pode-se ainda criticar a ausência, nestes acordos, de previsão específica nos 

acordos para o direcionamento de eventual indenização que venha a ser concedida ao 

Estado que tenha encampado o pedido de seu investidor nacional. Nota-se que, os acordos 

                                                                                                                                                                                        
se que esta matéria seja objeto de regulamentação no âmbito do regimento interno do Ombudsman, a ser 
aprovado pela Camex. 
225 Apesar de ser uma abordagem nova no âmbito de acordos de proteção e promoção de investimento, trata-
se de técnica tradicional de resolução de controvérsias, utilizada em contratos comerciais que, por vezes, 
exigem que as negociações ocorram em diferentes níveis de hierarquia. 
226 Os ACFIs com México, Colômbia e Chile regularam mais detalhadamente a forma como deverá ser 
desenvolvida e conduzida eventual arbitragem entre os Estados. O ACFI com o Malauí deixou a cargo do 
Comitê Conjunto o desenvolvimento dos mecanismos de arbitragem a serem utilizados. 
227 O acordo com Moçambique atribuiu ao Comitê Conjunto a competência para desenvolver os mecanismos 
de arbitragem entre Estados a serem utilizados. O acordo com Angola, por outro lado, é silente quanto a isto. 
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com Angola e Moçambique não deixam claro se a arbitragem entre os Estados terá como 

objetivo apenas delimitar a conformidade das medidas do Estado com o disposto nos 

tratados, ou se também terá cunho indenizatório. Na hipótese de ter cunho indenizatório, os 

acordos não deixam claro se haverá qualquer obrigação do Estado de destinar a 

indenização eventualmente concedida pelo tribunal arbitral ao investidor. Assim, aos 

investidores nacionais não há qualquer garantia de que a ativação dos mecanismos dos 

acordos lhes renderá qualquer tipo de compensação efetiva e adequada contra eventuais 

medidas expropriatórias das quais tenham sido vítimas.228  

Nestes termos, a abordagem brasileira quanto à resolução de conflitos no âmbito 

dos ACFIs parece ser consistente com a postura histórica do Brasil sobre o assunto. Ela 

também parece inovadora no que diz respeito à estratégia de articulação e diálogo entre os 

Estados, seja por meio dos pontos focais ou dos comitês conjuntos. Entretanto, no que diz 

respeito a mecanismos adjudicatórios, a solução de permitir arbitragens Estado-Estado 

nada mais é do que uma volta ao tradicional mecanismo da proteção diplomática, tal qual 

se verificará no capítulo III, adiante.  

Neste sentido, parece-nos que as escolhas brasileiras no âmbito dos ACFIs não 

buscam dar segurança jurídica aos investidores nacionais quanto à existência de um 

resultado útil e pragmático contra medidas expropriatórias. O locus da discussão sobre os 

mecanismos para tutela dos interesses dos investidores privados parece ser essencialmente 

político – seja pela necessidade de convencimento dos governos nacionais a encamparem 

suas reclamações, seja por eventual resultado favorável que venha a ser obtido pelo Estado. 

Estas escolhas políticas parecem, ademais, estar alinhadas com o próprio modelo de 

estímulo e apoio dado às empresas brasileiras pelo Estado brasileiro e, essencialmente, 

com traços do pensamento capitalista brasileiro. 

 

                                                             
228 Nos tratados celebrados com o Chile, Colômbia e México, o escopo do procedimento arbitral limita-se a 
verificar se as medidas questionadas pelo investidor estão ou não em conformidade com o acordo. Trata-se 
de escopo bastante similar ao do procedimento de resolução de controvérsias adotado no âmbito da 
Organização Mundial de Comércio, que não objetiva compensar o investidor (ou o Estado do qual investidor 
é um nacional) pelas perdas eventualmente sofridas. Há, de toda forma, uma diferença fundamental em 
relação ao procedimento da OMC, na medida em que os ACFIs não preveem um procedimento de liquidação 
dos danos eventualmente sofridos pelo investidor (ou Estado do qual o investidor é um nacional) e, 
tampouco, de retaliação cruzada. 
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1.5. Os traços do “capitalismo brasileiro” no programa do BNDES-Exim, na 

ABGF e nos ACFIs 

O histórico e as análises trazidos neste primeiro capítulo têm como objetivo 

permitir uma reflexão sobre os mecanismos de incentivo e apoio que foram estruturados 

pelo governo brasileiro para estimular a internacionalização de empresas brasileiras. Como 

verificamos na seção 1.1, este movimento de fomento à internacionalização das empresas 

brasileiras é identificado a partir dos anos 2000, em particular a partir do governo Lula.  

A reconstrução histórica da década de 1980 não nos permitiu identificar um modelo 

de fomento e apoio à internacionalização das empresas brasileiras neste período. O foco do 

Estado à época era marcado pelos ideais desenvolvimentistas, notadamente, pelo modelo 

de substituição de importações das décadas de 1970/80, que buscava atrair investimentos 

estrangeiros em associação com o capital nacional. Verificamos que desde esta época, o 

BNDES foi um instrumento essencial para o estabelecimento do tripé que sustentou o 

modelo de substituição de importações.  

No que diz respeito às exportações, todavia, Moreira e Santos identificaram que 

boa parte dos incentivos à promoção de exportação, na década de 1970 e 1980, eram 

apenas isenções de tributos incidentes sobre as vendas no mercado interno229. Isto não 

significa, todavia, que antes deste marco temporal as empresas brasileiras não 

desenvolviam atividades no exterior.  

A pesquisa de Annibal Villela indicou que já na década de 1970 as empresas 

brasileiras tinham presença comercial no exterior e que havia um estímulo nascente às 

exportações brasileiras por meio do Banco do Brasil e da Cacex. O financiamento de então 

era focado no refinanciamento de títulos de crédito, no apoio em território nacional à 

preparação para que empresas brasileiras fornecessem serviços no exterior, e no 

estabelecimento de linhas de crédito de curto e médio prazo (até três anos) para que 

empresas brasileiras estabelecessem subsidiárias no exterior (VILLELA, 1983).  

A estratégia nesta época era, fundamentalmente, a de encorajar as exportações com 

o objetivo de ajudar o país a diversificar a sua estrutura exportadora, fomentando o 

emprego a nível nacional. Não havia, no entanto, uma política consistente de incentivo à 

                                                             
229 Os autores mencionam as isenções de ICM e dos listados no item drawback (II, IPI, ICM, Taxa de 
Melhoramento de Portos, Taxa Adicional de Frente para Renovação da Marinha Mercante, Taxa de 
Expediente, entre 1975 e 1979, Depósito Compulsório sobre Importações, a partir de 1980, e isenção do IOF) 
(MOREIRA; SANTOS, 2001, p. 21). 
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exportação de capital brasileiro para estabelecer capacidade produtiva brasileira no exterior 

(VILLELA, 1983).230 

A postura do Estado brasileiro com relação a apoiar e incentivar as exportações 

brasileiras mudou em meados da década de 1990. Foi a partir de então, com a 

implementação efetiva do Proex, que se buscou apoiar a exportação de produtos 

manufaturados brasileiros, de alta tecnologia. Não foi possível identificar com absoluta 

precisão os motivos da mudança de postura, mas a pesquisa indicou que este fato se deveu 

à pressão competitiva estrangeira e à busca de garantir competitividade à Embraer, uma 

das principais beneficiárias do programa.  

O foco da matriz econômica brasileira da década de 1990, que influenciou 

fortemente a política externa, foi a busca por fomentar e estimular os investimentos 

estrangeiros no Brasil, com o fito de permitir o cumprimento da agenda de privatizações e 

abertura dos mercados brasileiros. Neste sentido, a política externa buscou reconstruir a 

imagem do Brasil como um Estado com estabilidade política e econômica, apto a receber 

investimentos estrangeiros. Isto se deu não só por meio da agenda diplomática oficial do 

presidente Fernando Henrique Cardoso, como também por meio da assinatura dos Acordos 

de Promoção e Proteção de Investimentos da década de 1990. Tratava-se de sinalização 

positiva, pró-investidor, alinhada com a agenda neoliberal que se implementava no país. 

Há uma mudança na política externa nos anos 2000 com o início do governo Lula e 

a intenção de fortalecer o Brasil como player internacional político e econômico. O 

BNDES foi um dos principais responsáveis pela consolidação da posição política e 

econômica brasileira no exterior, particularmente na América do Sul. Sua atuação foi, em 

alguma medida, coordenada com a expansão das atividades empresariais brasileiras no 

exterior, estabelecendo-se o BNDES como um dos principais atores no financiamento de 

operações de empresas brasileiras no exterior.  

Os resultados do BNDES Exim, notadamente na modalidade pós-embarque, 

parecem indicar este alinhamento estratégico da política externa brasileira. Conforme 

indicado na seção 1.2.2.2, os desembolsos do BNDES Exim pós-embarque são 

concentrados em poucas empresas, em geral as grandes incorporadoras brasileiras, e 

direcionados para alguns países que estão alinhados com a política externa brasileira de 
                                                             
230 Como verificamos na introdução, a pré-pesquisa que fomentou a temática desta tese nos permitiu 
identificar que algumas empresas eram estimuladas a investir no exterior como parte da estratégia 
macroeconômica brasileira. Este foi o caso da Mendes Júnior, cujos projetos no Iraque tinham uma função 
estratégica relacionada ao equilíbrio da balança de pagamentos brasileira. 
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criação de uma ordem política e econômica mundial multifacetada. Em outras palavras, o 

alinhamento de instrumentos de financiamento público com grandes empresas de capital 

nacional não só permitiria a implementação da chamada política de campeões nacionais, 

como também serviria aos propósitos da política externa brasileira. 

A pesquisa também nos permitiu identificar que, seja pela estrutura das operações 

de financiamento, seja pelas garantias – a maioria vinculada ao Fundo de Garantia à 

Exportação, atualmente gerido pela Agência Brasileira de Fundos Garantidores – boa parte 

dos riscos políticos e extraordinários relacionados a este investimento recai sobre o próprio 

Estado brasileiro.  

Foi neste contexto de expansão do investimento brasileiro no exterior e de apoio do 

Estado brasileiro a este investimento que surgiram os Acordos de Cooperação e Facilitação 

de Investimentos. Se por um lado é verdade que uma das características essenciais destes 

acordos é que eles não têm como objetivo precípuo a proteção do investimento brasileiro 

no exterior, por outro, é um fato que as principais garantias materiais contidas nos APPIs 

tradicionais podem ser encontradas nos ACFIs.  

Parece-nos, assim, que os ACFIs buscam, em alguma medida, conciliar o interesse 

de criar um quadro jurídico-institucional de natureza internacional, estável e garantidor de 

direitos elementares dos investidores, com o desenvolvimento de agendas prospectivas de 

crescimento do investimento brasileiro no exterior, e a garantia de espaço regulatório aos 

Estados signatários dos tratados. Além das previsões materiais, este alinhamento acontece 

também por meio do mecanismo de solução de controvérsias que se fia, 

fundamentalmente, no papel a ser desempenhado pelos Estados. 

Uma das explicações para as opções brasileiras ao elaborar este modelo parece ter 

sido o simples desejo de propor uma estrutura de regulação do investimento estrangeiro 

direto que fosse diferente do tradicional sistema que tem sido objeto de críticas ferrenhas 

internacionalmente. Parece-nos que, além desta explicação, a opção de envolver o Estado 

brasileiro no contínuo desenvolvimento institucional dos ACFIs, por meio das agendas 

temáticas, e na resolução de eventuais conflitos que venham a existir entre o investidor e o 

Estado receptor do investimento está alinhada com os interesses do próprio Estado 

brasileiro231. Explica-se. 

                                                             
231 O parecer da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, de autoria 
do Deputado Marcio Marinho, analisa os ACIFs como “uma alternativa inovadora em relação aos 
tradicionais acordos, buscando superar suas limitações e enfoque litigante e fomentando uma interação 
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Conforme verificamos ao longo deste capítulo, boa parte dos riscos políticos e 

extraordinários dos investimentos realizados por empresas brasileiras no exterior recaem 

sobre o Estado brasileiro, como consequência dos mecanismos de apoio e mitigação de 

riscos disponibilizados pelo Estado brasileiro aos investidores brasileiros. Parece-nos 

natural que, neste contexto, o Estado se envolva diretamente na resolução de conflitos de 

seus nacionais. 

Como ficará mais evidente no capitulo seguinte, este não é o único fator que 

explica esta opção essencialmente política. Os resultados da pesquisa indicados neste 

capítulo permitem identificar um perfil nas empresas apoiadas pelo BNDES Exim pós-

embarque, particularmente: grandes empresas, de capital essencialmente privado e 

brasileiro, cujos negócios têm seu desenvolvimento alinhado com estratégias 

governamentais. 

Este tipo de alinhamento entre capital privado e Estado remonta à noção de 

capitalismo de laços, fenômeno que pode nos ajudar a compreender parte das opções 

políticas que embasaram não só os ACFIs, como também as escolhas políticas brasileiras 

no apoio à internacionalização das empresas brasileiras. Como vimos na introdução, a 

noção de capitalismo de laços foi desenvolvida por Sergio Lazzarini visando explicar o 

emaranhado de contratos, alianças e estratégias de apoio que gravitam em torno de 

interesses políticos e econômicos (LAZZARINI, 2011)232.233  

Verifica-se nesta relação simbiótica do capital privado com o Estado uma das 

situações identificadas por Lazzarini:  

 

Nesse ambiente, as empresas respondem de duas formas. Primeiro, podem 
transformar uma restrição em uma oportunidade. Se o governo quiser 
estimular o desenvolvimento de determinado setor, os empresários que mais 
rapidamente se movimentarem terão, possivelmente, mais vantagens. Mais 
ainda, argumentando que sua entrada foi incitada pelo governo, poderão 
clamar por operações de ‘salvamento’ caso seus projetos se mostrem pouco 

                                                                                                                                                                                        
mais dinâmica e de longo prazo entre as Partes. O modelo reconhece o papel imprescindível dos governos 
em incentivar um ambiente favorável para investimentos, que atenda tanto aos anseios do setor privado, 
como às necessidades de desenvolvimento dos países signatários do acordo” (NACIONAL, 2016, p. 8) 
232 Vale retomar brevemente que a noção de “laços”, conforme definida por Lazzarini, denota o sentido de 
relações sociais valiosas, em contraposição às relações próximas, íntimas e duradouras. É uma relação entre 
atores sociais para fins econômicos. Segundo o autor, “trata-se de um modelo assentado no uso de relações 
para explorar oportunidades de mercado ou influenciar determinadas decisões de interesse” (LAZZARINI, 
2011). 
233 Não busco, aqui, tomar partido dos aspectos positivos ou negativos desta dinâmica; a referência ao 
capitalismo de laços é feita no intuito de fornecer um referencial teórico que possa ajudar a compreender a 
escolha política brasileira no apoio à internacionalização das empresas brasileiras. 
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competitivos. Segundo, as empresas podem formar laços clientelistas como 
forma de obter benefícios diretos ou se proteger contra mudanças adversas. 
Cultivando laços com o sistema político, e especialmente com a coalização 
vigente, os grupos empresariais podem contrabalançar o poder de 
influência do governo e, de quebra, ter acesso a oportunidades e recursos 
diferenciados. Um jogo para poucos. (LAZZARINI, 2011) 

 

Tal como descrito por Lazzarini no trecho acima, o modelo de apoio e fomento à 

internacionalização das empresas brasileiras parece ser mais uma das manifestações do 

capitalismo de laços. Não só verifica-se que o apoio acaba sendo destinado a poucos 

players relevantes, como também que a estrutura de incentivos criada pelos financiamentos 

e seguros (alocando o risco político e extraordinário ao BNDES ou ao Fundo Garantidor à 

Exportação) e a própria estrutura de resolução de conflitos (baseada em uma evolução da 

solução diplomática) estimula o contato (e, consequentemente, os laços) entre poucos 

empresários e os governos. Decerto que, para as dinâmicas características do capitalismo 

brasileiro, esta estrutura nos parece fazer perfeito sentido. 

O que buscaremos identificar por meio do trabalho comparativo que se iniciará no 

próximo capítulo são estruturas que eventualmente possam ser utilizadas para aperfeiçoar 

de maneira incremental a estrutura de fomento e apoio à internacionalização das empresas 

brasileiras, de forma a reduzir os aspectos negativos do capitalismo de laços. 
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CAPÍTULO II: O ESTÍMULO À INTERNACIONALIZAÇÃO DE 

EMPRESAS NACIONAIS EM UMA PERSPECTIVA COMPARADA: O 

MODELO NORTE-AMERICANO 

 

Seguindo a proposta da tese, este capítulo terá como objetivo apresentar o modelo 

norte-americano de estímulo e proteção à internacionalização de empresas nacionais, com 

o objetivo de permitir a reflexão crítica e a comparação entre este modelo e o brasileiro no 

capítulo seguinte. As razões pelas quais se optou pelo modelo norte-americano serão mais 

bem expostas na seção 2.1, a seguir. De toda forma, por hora, parece-nos suficiente 

adiantar que o uso da comparação pode contribuir para o aperfeiçoamento institucional do 

modelo brasileiro, respeitando, evidentemente, as diferenças existentes entre as realidades 

a serem reguladas nos EUA e no Brasil.  

Como se verifica na proposta da tese, não se pretende, neste capítulo, apenas 

apresentar os Tratados Bilaterais de Investimento (TBIs ou BITs) dos EUA, em suas 

características de proteção de investimento. Mais do que isto, buscar-se-á também 

identificar, por meio de descrição e análise crítica, a política pública que levou os EUA a 

desenvolver um programa de TBIs com as características que lhe são peculiares. Em 

paralelo a este trabalho de reconstrução histórica dos mecanismos de proteção do 

investimento norte-americano no estrangeiro, este capítulo buscará também identificar 

outros agentes que também tenham sido importantes no papel de fomentar a 

internacionalização de empresas americanas, e em que medida estes agentes se articulavam 

com o programa de TBIs. Nesta análise crítica, buscar-se-á verificar se os EUA possuíam 

uma política pública consistente e coordenada de proteção do investimento no estrangeiro.  

Com estes objetivos em mente, este capítulo tratará, pois, de justificar a opção pelo 

estudo do modelo norte-americano, bem como identificar os objetos comparáveis (2.1.), 

apresentar as características da política de proteção do investimento norte-americano no 

exterior (2.2), apresentar o caso Exon-Florio como paradigma da contradição com a 

política de proteção do investimento no estrangeiro (2.3.), apresentar as características das 

agências responsáveis pela promoção do investimento norte-americano no exterior (2.4.), e 

propor uma reflexão crítica sobre a existência de uma política pública americana de 

proteção ao investimento no estrangeiro (2.5.). 
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2.1. Nota metodológica: justificativa de recorte e estabelecimento de objetos 

comparáveis  

Uma das maiores dificuldades em realizar um estudo com base na metodologia 

comparatista é definir exatamente o objeto a ser comparado e a extensão da comparação a 

ser realizada. Estas escolhas devem ser realizadas e justificadas, evidentemente, em função 

dos próprios objetivos que o trabalho comparatista se propõe a alcançar. No que diz 

respeito à particularidade destes desafios para o objeto desta tese, parece-nos importante 

explicar os motivos que nos levaram a escolher o modelo norte-americano como 

paradigma para a comparação com o modelo brasileiro.  

Como já apresentado na Introdução, um dos objetivos desta tese é identificar o 

modelo brasileiro de promoção e proteção do investimento nacional no exterior, e explicar 

as opções brasileiras em função das peculiaridades do capitalismo existente no Brasil. 

Outro objetivo é avaliar se é possível sugerir alterações incrementais que visem otimizar 

este modelo e, na hipótese de a resposta ser afirmativa, sugerir algumas alterações para o 

aprimoramento institucional do modelo brasileiro. A abordagem comparatista é importante 

para o atingimento deste segundo objetivo, na medida em que ela permite, a partir da 

delimitação de objetos comparáveis, identificar similaridades e diferenças entre modelos. 

Esta comparação pode ser realizada com a utilização de técnicas diferentes e em 

diversos graus de profundidade. Nesta tese, buscar-se-á fazer uma comparação do modelo 

brasileiro com o norte-americano, tanto no nível macro, como no micro estrutural, e 

identificar a funcionalidade dos modelos.  

No que diz respeito à macro comparação, buscar-se-á identificar como ambos os 

modelos foram estruturados sob uma perspectiva jurídica, isto é, quais são as similaridades 

e diferenças entre ambos no que se relaciona ao ambiente institucional por eles criado (i.e. 

quantas e quais organizações integram estes modelos, qual a natureza jurídica destas 

organizações, entre outros aspectos). Já a micro comparação buscará identificar as 

similitudes e diferenças entre os instrumentos jurídicos utilizados para implementar estes 

modelos no que diz respeito à estrutura institucional identificada na macro comparação 

(i.e. quais as características dos contratos, tratados internacionais, entre outros).  

A comparação com o modelo norte-americano, particularmente, se justifica por 

cinco principais razões. A primeira delas é o fato de que os Estados Unidos, 



 152 

indubitavelmente, são o paradigma mundial de proteção do investimento, tendo 

influenciado significativamente a estruturação do direito internacional dos investimentos, 

como se conhece hoje em dia234. Em segundo lugar, ao menos no discurso oficial que 

busca justificar os aspectos políticos das opções brasileiras, o modelo brasileiro buscou 

(VANDEVELDE, 1988) distanciar-se do norte-americano, de tal sorte que a comparação 

nos permitirá avaliar se este distanciamento efetivamente existe. 

Em terceiro lugar, o programa norte-americano de promoção e proteção do 

investimento é, muito provavelmente, um dos mais antigos do mundo, tendo passado por 

diversas fases, de forma que a sua leitura histórica ajudará a compreender características, 

antecipar dificuldades e propor sugestões que permitam uma melhora incremental da 

estrutura brasileira. Em quarto lugar, o modelo norte-americano é um dos mais 

transparentes do mundo, sendo possível acessar dados sobre a sua estrutura no âmbito 

político e jurídico, e sobre os resultados alcançados pelos diversos programas dos governos 

norte-americanos.  

Por fim, antecipando parte da comparação a ser realizada nas seções subsequentes, 

o ExIm Bank norte-americano é um dos poucos no mundo que, como o programa mantido 

pelo BNDES, realiza operações de empréstimo direto a Estados receptores de 

investimento235. Ademais, a OPIC é certamente um programa paradigmático e único de 

seguro a investimentos contra riscos políticos, que pode contribuir para desenvolvimentos 

incrementais do modelo brasileiro no que diz respeito à estruturação de seguros e garantias 

contra riscos políticos. 

 

                                                             
234 Os EUA estabeleceram um modelo de proteção de investimento que, embora muito questionado 
atualmente, é um benchmark internacional relevante. 
235 Outros bancos de apoio à exportação e importação, como o alemão e o francês, não possuem operações na 
modalidade suppier credit. 
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2.2. As políticas Norte-Americanas de proteção do investimento estrangeiro 

direto236 

A história da proteção do investimento estrangeiro direto de origem norte-

americana se confunde, em certa medida, com a própria história do desenvolvimento do 

capitalismo no mundo. Por esta razão, reconstruir o desenvolvimento de todas as políticas 

norte-americanas de proteção do investimento estrangeiro direto exigiria o trabalho de 

descrever os passos do desenvolvimento do capitalismo mundial, particularmente o norte-

americano. Parece-nos desnecessário, embora prudente, dizer que isto foge ao escopo desta 

tese, seja porque se relacione mais à História ou à Economia, do que propriamente ao 

Direito (particularmente, ao direito internacional), ou porque não se relacione diretamente 

com o ambiente institucional que é o foco desta tese.  

De toda forma, parece-nos importante delimitar de forma breve, nesta introdução, 

que o crescente movimento de proteção do investimento estrangeiro é um fenômeno 

relativamente recente, iniciado na segunda metade do século XVIII, após a Segunda 

Revolução Industrial.  

A Segunda Revolução Industrial foi um marco histórico fundamental no 

desenvolvimento do capitalismo moderno, na exata medida em que contribuiu para a 

formação de grupos industriais e para o fenômeno da “diminuição” do mundo, com o 

desenvolvimento de novas tecnologias de comunicação e de transporte. Este fenômeno 

contribuiu para o aumento do fluxo de capitais privados no mundo e, em certa medida, 

para a criação da própria noção de investimento, diretamente ligada à noção de 

propriedade privada. 

O impulso à internacionalização da economia das grandes potências, nesta época, 

era feito com base nos chamados Tratados de Amizade, Comércio e Navegação 

(TACN)237. Estes tratados tinham como objetivo primário estimular o desenvolvimento do 

comércio dos EUA com seus parceiros. A principal previsão destes tratados sobre proteção 

                                                             
236 Os principais textos utilizados para a pesquisa desta seção foram: BERGMAN, 1983; VANDEVELDE, 
1992, 2009. 
237 Em inglês: Friendship, Commerce and Navigation Treaties, também conhecidos e referidos pela sigla 
FCN. 
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da propriedade privada era a garantia genérica de proteção total e perfeita238 (full and 

perfect protection), sob pena de pagamento de compensação em caso de expropriações. 

Os EUA não fugiram à esta tendência de negociação de TACN com seus principais 

parceiros à época: as grandes potências europeias. À medida que o movimento de 

independência das colônias europeias expandiu-se, criando novos Estados na América 

Latina, na África e no Oriente, também o leque de parceiros americanos com os quais se 

negociavam TACN cresceu. 

Naturalmente o crescimento do fluxo de capitais no início do século XIX levou 

também ao aumento de disputas relacionadas a estes investimentos. Aos investidores 

americanos à época, restavam três opções para a solução de controvérsias: (i) o recurso às 

cortes judiciais do Estado no qual o investimento fora realizado, (ii) o recurso às cortes 

judiciais norte-americanas, ou (iii) a solicitação de proteção diplomática aos Estados 

Unidos. Esta última permitia não só a utilização de cortes de arbitragem internacionais 

como também o uso da força.  

A política externa americana anterior à Primeira Guerra Mundial se fiava nesta 

permissão genérica do direito internacional para garantir o recebimento de dívidas de seus 

nacionais no continente americano. Além de buscar garantir o interesse de seus nacionais, 

a política interventiva dos EUA servia também a objetivos geopolíticos, notadamente o de 

estabelecer-se como país líder do continente americano, e evitar interferências europeias 

sobre suas antigas colônias. 

No período entre guerras, as expropriações continuaram a ocorrer e, em alguma 

medida, intensificaram-se, motivadas pelo crescimento dos ideais socialistas. Os principais 

Estados afetados com as nacionalizações foram as grandes potências da época: Grã 

Bretanha, Alemanha e Estados Unidos.  

Com o uso da força limitado após o final da Primeira Guerra Mundial, conforme o 

consenso internacional que parecia se formar, a política externa norte-americana conhecida 

como gun boat diplomacy, deu lugar à utilização de previsões dos TACNs e à negociação 

de novos TACNs, que continham disposições de resolução de conflitos entre Estados, com 

autorização expressa de utilização de arbitragem internacional. Em outras palavras, a 

defesa de investidores nacionais passou a ser feita principalmente por meio da proteção 

                                                             
238 Em inglês, o termo exato dos tratados é full and perfect protection. De alguma forma, esta previsão pode 
ser considerada a predecessora da tradicional cláusula dos Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos 
denominada full protection and security.  
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diplomática, mecanismo pelo qual os Estados submetiam as disputas de seus nacionais não 

resolvidas pela via diplomática às cortes ou tribunais arbitrais internacionais.  

Apesar dos esforços amigáveis, o resultado desta política de proteção diplomática 

mostrou-se pouco efetivo. Assim, após a Segunda Guerra Mundial, os EUA buscaram 

aprimorar seu sistema de promoção e proteção do investimento, de forma a garantir a 

efetividade da proteção de seus nacionais, respeitando o quanto exigido pelo direito 

internacional à época.  

Neste sentido, o início da década de 1950 é um marco importante para a 

estruturação do que chamamos de política pública de proteção ao investimento estrangeiro 

norte-americano. Como verificaremos adiante (item 2.4.2), o Economic Cooperation Act, 

de 1948, foi o embrião da OPIC (criada em 1969), e o responsável por autorizar a oferta de 

seguros internacionais contra o risco de não conversão da moeda a investidores norte-

americanos. 

No âmbito propriamente internacional, os episódios de expropriação de empresas 

americanas na América Latina, particularmente em Cuba, Argentina e no Brasil, na década 

de 1960, alteram a estratégia política norte-americana. No que diz respeito à busca de 

efetividade dos tratados já celebrados, os EUA adotaram sanções econômicas contra os 

Estados que tivessem expropriado investimentos norte-americanos sem o pagamento de 

compensação adequada, imediata e efetiva.  

Além disso, no âmbito da proteção diplomática, os EUA buscavam soluções 

amigáveis para as controvérsias de seus nacionais. As negociações de acordos para 

submeter as disputas à arbitragem ad hoc não eram, em geral, bem sucedidas, exceção feita 

aos Acordos da Algéria, que criaram o chamado Iran–United States Claims Tribunal, em 

1981239. Além destas estratégias, os EUA chegaram a negociar acordos globais de 

                                                             
239 A criação do Iran-US Claims Tribunal foi uma das medidas adotadas para resolver a crise de relação 
diplomática entre os EUA e a República Islâmica do Irã, em função da crise de reféns ocorrida na embaixada 
norte-americana de Teerã em 1979 e o subsequente congelamento de ativos iranianos pelos EUA. Em suma, 
o tribunal tem jurisdição para decidir demandas de nacionais dos EUA e do Irã contra o Irã ou os EUA, 
respectivamente, decorrentes de dívidas, contratos, expropriações ou outras medidas que afetem direitos de 
propriedade, bem como algumas disputas entre EUA e Irã decorrentes relacionadas à compra e venda de 
produtos e serviços ou à própria interpretação do tratado que deu origem ao tribunal. Para o detalhamento do 
histórico do tribunal, referimos o leitor ao site oficial do tribunal: www.iusct.net  
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indenização pelos prejuízos decorrentes da expropriação240, dividindo, posteriormente, os 

valores recebidos entre seus nacionais241. 

Já no âmbito das negociações bilaterais, os TACNs passaram a ter como prioridade 

garantir mecanismos eficazes contra a violação de direitos de nacionais americanos no 

exterior242, bem como direitos substantivos aos investidores norte-americanos243. Os 

TACNs passaram a contemplar, então, a proteção a pessoas físicas e jurídicas com 

garantias tais como tratamento nacional, cláusula da nação mais favorecida, tratamento 

justo e equitativo, proteção constante e segura, compensação imediata, justa e efetiva 

contra expropriação, bem como a garantia de que o tratamento dos investimentos não seria 

menos favorável do que aquele garantido pelo direito internacional (VANDEVELDE, 

1988). 

Apesar dos esforços dos EUA no sentido de garantir maior proteção ao 

investimento de seus nacionais com a celebração de novos TACNs, mais robustos nas 

garantias, e com o desenvolvimento de novas estratégias de cobrança dos países que 

expropriassem seus investimentos, a década de 70 foi caracterizada por uma nova onda de 

expropriações contra investidores norte-americanos. 

A gênese da política externa do programa norte-americano de TBIs está 

diretamente relacionada a estes acontecimentos históricos, delimitados no contexto da 

guerra fria. Como se verificará na seção 2.2.1 a seguir, a política americana relacionada 

aos TBIs evoluiu ao longo do tempo para conformar outros interesses que se apresentaram 

aos EUA, notadamente com o final da guerra fria, a ascensão do capitalismo como sistema 

econômico dominante, o aumento de fluxo de investimentos estrangeiros para os Estados 

Unidos e o surgimento de casos sobre investimentos nos foros de resolução de 

controvérsias, principalmente junto ao CIRDI. 

 

                                                             
240 Os EUA celebraram acordos globais de indenização com Peru (19/02/1974), Egito (01/05/1976), China 
(11/05/1979), Tchecoslováquia (29/01/1982) e Etiópia (19/12/1985). 
241 A comissão responsável por esta divisão era a United States Foreign Claims Settlement Comission. Para 
mais sobre o funcionamento destes acordos e a prática da comissão Norte Americana, veja: R. Lillich, 
International Claims: Their Adjudication by National Comissions (1962). 
242 Com o consentimento dos EUA à jurisdição da Corte Internacional de Justiça (“CIJ”), esta passa a ser 
uma alternativa jurisdicional para o exercício da proteção diplomática. 
243 É importante também notar que com a assinatura do Acordo Geral de Tarifas e Comércio (GATT), em 
1947, a proposta de liberalização comercial dos TACNs se multilateralizou, mitigando a necessidade de 
acordos bilaterais de estímulo ao comércio e de redução de bareiras tarifárias. 
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2.2.1. As fases do programa norte-americano de TBIs: uma visão de policy  

Conforme verificamos na introdução a esta seção, em 2.2, seria um reducionismo 

extremo tentar identificar uma única política norte-americana de proteção do investimento 

de seus nacionais no exterior. A política que embasou as discussões dos TBIs mudou ao 

longo do tempo, conforme mudaram as necessidades e os desafios dos EUA e o cenário 

político e econômico mundial.  

Neste sentido, Kenneth Vandevelde propõe uma divisão do programa norte-

americano dos TBIs em três fases: a primeira fase estaria compreendida no período de 

1980 a 1986 (2.2.1.1), a segunda, no período de 1989 a 1999 (2.2.1.2) e a terceira de 2004 

até os dias de hoje (2.2.1.3). Cada uma destas fases, segundo a proposta de Vandevelde, 

teria sido marcada por desafios particulares relacionados à política interna e externa, e à 

evolução do direito internacional, particularmente no que diz respeito aos parâmetros de 

proteção dos investimentos, conforme entendimentos de tribunais arbitrais e de tribunais 

internacionais. 

Esta seção buscará identificar os interesses e características de cada uma destas 

fases do programa norte-americano dos TBIs sob uma visão de política pública. Não se 

pretende, portanto, nesta seção, apresentar as previsões substantivas e processuais 

constantes dos diversos modelos de TBI americano, o que será realizado na seção 2.2.2, 

seguinte. 

 

2.2.1.1. Primeira fase do programa norte-americano de TBIs: de 1980 a 1986 

A primeira fase do programa norte-americano de TBIs se inicia em 1980 e se 

estende até 1986, tendo como marco o modelo de TBI de 1983, que serviu de base para a 

negociação dos TBIs com o Senegal, Haiti e Bangladesh e teve particular sucesso nas 

negociações com países africanos 244 . Segundo Vandevelde, os TBIs nasceram de 

preocupações de natureza econômica, jurídica e política, com o fito de dar efetividade às 

garantias negociadas, o que não vinha sendo observado com a celebração dos TACNs. 

A preocupação econômica era a de proteger o investimento norte-americano contra 

diversos riscos, incluindo, mas não se limitando, ao risco de tratamento discriminatório, a 

                                                             
244 Outros TBIs foram negociados neste período, mas o modelo de 1983 é o que, segundo Vandevelde, 
apresentava maior grau de maturidade institucional e que permitiu as primeiras negociações bem sucedidas 
de TBIs na história dos EUA. O modelo de 1983 também serviu de base para as demais revisões ocorridas na 
década de 1980 e que impulsionaram outras negociações Norte Americanas.  



 158 

livre conversão de moeda e a expropriação. É de se anotar que estas mesmas preocupações, 

como verificamos na narrativa introdutória, estavam no bojo da negociação dos TACNs, a 

partir da década de 1960. Também vale a nota de que, neste período, os EUA eram um país 

exportador de capital, mas não recebiam tantos investimentos, como se observou 

posteriormente. 

A preocupação jurídica relacionava-se ao fortalecimento das garantias dadas pelo 

direito internacional costumeiro aos investimentos e, notadamente, à propriedade privada. 

O contexto de polarização mundial entre países capitalistas e comunistas é fundamental 

para que se compreenda o receio norte-americano: a adoção da Carta de Direitos e Deveres 

dos Estados pela Assembleia Geral da ONU, em 1974245, e a onda de nacionalizações da 

década de 70, sem indenizações imediatas, justas e adequadas, eram vistas como pressões 

sobre garantias tradicionais do direito internacional costumeiro. A leitura norte-americana 

da época indicava que a negociação de TBIs com diversos parceiros novos reforçaria a 

ideia de existência de um consenso internacional acerca de garantias sobre investimentos 

estrangeiros e propriedade privada. 

Do ponto de vista político, a criação do programa de negociação de TBIs tinha 

como objetivo aliviar a pressão do Congresso e da comunidade empresarial norte-

americana sobre o governo dos Estados Unidos para que adotasse medidas de proteção dos 

seus investimentos no exterior. O programa de TBIs, neste sentido, buscava, por um lado, 

reforçar o compromisso de proteção dos cidadãos norte-americanos e, por outro, indicar à 

comunidade internacional o compromisso dos EUA em proteger os ativos de seus 

nacionais. 

Decorrem destas preocupações os cinco principais objetivos da primeira fase do 

programa dos TBIs: (i) garantir um corpo de práticas estatais, de países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, em favor da compensação adequada e imediata das expropriações, o 

que serviria como uma reafirmação (ou reconstrução) do princípio de direito internacional 

costumeiro; (ii) assegurar aos investimentos norte-americanos proteção maior do que a que 

os Estados Unidos entendiam que era oferecida pelo direito internacional costumeiro à 

época; (iii) informar os países em desenvolvimento sobre o tipo de estrutura jurídica que 

investidores entendiam desejáveis; (iv) criar mecanismos de resolução de disputas para 

garantir os direitos consubstanciados nos tratados, e; (v) demonstrar à comunidade 
                                                             
245 Resolução 3.281 de 12/12/1974. O artigo 2.2(c) desta Resolução previa que cada Estado teria o direito de 
nacionalizar, expropriar ou transferir a titularidade de propriedade estrangeira mediante o pagamento de 
compensação, levando em consideração as circunstâncias que o Estado entenda pertinentes para o caso. 
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internacional que a proteção do investimento norte-americano era um ponto sensível da 

política externa dos EUA. 

Em razão destes objetivos, a negociação dos primeiros TBIs eram focadas no tema 

da proteção dos investimentos e seguiam uma fórmula estrita, que permitia pouco espaço 

de barganha com os parceiros norte-americanos. Buscava-se, com esta estratégia, 

comprometimento absoluto dos parceiros com os parâmetros de proteção propostos nos 

TBIs. Com isto, quaisquer assuntos não relacionados a investimentos, como alguns 

aspectos do comércio internacional, não ocupavam a pauta das negociações dos TBIs, 

tendo em vista que poderiam disfarçar o real interesse dos parceiros nos TBIs. Nos poucos 

casos em que os EUA aceitavam realizar alterações nos modelos propostos, as eventuais 

soluções de compromisso não atingiam os princípios fundamentais dos acordos e eram 

inseridas nos tratados na forma de adendos ou protocolos de entendimento. 

Segundo Vandevelde, neste primeiro momento, não se pode deduzir uma visão 

imperialista, isto é de imposição de um modelo de TBI para os parceiros americanos. Esta 

estratégia de negociação não estaria fundamentada na intenção de expandir a influência 

geopolítica dos EUA no mundo, o que feriria o próprio propósito de despolitização da 

regulação de investimentos estrangeiros que estes tratados propunham. A estratégia se 

justificava pelo objetivo de que os tratados tivessem aderência e representassem 

compromissos firmes dos Estados em promover um ambiente estável e seguro para os 

investimentos.  

Neste ponto, é importante ainda destacar duas observações do autor. Em primeiro 

lugar, ele aponta que os negociadores americanos não entendiam que haveria uma 

evidência empírica suficientemente forte de que os TBIs atrairiam novos investimentos 

para os países que se comprometessem com eles. Em segundo lugar, ele indica que não era 

um objetivo do programa de TBIs dos EUA promover o investimento norte-americano em 

países em desenvolvimento. 

Em outras palavras, na perspectiva da promoção do investimento americano no 

exterior, os EUA teriam uma política de neutralidade, de forma que não se objetivava 

encorajar ou desencorajar o investimento no exterior. Na perspectiva política, os EUA 

buscavam criar um ambiente institucional estável e previsível, propício à recepção do 

investimento, quando este viesse a ocorrer. Os EUA seriam, assim, uma espécie de 

arquiteto de uma estrutura de tratados que garantiria à iniciativa privada condições 

adequadas para a realização do investimento. A decisão sobre a realização do 
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investimento, no entanto, seria pautada por fatores de mercado, sem intervenção 

governamental.  

Como será apresentado mais adiante, a cláusula de resolução de conflitos na 

modalidade investidor-Estado era uma das grandes inovações que visavam concretizar 

estes objetivos. Isto porque, o advento de um sistema de resolução de controvérsias que 

não envolvesse diretamente os EUA garantiria o insulamento necessário dos investimentos 

em relação a outros aspectos da política externa dos EUA. Em outras palavras, a estrutura 

criada pelos tratados buscava garantir aos investidores as condições para que eles 

protegessem seus próprios interesses sem, no entanto, sacrificar a importância que a 

proteção de nacionais norte-americanos tinha para a política externa dos EUA. 

 
2.2.1.2. Segunda fase do programa norte-americano de TBIs: de 1989 a 1999 

A segunda fase do programa norte-americano de TBIs compreende o período de 

1989 a 1999 e teve como modelo fundamental o de 1994. Há uma mudança na estratégia 

de escolha dos parceiros com os quais se negociavam estes acordos: o antigo bloco 

soviético, incluindo a Rússia, e a América Latina passam a ser os principais focos de 

negociação desta segunda fase. O sucesso das negociações com países africanos e asiáticos 

foi bastante limitado. 

O contexto internacional era fundamentalmente diferente do da primeira fase do 

programa de TBIs dos EUA. Isto porque, esta segunda fase se desenvolveu no contexto de 

desintegração da União Soviética e ascensão do capitalismo como sistema econômico 

dominante no mundo, inclusive nos países que integravam o bloco soviético. A política dos 

EUA passou a negociar TBIs com estas economias que estavam fazendo a transição do 

sistema comunista para o capitalista. 

Os tratados de proteção de investimento passaram a ocupar um espaço central na 

agenda geopolítica dos EUA com o objetivo de promover a democracia e os ideais da 

economia de mercado nas economias em transição. O próprio Vandevelde reconhece que a 

segunda fase do programa é um movimento de politização do tema da proteção dos 

investimentos, na medida em que os TBIs passam a ser declaradamente um instrumento de 

política externa que busca gerar influência geopolítica. Nas palavras da Secretária de 

Estado Assistente Eugene McAllister, em sua mensagem ao Senado de 04/08/1992: 
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The [BITs] help advance U.S. values and ideas. They do so by promoting 
U.S. investment, spreading U.S. legal concepts, and lending support to 
economic reforms and reformer in newly emerging democracies 

The [BITs] are a means of establishing a common economic and commercial 
language and rules with countries struggling to move from centrally planned 
economies to Market economies. One of the most striking results of our BIT 
negotiations with first the Soviet Union, then Russia, was the education 
process. They learned from our negotiations and applied these lessons not 
just in the treaty but also in their domestic laws. (VANDEVELDE, 1992, p. 
42). 

 

Com a profunda mudança no contexto internacional, decorrência direta da 

constatação do fracasso comunista, há uma revisão dos objetivos dos TBIs americanos. A 

leitura dos EUA indicava que não seria mais necessário estabelecer um parâmetro de 

tratamento internacional mínimo para os investimentos, de forma que este objetivo deixava 

de ser prioritário. Por outro lado, buscava-se negociar, de forma prioritária: (i) as previsões 

sobre desempenho do investimento, a fim de evitar que os Estados receptores impusessem 

regras de conteúdo nacional ou obrigações de exportação, e (ii) uma garantia ampla de que 

todos os investimentos estariam cobertos pelo TBI.  

Os TBIs negociados na segunda fase apoiavam-se, assim, em seis objetivos 

principais: (i) a cláusula de tratamento nacional e a cláusula da nação mais favorecida, (ii) 

a liberdade de desempenho dos investimentos, isto é, liberdade de utilizar ou não conteúdo 

local ou mesmo de exportar os produtos produzidos, (iii) cobertura integral de todos os 

investimentos realizados no país recebedor, (iv) limitação da possibilidade de expropriação 

a propósitos de utilidade pública, de acordo com o parâmetro internacional mínimo de 

tratamento, e mediante pagamento de indenização justa, adequada e imediata, (v) livre 

transferência de recursos, exceto em circunstâncias excepcionais, e (vi) arbitragem 

investidor-Estado. 

Em termos de política, esta segunda fase representa de maneira mais clara os ideais 

liberais que os EUA buscavam difundir no mundo com os TBIs. É nesta segunda fase que 

se começa a observar algumas contradições entre a política externa norte-americana e a sua 

política interna. Isto porque, durante o desenvolvimento da segunda fase do programa de 

TBIs, os EUA passam a deter uma relevante posição como recebedores de investimento 

estrangeiro246. Este fenômeno gerou uma reação protecionista nos EUA, sinalizada pelo 
                                                             
246 O influxo de investimento estrangeiro nos EUA se inicia na década de 1980 e se aprofunda na década de 
90, quando o volume de capital investido nos EUA por empresas estrangeiras igual o volume de recursos de 
empresas norte americanas investidos no exterior. 
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Congresso com a aprovação da chamada Exon-Florio Amendment247, que permitiu ao 

governo fazer triagem dos investimentos realizados em seu território . 

Os TBIs negociados pelos EUA na segunda fase do programa, portanto, são 

influenciados pelo movimento de politização do discurso sobre investimentos e pela 

utilização dos tratados como instrumento de política externa. As alterações no modelo de 

1983 apontam para um caminho de maior liberalismo e de expansão dos ideais capitalistas, 

particularmente, os norte-americanos, para os parceiros com os quais se negociava nesta 

época (antigos membros da União Soviética e países da América Latina). Entretanto, 

verificam-se as primeiras contradições que a política externa norte-americana poderia 

gerar. 

 
2.2.1.3. Terceira fase do programa norte-americano de TBIs: de 2004 até os dias 

de hoje 

A terceira fase do programa norte-americano de TBIs, que se iniciou em 2004 e 

continua até a atualidade, teve como primeiro expoente o modelo de TBI de 2004, e como 

segundo, o modelo de TBI de 2012. O modelo de 2004 representou a maior reforma pela 

qual o modelo de TBIs norte-americano havia passado248. Diversos fatores explicam estas 

alterações, muitos dos quais se relacionam a uma nova agenda internacional de comércio 

exterior e, principalmente, às preocupações norte-americanas com as arbitragens 

investidor-Estado que foram propostas contra os EUA. 

No que diz respeito à agenda de comércio internacional, esta terceira fase do 

programa dos EUA voltou a aproximar os tratados de investimento das negociações 

relacionadas à liberalização do comércio de bens e serviços. O diagnóstico, segundo 

Vandevelde, alicerçado em evidências empíricas, era o de que a expansão do investimento 

no exterior aumentava também o fluxo de comércio para o país parceiro. A agenda de 

negociações neste período, portanto, passou a relacionar investimento e comércio 

internacional por meio de acordos de livre comércio com capítulos de investimento.  

Já com relação às preocupações com as arbitragens investidor-Estado, os casos 

iniciados por companhias canadenses contra os EUA no âmbito do NAFTA despertaram 

                                                             
247 Os aspectos de contradição da Exon-Florio Amendment serão discutidos em maior detalhe no item 2.3. 
248 O modelo de 2012 sugere alterações incrementais no modelo de 2004, que são consideradas relativamente 
tímidas, especialmente em função das profundas alterações que o modelo de 2004 propôs. (KANTOR, 2012) 
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preocupações tanto com as previsões materiais de proteção dos investimentos, como com o 

próprio mecanismo de arbitragem investidor-Estado.  

No que diz respeito às previsões materiais de proteção dos investimentos, a terceira 

fase do programa de TBIs propôs uma revisão do conceito de expropriação, com o objetivo 

de esclarecer se o conceito presente nos tratados seguia os limites do conceito de taking, 

próprio do direito norte-americano. Esta revisão foi uma resposta aos casos que pretendiam 

responsabilizar o Estado por expropriações indiretas, como o Methanex vs. EUA249. Esta 

alteração também mostra a preocupação em delimitar o conceito de expropriação, o que 

não era o foco da política anterior250. A leitura americana também compartilha a ideia de 

que os conceitos de tratamento justo e equitativo, de proteção integral e de segurança 

seriam matérias já incorporadas ao direito internacional costumeiro. 

No que toca aos mecanismos de arbitragem investidor-Estado, buscou-se dar maior 

transparência ao método de resolução de conflitos, o que será mais bem detalhado na seção 

2.2.2.3. Procurou-se também garantir maior protagonismo do Estado na resolução de 

controvérsias, pela autorização expressa para que os Estados decidam conjuntamente, de 

forma vinculante a tribunais arbitrais, o significado ou as linhas de interpretação de 

previsões dos TBIs. Estas alterações buscavam, em certa medida, adequar o modelo de 

resolução de conflitos às crescentes críticas que vinham sendo feitas às arbitragens 

investidor-Estado. 

O conjunto destas alterações resume o que passou a ser os três pilares da política de 

proteção do investimento estrangeiro dos EUA: (i) eliminar distorções de comércio ou 

barreiras artificiais ao fluxo de investimento, (ii) garantir que investidores estrangeiros não 

tenham mais proteção do que investidores domésticos têm no direito norte-americano, e 

(iii) proteger investimento norte-americano no exterior251 . Há, como se verifica na 

comparação desta lista de objetivos com os objetivos das demais fases do programa de 

                                                             
249 O caso Methanex v. EUA foi uma arbitragem iniciada no âmbito do NAFTA. A empresa canadense 
Methanex, distribuidora e vendedora de metanol, iniciou arbitragem UNCITRAL contra os EUA alegando ter 
sofrido prejuízos decorrentes da proibição do uso do aditivo MTBE na gasolina, no estado da Califórnia. O 
metanol é um ingrediente utilizado na fabricação do MTBE. Segundo Methanex, a regulação da Califórnia 
correspondia a uma expropriação, segundo os termos do capítulo 11 do NAFTA, violava o tratamento justo e 
equitativo e o tratamento nacional. Ao final da disputa, em 2005, o tribunal arbitral negou todos os pedidos 
de Methanex. 
250 As fases anteriores dedicavam mais atenção ao estabelecimento das condições de compensação, conforme 
preconizado pela formula Hull – compensação imediata, adequada e efetiva.  
251 Estes objetivos foram articulados na seção 2102(b)(3) do 19 U.S. Code § 3802, que estabelece os 
objetivos das negociações comerciais americanas. 
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TBIs, uma grande inovação: quer se evitar conferir aos investidores estrangeiros maior 

proteção do que os investidores domésticos possuem.  

Destes pilares, o Congresso norte-americano delimitou o que seriam os oito 

objetivos fundamentais para a terceira fase do programa de TBIs: (i) reduzir ou eliminar as 

exceções ao princípio de tratamento nacional; (ii) garantir a livre transferência de recursos 

relacionados a investimentos; (iii) reduzir ou eliminar os requisitos de desempenho, 

notadamente de transferência de tecnologia ou outras barreiras ao estabelecimento e 

operação de investimentos; (iv) estabelecer parâmetros de expropriação e respectiva 

compensação consistentes com os princípios e práticas dos EUA; (v) estabelecer 

parâmetros de tratamento justo e equitativo consistentes com os princípios e práticas dos 

EUA, incluindo o devido processo legal; (vi) prover procedimentos efetivos de resolução 

de disputas; (vii) buscar melhorar os mecanismos de resolução de disputas entre investidor 

e Estado, de forma a eliminar demandas frívolas, garantir procedimentos eficientes, 

aumentar a transparência ao público e prover um sistema que garanta coerência à 

interpretação dos tratados, e; (viii) garantir transparência na resolução de conflitos, de 

forma consistente com a proteção de informações sensíveis às empresas e Estados 

envolvidos no processo (STATES, 2002). 

A mudança na linha de objetivos na terceira fase do programa de TBIs indica, por 

um lado, o reconhecimento de certo receio em estabelecer um parâmetro de proteção de 

investimentos tão alto quanto o inicialmente proposto pelos TBIs e, por outro, a busca por 

maior equilíbrio nas previsões dos tratados, com o fito de assegurar espaço regulatório aos 

Estados, notadamente pela preocupação com a regulação ambiental, com os direitos dos 

trabalhadores e com os direitos humanos. Neste sentido, Vandevelde aponta: 

 

The most salient characteristic of U.S. investment policy in the era of the 
third wave is that of a quest for balance. In the first wave, the United States 
assumed the stance of the embattled defender of investor interests against a 
hostile world of developing and socialist countries. BIT model negotiating 
texts were drafted with care to protect investor interests, and BIT 
negotiations proceeded at a deliberate pace, with concessions grudgingly 
given. In the second wave, the United States was the confident victor who, 
having won the ideological battle that gave rise to the first wave, was able to 
conclude BITs with far fewer concessions. In the third wave, the United 
States acknowledged the unanticipated consequences of its victory: treaty 
provisions drafted to raise the level of investment protection provided by 
governments that were historically hostile to foreign investment could be 
used to challenge regulatory actions by a government that historically 
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provided one of the most secure environments for investment in the world. 
(VANDEVELDE, 2009, p. 77) 

 

O modelo de 2012 pode, de certa forma, ser enquadrado nesta terceira fase do 

programa norte-americano de TBIs, na medida em que busca este equilíbrio entre o direito 

assegurado aos investidores e o espaço regulatório dos Estados. Ademais, como se 

verificará na seção 2.2.2, as alterações do modelo americano de 2012 não chegam a 

representar uma alteração fundamental na política de negociação de acordos dos EUA. 

 

2.2.2. Os Tratados de Proteção de Investimento: histórico e evolução do TBI modelo 

dos EUA 

Feita a apresentação do programa de TBIs norte-americano sob uma perspectiva de 

policy, esta seção se dedicará a apresentar as principais características dos modelos de 

tratados desenvolvidos pelos EUA em suas diversas fases. Serão abordadas, de maneira 

sucinta, as principais previsões destes tratados, com especial foco na primeira e terceira 

fase do programa, isto é, nos modelos de 1984 e de 2012252. 

É importante que fique claro que não se objetiva, aqui, fazer uma apresentação 

exaustiva de todas as características das cláusulas dos modelos norte-americanos, 

indicando as dúvidas sobre sua linguagem ou maneira como foram interpretadas ao longo 

dos anos. O objetivo é fazer uma apresentação instrumental que, a partir da identificação 

dos elementos jurídicos que refletem as preocupações políticas identificadas nas seções 

anteriores, permita uma reflexão sobre os objetivos do programa de TBIs e a relação destes 

tratados com os programas de financiamento e seguro contra riscos políticos, que será 

desenvolvido nas seções subsequentes. 

Tendo estes objetivos em mente, esta seção será subdividida em três tópicos que 

tratarão da definição do escopo e propósito (2.2.2.1), dos elementos de proteção material 

                                                             
252 O ANEXO 3 da tese contém um quadro comparativo dos modelos de 1984 e de 2012, com o objetivo 
de apresentar de forma visualmente simples a evolução das cláusulas e, particularmente, da linguagem 
utilizada nestes dois modelos de TBI dos EUA.  
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dos investimentos (2.2.2.2) e dos elementos de proteção processual dos investimentos nos 

TBIs modelo dos EUA (2.2.2.3).253 

 
2.2.2.1. A definição do escopo e propósito dos TBIs modelo dos EUA 

O objetivo desta seção é elucidar as principais disposições dos modelos americanos 

de TBI que se relacionam com o seu escopo de aplicação material e temporal. Assim, 

trataremos nesta seção de: (i) disposições preambulares; (ii) escopo de aplicação; (iii) 

definição de investimento, (iv) definição de investidor; (v) setores excluídos e limitações 

permitidas (incluindo segurança essencial e negação legítima de benefícios do tratado), (vi) 

exceções relacionadas ao meio ambiente, aos direitos dos trabalhadores e direitos humanos 

em geral, e; (vii) prazo de duração e condições de renovação. 

As disposições preambulares dos modelos de 1984 e 2012 refletem parte da 

justificativa política para a criação e manutenção do programa de TBIs modelo norte-

americanos, bem como a preocupação com novos assuntos a serem regulados por estes 

tratados, na busca do equilíbrio entre a proteção ao investidor estrangeiro e o espaço de 

regulação que se busca salvaguardar aos Estados.  

No que diz respeito à justificativa política, as disposições preambulares sempre 

indicaram claramente como objetivos destes tratados: (i) estimular o fluxo de capital 

privado e o desenvolvimento de ambos os Estados signatários, (ii) criar um ambiente 

estável para o investimento e a maximização da utilização de recursos econômicos, que 

contribuiria para este estímulo, e; (iii) promover maior cooperação econômica entre os 

Estados signatários. Esta verdadeira “carta de intenções” indica que se esperava que a 

entrada em vigor dos TBIs estimulasse o fluxo de investimento entre os Estados 

signatários.254 

No que diz respeito à evolução dos TBIs, visando equilibrar a proteção do 

investimento e o espaço regulatório dos Estados, por meio da garantia aos investidores de 

acesso a cortes nacionais e à arbitragem internacional, verifica-se, já no preâmbulo, a 
                                                             
253 O referencial bibliográfico desta seção são os próprios textos dos acordos modelos, notadamente de 1984, 
1994 e 2012. Além disso, os textos de (CAPLAN; SHARPE, 2013; KANTOR, 2012; VANDEVELDE, 
2009)  
254 A linguagem utilizada no preâmbulo não chega a traçar como objetivo o estímulo à internacionalização da 
atividade de empresas norte-americanas, ou o apoio do governo norte-americano à realização de 
investimentos no país receptor. Como verificaremos, exceção feita ao preâmbulo, os tratados não parecem 
conter linguagem clara o suficiente para criar instrumentos de apoio ou estímulo à promoção de 
investimentos. Este incremento no investimento bilateral entre os Estados signatários seria, no entanto, 
consequência natural do nivelamento institucional a que os TBIs se propunham. 
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evolução da política identificada na seção anterior. Nota-se, em particular, que o 

preâmbulo do TBI modelo de 2012 faz referência expressa à proteção do investimento 

estrangeiro, de forma consistente com a proteção da saúde, da segurança, do meio 

ambiente e com a promoção de direitos dos trabalhadores reconhecidos 

internacionalmente255.  

Com relação ao escopo de aplicação e à cobertura dos TBIs, o modelo de 1984 não 

previa qualquer disposição específica, sendo determinados em função das definições de 

investimento e dos setores excluídos especificamente no tratado. O modelo de 2012, por 

sua vez, estabeleceu um artigo específico sobre escopo e cobertura do tratado, mas que não 

alterou de forma sensível a forma pela qual se definia o escopo de aplicação do tratado. Em 

outras palavras, o modelo de 2012 define seu escopo de aplicação de acordo com os 

conceitos de investidor, de investimento coberto e das exceções referentes a requisitos de 

desempenho, meio ambiente e direito dos trabalhadores. 

O modelo de 1984 não possuía uma definição clara de investidor. O conceito era 

extraído por referência a quem se beneficiaria das previsões dos tratados, isto é, aos 

nacionais e às empresas de uma das partes do tratado. Definia-se, portanto, apenas o 

critério para verificação da nacionalidade de pessoa física ou jurídica. Para que houvesse 

cobertura das previsões do tratado bastaria que um nacional de um dos Estados parte 

controlasse o investimento, independentemente de ser este nacional o efetivo proprietário 

do bem256. Este modelo não possuía qualquer previsão específica sobre pessoas físicas que 

tivessem dupla nacionalidade. 

O modelo de 2012 definiu o conceito de investidor de uma parte como aquele 

nacional ou empresa que tenta fazer, está fazendo ou fez um investimento no território da 

outra parte.257 Este modelo, seguindo o de 2004, regulou especificamente a questão de 

nacionais com dupla nacionalidade, especificando que o critério para definir cobertura do 

tratado seria o de nacionalidade dominante e efetiva, que é a mesma regra do direito 
                                                             
255 Esta tendência pôde ser observada inicialmente na segunda geração dos TBIs modelo dos EUA, 
notadamente, no de 1994, que timidamente começou a fazer referências à necessidade de desenvolver 
negócios que estimulassem a proteção dos direitos internacionalmente reconhecidos aos trabalhadores, em 
sintonia com medidas de proteção ambiental, de segurança e saúde. 
256 O objetivo desta previsão era distanciar o critério de definição da nacionalidade do quanto estabelecido no 
caso Barcelona Traction, que exigia vínculo de propriedade entre o investidor e o investimento. Nestes 
casos, autorizava-se a negativa de proteção do tratado se a empresa controladora do investimento não tivesse 
atividades substanciais no território da parte sob as leis da qual estivesse constituída ou se o controle da 
empresa fosse de nacionais de um Estado com o qual o Estado receptor não mantivesse relações econômicas 
normais. 
257 Há também a definição de investidor de uma não parte, que se refere àqueles investidores que não são 
nacionais de nenhuma das partes do TBI. 
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internacional costumeiro. O modelo, observando a tendência de alguns Estados a realizar 

investimentos a partir de fundos soberanos ou de empresas estatais, expressamente inclui o 

Estado ou empresas estatais no conceito de investidor. Esta mudança nas técnicas 

empregadas para definir investidor, em que pese ter sido expressiva, não trouxe alterações 

fundamentais acerca do escopo de aplicação do tratado258. 

A definição de investimento, no entanto, passou por uma alteração substancial. No 

modelo de 1984, a definição era, em certa medida, tautológica. O objetivo era descolar a 

noção de investimento da noção de propriedade (os investimentos se diferenciavam de 

simples ativos), sendo sua caracterização dada por meio de uma lista exemplificativa de 

diversos bens (tangíveis e intangíveis) que estariam dentro do escopo de cobertura do 

tratado, conquanto fossem controlados por um nacional do outro Estado parte (investidor).  

O modelo de 2012, seguindo a alteração primeiramente realizada em 2004, passa a 

ter uma definição funcional de investimento. Neste sentido, o investimento foi definido 

como qualquer ativo que possua as características essenciais de um investimento, 

notadamente: (i) comprometimento de capital ou outros recursos, (ii) expectativa de ganho 

ou lucro, e; (iii) assunção de risco. O modelo mantém uma lista exemplificativa de bens 

(tangíveis e intangíveis) que estariam dentro do escopo de cobertura do tratado, com a 

ressalva clara de que a caracterização de qualquer destes itens como investimento deve ser 

feita caso a caso, considerando as circunstâncias concretas e as características gerais 

estabelecidas no tratado. 

O escopo de aplicação do tratado também é influenciado pela previsão dos setores 

que devem ser excluídos e pelas limitações permitidas pelo tratado. O modelo de 1984 

continha uma previsão relativamente simples a este respeito, indicando que os setores 

constantes de um anexo ao tratado estariam automaticamente excluídos das garantias e 

direitos conferidos pelo tratado, podendo os Estados modificar esta lista no curso da 

vigência do TBI259, mas com o compromisso de manter as exceções ao mínimo necessário.  

                                                             
258 Como no modelo de 1984, autorizava-se a negativa de proteção do tratado se a empresa controladora do 
investimento não tivesse atividades substanciais no território da parte sob as leis da qual está constituída e se 
ela for de propriedade ou controlada por nacionais de um Estado não parte. 
259 O modelo previa uma cláusula de estabilização indicando que eventuais exceções inseridas por um Estado 
na vigência do tratado não se aplicariam a investimentos já existentes no setor recentemente excluído. Havia 
também uma garantia genérica de que as eventuais exceções setoriais estabelecidas não fossem 
discriminatórias, segundo os critérios da cláusula da nação mais favorecida e do tratamento nacional. A lista 
completa das exceções previstas pelos EUA no modelo de 1984 consta do ANEXO 3. 
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O modelo de 2012 manteve a estratégia de excepcionar alguns setores por meio de 

anexos. Entretanto, tal exceção refere-se apenas aos benefícios de tratamento nacional, 

tratamento da nação mais favorecida, requisitos de desempenho e contratação de 

administradores sênior e da diretoria dos investimentos. Isto representa uma alteração 

importante, na medida em que garantias substantivas e processuais contra expropriação, e 

garantias de acesso ao mecanismo de resolução de conflitos investidor-Estado não são 

excepcionáveis, tal como ocorria no modelo de 1984260. Em outras palavras, apenas os 

benefícios listados especificamente no tratado podem ser objeto de exceções setoriais. 

Outra diferença é que os EUA não possuem uma lista pré-definida de setores 

excepcionados261, como ocorria no modelo de 1984, limitando-se o tratado a garantir a 

ambos os Estados parte amplo poder de adoção de medidas para garantir a integridade e 

estabilidade de serviços financeiros. 

Para assegurar espaço regulatório para os Estados signatários, este modelo mais 

recente estabeleceu a possibilidade de adoção de medidas relacionadas à política 

monetária, de crédito ou de variação cambial, desde que tais medidas sejam tomadas em 

caráter não discriminatório. Esta salvaguarda ao Estado, entretanto, não é aplicável às 

obrigações sobre transferência nem aos requisitos de desempenho, de forma que, em 

princípio, ela não é aplicável a crises relacionadas à balança de pagamento262. Ambos os 

modelos de tratado preveem ainda uma exceção genérica sobre segurança essencial, que 

permite aos Estados adotar todas as medidas necessárias para garantir a manutenção ou 

restauração da paz e a promoção de interesses sobre segurança nacional.  

Em linha com o macro-objetivo do modelo de 2012 de encontrar um equilíbrio 

entre as garantias de proteção ao investimento e o espaço regulatório dos Estados, previu-

se um direito amplo aos Estados de controlar a atuação dos investidores em assuntos 

                                                             
260 Entre as exceções previstas no modelo de 2012, vale pontuar que as garantias de tratamento nacional, 
tratamento da nação mais favorecida e direito de contratação de administrador sênior e diretoria não se 
aplicam às compras públicas e tampouco a empréstimos governamentais, garantias ou seguros, tais como os 
que serão mais bem apresentados nas seções seguintes. 
261 As exceções norte-americanas são negociadas caso a caso, conforme os interesses associados aos Estados 
parceiros com os quais se está negociando. Esta indicação fica mais evidente nos anexos dos acordos 
negociados com Ruanda e Uruguai. No caso de Ruanda, ambos os Estados delimitaram setores que não 
ficariam sujeitos a algumas obrigações do Tratado, sendo a lista dos EUA, inclusive, mais extensa do que a 
de Ruanda. Por outro lado, o tratado com o Uruguai se refere apenas a instituições financeiras. Ambos os 
acordos foram negociados com base no modelo de 2004. 
262 Como visto no capítulo anterior, os ACFIs preocuparam-se detidamente com a balança de pagamentos, 
excepcionando deveres de transferência quando se verifica uma crise. Existe um debate, de toda forma, sobre 
a legalidade do estabelecimento de controles temporários, segundo regras do próprio Fundo Monetário 
Internacional, que valeriam como exceções às obrigações específicas assumidas no âmbito dos TBIs (para 
mais sobre isso, ver: (KANTOR, 2012, pp. 363-373)) 
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relacionados ao meio ambiente, aos direitos laborais e aos direitos humanos. Pode-se dizer 

que mais do que garantias para que os Estados criem novas regulamentações sobre estas 

matérias, o tratado garante a eles o direito de implementar e fiscalizar o cumprimento de 

padrões ambientais, laborais e humanos mínimos na atividade empresarial. Importante 

também notar que eventuais disputas relacionadas a estas matérias não estão sujeitas à 

arbitragem investidor-Estado, nem à arbitragem vinculante Estado-Estado263.  

Por fim, com relação à entrada em vigor, ambos os modelos de tratado indicam que 

somente serão aplicáveis as medidas do Estado receptor do investimento que tenham 

ocorrido após a sua entrada em vigor, isto é, não terão efeito retroativo. Já no que diz 

respeito ao prazo de vigência, ambos os modelos preveem que o período de vigência será 

de 10 anos e permanecerá em vigor após este período, salvo se uma das partes denunciá-lo. 

Ambos os tratados possuem também uma cláusula de estabilização que indica que as 

previsões do tratado relacionadas à proteção do investimento já estabelecido permanecerão 

em vigor pelo prazo de 10 anos após o término do tratado264. 

 
2.2.2.2. Os elementos de proteção material dos TBIs modelos dos EUA 

O objetivo desta seção é elucidar as principais disposições dos modelos americanos 

de TBI que se relacionam diretamente à proteção material por eles conferida. Seguindo a 

proposta de apresentação do capítulo I, esta seção pode ser subdividida em parâmetros 

gerais e específicos de tratamento do investimento.  

Os parâmetros gerais contemplam as disposições referentes: (i) ao parâmetro 

mínimo de tratamento (incluindo aqui as disposições sobre tratamento justo e equitativo e 

full protection and security), (ii) ao tratamento nacional e cláusula da nação mais 

favorecida, e (iii) à cláusula guarda-chuva. Os parâmetros específicos, por sua vez, 

compreendem as disposições referentes: (iv) à livre transferência de recursos; (v) à 

definição de expropriação e referentes aos critérios de compensação para os casos de 

expropriação ou danos ao investimento; (vi) à promoção de investimentos; (vii) aos 

direitos de entrada de indivíduos ligados ao investimento; (viii) à transparência, e; (ix) aos 

requisitos de desempenho. 

                                                             
263 Como veremos mais adiante, em caso de disputas sobre medidas de natureza ambiental ou laboral, a 
resolução de disputas vinculante prevista no modelo de 2012 é, apenas, a consulta entre Estados. 
264 Esta cláusula de estabilização busca garantir ao investidor o período mínimo de 10 anos de proteção de 
seu investimento. 
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O parâmetro mínimo de tratamento dos investimentos estrangeiros inclui, 

fundamentalmente, as disposições sobre tratamento justo e equitativo, bem como sobre full 

protection and security. Ambos os modelos analisados contêm estas disposições de forma 

bastante similar, no sentido de assegurar aos investimentos esta proteção mínima do direito 

internacional. O conteúdo destas garantias não é absolutamente preciso, particularmente 

pelo fato de que derivam do direito internacional costumeiro.  

As diferenças entre o modelo de 1984 e o de 2012 tiveram como objetivo 

esclarecer parcialmente o que se entendia por parâmetro mínimo. Assim, no que diz 

respeito ao tratamento justo e equitativo, o modelo de 2012 indica de forma mais precisa 

que ele inclui a obrigação de não negar procedimentos adjudicatórios ao investidor, de 

acordo com o devido processo legal, conforme estabelecido nos principais sistemas 

jurídicos do mundo. Já com relação à full protection and security, o texto esclarece que o 

nível de segurança exigido é aquele estabelecido pelo direito internacional costumeiro.  

Em outras palavras, ambos os modelos buscam conferir ao investidor segurança de 

tratamento não menos favorável do que a segurança concedida pelo direito internacional 

costumeiro. Isto significa que além das garantias de tratamento justo e equitativo e de full 

protection e security, estabelece-se como parâmetro mínimo de tratamento uma escolha 

implícita de direito aplicável a controvérsias, o direito internacional costumeiro, e evita-se, 

assim, o recurso ao direito nacional dos Estados envolvidos na disputa.265 Neste sentido, o 

modelo de 2012, seguindo o quanto estabelecido no modelo de 2004, tem um anexo 

dedicado exclusivamente a definir o entendimento dos Estados sobre os elementos 

constitutivos do direito internacional costumeiro, quais sejam a prática geral e consistente 

de Estados, seguida por se entender que são uma obrigação jurídica266.  

As previsões relacionadas à tratamento nacional e à nação mais favorecida também 

estão presentes desde o modelo de 1984. Pode-se dizer, entretanto, que seu conteúdo 

evoluiu ao longo do tempo, limitando o alcance destas previsões. No modelo de 1984, as 

exceções a estas cláusulas foram determinadas pelas exceções gerais do escopo de 

aplicação do tratado, ou seja, aos setores não contemplados pelas garantias do TBI. O 
                                                             
265 Vandevelde aponta esta disposição como importante nos modelos de TBI por entender que os direitos 
nacionais oferecem menos garantias aos investidores. Em suas palavras: “references to national laws are 
inherently problematic in a BIT. At best, they offer only limited protection because a state may change its 
national law. At worst, no matter how carefully worded, they may tempt an arbitral tribunal to apply the law 
of the host state instead of international law” (VANDEVELDE, 2009, pp. 259/260). 
266 Este anexo, além de evitar discussões sobre os elementos necessários para constituir uma obrigação como 
costume internacional vinculante – práticas estatais e opinio iuris, objetiva também informar aos investidores 
que o direito internacional costumeiro pode mudar ao longo dos anos. 
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modelo de 2012, entretanto, limita textualmente a aplicação destes padrões de tratamento 

ao estabelecimento, aquisição, expansão, gerenciamento, condução, operação e, venda de 

investimentos, ou outra disposição de investimentos 267  e cria ainda duas exceções 

específicas para contratações públicas, empréstimos públicos e seguros públicos268. De 

toda forma, ambos os modelos condicionavam a aplicação destas previsões à identificação 

de circunstâncias similares269 entre o investidor e o terceiro (nacional do Estado receptor 

do investimento ou de um terceiro Estado)270.  

Já a chamada cláusula guarda-chuva constou apenas no modelo de 1984. Com ela, 

buscava-se garantir ao investidor a proteção dos direitos contratuais relacionados ao 

investimento. Apesar de a cláusula não constar expressamente no modelo de 2012, a 

própria definição de investimento passou a contemplar operações econômicas 

estabelecidas contratualmente, bem como autorizações, licenças, permissões e direitos 

semelhantes (desde que possuam as características de um investimento). Neste sentido, 

apesar da ausência expressa de uma cláusula guarda-chuva, o efeito de proteção parece ser 

igualmente conferido no modelo de 2012. 

Analisando as previsões específicas relacionadas à proteção de investimento, o 

direito de entrada no território onde o investimento será realizado e de empregar 

livremente pessoas de escolha do investidor para funções específicas no estabelecimento, o 

desenvolvimento ou finalização do investimento são garantias fundamentais que os TBIs 

americanos oferecem aos investidores. Desde o modelo de 1984, a previsão foi inserida 

nos modelos de TBI, como uma garantia acessória de que o investidor poderá manter e 

exercer controle efetivo sobre seu investimento por meio de pessoas de sua confiança.  

Este direito uma vez praticamente absoluto passou, no entanto, por uma 

reformulação substancial no modelo de TBI de 2004, que é também identificada no 

modelo de 2012. O modelo de 2012 permite que o Estado receptor do investimento 

restrinja, em algumas circunstâncias, a contratação de nacionais do país exportador de 

capital. No entanto, ele ainda garante que posições seniores de administração possam ser 
                                                             
267 Apesar de a lista ser inclusiva, a enumeração de itens cobertos por estas previsões representa uma 
tendência limitadora do TBI. Poder-se-ia, por exemplo, questionar que a cláusula de transferência esteja 
sujeita às condições de tratamento nacional e de tratamento da nação mais favorecida. 
268 Estas exceções estão previstas também no escopo de aplicação do tratado.  
269 O teste de circunstâncias similares deve ser feito caso a caso. Em geral, observa-se se os setores 
econômicos, produtos e serviços são os mesmos, bem como se existe competição com o produto comparado 
(seja ele doméstico, no caso do tratamento nacional, seja ele estrangeiro, no caso da nação mais favorecida). 
270 Neste sentido, além de garantir melhores condições competitivas aos investidores americanos, os TBIs 
parecem ter o objetivo de garantir condições equitativas de competitividade em relação a outros investidores, 
sejam eles nacionais ou estrangeiros.  
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livremente preenchidas a critério do investidor, mas permite que o Estado receptor do 

investimento exija que a maioria dos membros da diretoria sejam de uma nacionalidade 

específica, ou sejam residentes no Estado receptor do investimento, desde que isto não 

impeça a habilidade do investidor de controlar seu investimento.271 

Seguindo o impulso liberalizador que os EUA visavam projetar, os TBIs modelo 

contêm previsão específica que proíbe a imposição de requisitos de desempenho, tais como 

obrigação de exportação, contratação de serviços ou aquisição de produtos locais, como 

condição para o estabelecimento, expansão ou manutenção de um investimento em seu 

território. Há diferenças significativas entre os modelos de 1984 e de 2012. No modelo de 

1984 não havia qualquer exceção expressa a esta regra; o modelo de 2012, por sua vez, 

traz uma lista maior de requisitos de desempenho que são proibidos272,que inclui, por 

exemplo, a exigência de uso de tecnologia local, mas permite exceções a estas proibições 

genéricas para os programas públicos de apoio à exportação, de ajuda internacional, de 

compras públicas e de requisitos de conteúdo para qualificação de uma mercadoria para 

tarifas ou quotas preferenciais do Estado importador. 

Uma das principais previsões e também a que mais sofreu alterações entre os 

modelos de 1984 e de 2012 diz respeito à definição de expropriação e aos critérios de 

compensação para os casos de expropriação ou danos ao investimento. O modelo de 1984 

estabeleceu cinco condições para uma expropriação ser válida e legal: objetivar o interesse 

público273, ser não discriminatória274, estar de acordo com o devido processo legal275, ser 

acompanhada de compensação imediata, efetiva e adequada276 e ser consistente com 

eventual contrato existente entre o investidor e o Estado receptor do investimento277. Em 

alguma medida, a definição de expropriação neste modelo seguia o restatement americano 

                                                             
271 Segundo Vandevelde, o principal motivo desta alteração foi situação política dos EUA diante do clima 
generalizado de insegurança nacional e internacional após os atentados de 11 de setembro – sentia-se a 
necessidade de regular de forma mais próxima o fluxo de pessoas que poderiam entrar nos EUA. 
272 A lista mais detalhada, segundo Vandevelde, tem como objetivo esclarecer o entendimento referido no 
modelo de 1984.  
273 O termo não é detalhadamente definido, mas o objetivo desta condição é evitar que a expropriação ocorra 
como represália ao investidor ou ao Estado do qual ele é um nacional. 
274 O sentido da previsão é o de garantir que ela não seja baseada na nacionalidade do investidor nem em 
outra base arbitrária. 
275 A expropriação não deve ser arbitrária e deve ficar sujeita a revisão judicial. Esta revisão judicial deve 
compreender a possibilidade de questionar a medida em uma instância judicial imparcial.  
276 O conceito de pagamento imediato deve ser lido diante da existência de formalidade que deva ser tomada 
para que o pagamento seja realizado; o valor adequado é o valor de mercado justo da propriedade 
expropriada, na data da expropriação, com juros contados da data da expropriação até o pagamento efetivo. 
277 O TBI modelo de 1984 previa também, em relação ao devido processo legal, que na existência de um 
mecanismo de resolução conflitos no contrato entre investidor e Estado, o mecanismo contratual é que 
deveria prevalecer. 
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sobre relações estrangeiras e, neste sentido, embora não explícito, entendia-se que 

expropriações parciais estariam cobertas.  

Em sua essência, o modelo de 2012 não alterou as 5 condições para que uma 

expropriação seja considerada válida e legal, tampouco os critérios de compensação 

estabelecidos desde o modelo de 1984.278 Existem nuances na definição de investimento 

que buscam delimitar de forma mais clara o espaço para a adoção de medidas regulatórias 

pelos Estados, de forma que apenas medidas equivalentes à expropriação direta279 ou 

indireta280 estão protegidas pelo tratado281.282 O acordo também deixa claro que medidas 

tributárias podem ser consideradas medidas expropriatórias cobertas pelo tratado, no 

entanto, condiciona eventual demanda arbitral do investidor à submissão de consulta do 

investidor à autoridade tributária nacional de ambos os Estados parte, que terão o prazo de 

180 dias para decidir, conjuntamente, se a medida é uma medida expropriatória283. 

A grande mudança do modelo de 2012 em relação ao de 1984 no tocante às 

expropriações relaciona-se às exceções. No modelo mais atual, medidas de licenciamento 

compulsório previstas no TRIPS e medidas regulatórias não discriminatórias que busquem 

proteger o bem-estar público e estejam relacionadas à saúde pública, segurança e meio 

                                                             
278 Vale anotar que, seguindo o modelo de 1994, a referência expressa ao eventual contrato entre o investidor 
e o Estado receptor do investimento foi retirada do texto do tratado. Em termos práticos, isto não impacta o 
escopo de cobertura do tratado, tampouco permite que direitos contratuais sejam expropriados, na medida em 
que contratos passaram a integrar a própria definição de investimento, como já apresentamos. Ademais, o 
entendimento dos EUA é o de que estes direitos estariam, de toda forma, cobertos pelo direito internacional 
costumeiro. 
279 Expropriação direta é aquela na qual há transferência da propriedade ou perda de controle efetivo sobre o 
investimento para o Estado (ou entidade estatal) responsável pelo ato expropriatório. 
280 Expropriação indireta é aquela na qual uma ação ou série de ações equivalem a uma expropriação direta, 
no entanto, sem transferência do titulo da propriedade ou perda de controle efetivo sobre o investimento para 
o Estado (ou entidade estatal) responsável pelo ato expropriatório. O modelo de 2012 também não estabelece 
um critério claro de extensão da interferência, no entanto, no Anexo B propõe três critérios para análise: (i) a 
ação do Estado deve ter um impacto econômico sobre o investimento; (ii) a ação do Estado deve interferir 
nas expectativas razoáveis sobre o investimento, e; (iii) o caráter da medida governamental (tomada da 
propriedade ou criação de estímulos para o investimento). A análise, portanto, deve ser individual, em uma 
base caso a caso. 
281 Vale também a nota de que com a nova definição de investimento contida no modelo de 2012, apenas 
propriedades ou interesses podem ser expropriados. O objetivo desta alteração foi também garantir que 
posições de mercado (market share) não se enquadrem na regra de investimentos cobertos e, 
consequentemente, de expropriação. 
282 O objetivo de esclarecer que o escopo de cobertura relaciona-se apenas a medidas expropriatórias diretas 
ou indiretas é evitar interpretações que criem um terceiro tipo de expropriação (e.g. “tantamount 
expropriation”), tal como decidido no caso Metalclad (Metalcald vs. United Mexican States – ICSID Case n. 
ARB(AF)/97/1, Sentença de 30 de agosto de 2000). 
283 Somente após estes 180 dias e na falta de acordo entre as autoridades tributárias nacionais é que o 
investidor terá acesso à demanda arbitral contra o Estado receptor do investimento. Caso as autoridades 
tributárias cheguem a um acordo com relação à reclamação do investidor, esta decisão será vinculante ao 
tribunal arbitral que, eventualmente, venha a ser constituído.  
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ambiente, não são consideradas expropriação direta ou indireta. Estas exceções não 

estavam previstas no modelo de 1984. 

Quanto a danos ao investimento resultantes de conflitos armados ou insurgências 

civis, o modelo de 2012, aumentou a proteção conferida aos investidores, em relação ao 

modelo de 1984. Isto porque no modelo de 1984 previa-se apenas igualdade de tratamento 

ao investidor protegido pelo tratado e aos nacionais ou estrangeiros de outros Estados não 

signatários do acordo. Embora esta mesma garantia exista no modelo de 2012, ela foi 

expandida para assegurar a estes investidores restituição ou compensação por qualquer 

perda decorrente da requisição ou destruição, total ou parcial, do investimento, pelo Estado 

receptor. 

A livre transferência de recursos passou por alterações essencialmente estilísticas, 

mas que não interferiram fundamentalmente em seu objetivo ou escopo. Ambos os 

modelos proíbem, virtualmente, qualquer restrição à transferência de recursos e englobam, 

fundamentalmente, quaisquer valores relacionados ao investimento (lucros, retornos em 

geral, compensação, pagamentos de amortização, contribuições de capital, entre outros). 

Ademais, os dois modelos permitem impedir a transferência de recursos, visando proteger 

credores, garantir a satisfação de procedimentos adjudicatórios, o pagamento de impostos, 

entre outros, conquanto isso seja realizado de forma não discriminatória em relação a 

nacionais e estrangeiros.  

A ausência de alterações substanciais na cláusula sobre a garantia da livre 

transferência de recursos indica a grande preocupação nas negociações norte-americanas 

em garantir efetividade à proteção conferida pelos TBIs, na medida em que o direito 

internacional costumeiro não garante a livre transferência de recursos em moeda 

livremente conversível como uma regra costumeira. Neste sentido, a não transferência de 

recursos poderia gerar os mesmos efeitos de uma expropriação e, portanto, impedir que se 

atinjam os objetivos essenciais pretendidos pelos TBIs. 

Uma das previsões que mais evoluiu em conteúdo substantivo é a da garantia de 

transparência. O modelo de 1984 previa em apenas um artigo que as leis, regulamentos, 

práticas administrativas e decisões adjudicatórias relacionadas a investimentos fossem 

públicas, o que não deixava de ser instrumental à garantia do devido processo legal. O 

modelo de 2012, além de manter esta garantia essencial, estendeu-a às disposições sobre 

resolução de conflitos investidor-Estado e criou obrigações aos Estados de se consultarem 
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sobre medidas que incrementem a transparência na relação bilateral entre eles, 

particularmente sobre medidas que afetem investimentos de parte a parte.  

O modelo de 2012 também criou pontos de contato (“contact points”) entre os 

Estados parte, atribuindo-lhes a responsabilidade de dar publicidade e atender a pedidos de 

informação e a eventuais questões do outro Estado. Ademais, o modelo de 2012 cria uma 

obrigação genérica, de melhores esforços dos Estados no incentivo à participação de 

pessoas do outro Estado na elaboração de regulamentos e parâmetros técnicos oficiais e em 

organizações não governamentais. 

Por fim, em que pese o preâmbulo de ambos os modelos indicar o interesse em 

estimular o fluxo de capital privado entre os Estados parte, nenhum dos modelos de tratado 

possui uma disposição clara e específica sobre promoção de investimentos. 

 
2.2.2.3. Os elementos de proteção processual dos TBIs modelo dos EUA 

O objetivo desta seção é elucidar as principais disposições dos modelos americanos 

de TBI que se relacionam diretamente à proteção processual por eles garantida aos 

investidores e aos Estados parte. Assim, esta seção lidará com as três previsões 

relacionadas à resolução de conflitos, notadamente: (i) acesso às cortes nacionais; (ii) 

solução de controvérsias investidor-Estado, e; (iii) solução de controvérsias Estado-Estado. 

O mecanismo padrão para que um investidor questione medidas por ele 

consideradas expropriatórias são os procedimentos judiciais das cortes locais. Ambos os 

modelos de tratados aqui estudados garantem este recurso ao investidor, porém de forma 

bastante distinta. O modelo de 1984 previa que o investidor teria o direito de acesso a 

autoridades judiciais ou administrativas do Estado receptor do investimento para que estas 

determinassem se houvera expropriação, e se os parâmetros de compensação estariam de 

acordo com os princípios do direito internacional. Esta previsão gerava dúvidas sobre a 

necessidade de questionamento judicial da medida expropriatória antes de se iniciar o 

procedimento arbitral de resolução de conflitos, bem como sobre a caracterização de 

eventual renúncia à jurisdição arbitral uma vez iniciada uma demanda perante as cortes 

locais. 

O modelo de 2012 alterou substancialmente esta previsão ao obrigar o Estado 

receptor do investimento a manter tribunais e procedimentos judiciais, semijudiciais ou 

administrativos independentes das autoridades executivas e desinteressados do resultado da 
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disputa. Previu, ainda, que as partes do procedimento tenham direito a apresentar e 

defender suas posições, bem como que as decisões sejam tomadas com base nas provas dos 

autos. Em outras palavras, contrariamente à criação de um direito ao investidor, o modelo 

de 2012 buscou garantir ao investidor que uma instância nacional do Estado receptor do 

investimento seja independente, imparcial e garanta ao investidor um processo justo, de 

acordo com o devido processo legal. Neste mesmo sentido, o modelo de 2012 criou 

obrigações de transparência e publicidade para assegurar estas garantias aos investidores 

nacionais.284 

O modelo de solução arbitral de controvérsias investidor-Estado, como já indicado 

anteriormente, é uma das características mais marcantes dos TBIs norte-americanos desde 

a sua primeira fase.285 O modelo de 1984 garantia ao investidor a oportunidade de se 

utilizar da arbitragem internacional contra Estados no âmbito do CIRDI ou ad hoc, 

utilizando-se do regulamento do CIRDI. A disputa somente poderia ser submetida à 

arbitragem após seis meses da notificação inicial de existência de uma disputa, conquanto 

a resolução amigável da disputa (via consultas ou negociação) não tivesse sido possível. O 

modelo garantia o direito de acesso ao mecanismo internacional não só aos investidores, 

mas também aos investimentos que fossem afetados pelas medidas tidas por 

expropriatórias ou danosas ao investimento.  

Podem-se destacar ainda outras três características importantes deste primeiro 

modelo. A primeira era a chamada no u-turn provision, pela qual se garantia ao investidor 

a possibilidade de escolher o foro de resolução de conflitos (cortes nacionais ou 

mecanismo arbitral), sendo esta escolha vinculante ao investidor e ao Estado, e impossível 

de ser modificada posteriormente.286 A segunda era a garantia de que os procedimentos de 

resolução de disputas previstos em acordos de investimento seriam considerados 

                                                             
284 Neste ponto, vale lembrar que um dos motivos pelos quais o sistema de arbitragem investidor-Estado foi 
criado no século XX foi o receio de que as cortes locais fossem parciais em favor do Estado receptor do 
investimento. O sistema, portanto, foi criado com o objetivo de garantir neutralidade e imparcialidade na 
resolução de conflitos entre investidores e Estados. O modelo de TBI norte-americano de 2012 busca garantir 
estes mesmos objetivos na estrutura institucional do Estado receptor do investimento – seja por meio de 
cortes judiciais ou de cortes administrativas. 
285 Além do risco de parcialidade de decisões de cortes nacionais, o recurso a elas poderia ser restringido, em 
alguns casos, pelos limites rígidos de sua jurisdição e pela doutrina de imunidade de atos estatais. Os demais 
métodos também eram percebidos com efetividade limitada. No caso da proteção diplomática, o receio era a 
dependência da vontade de governos para ser ativada, bem como a exigência de exaustão dos remédios 
locais. Por fim, sanções econômicas se mostravam pouco efetivas, particularmente por conta de outros 
interesses que informava a política externa dos diversos Estados. 
286 Vandevelde aponta que a criação da opção à arbitragem internacional ou às cortes nacionais visava criar 
incentivos positivos para que os Estados fortalecessem o judiciário local, de forma a estimular o investidor 
litigante a buscar o remédio nas cortes locais, não em um procedimento arbitral. 
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obrigatórios e vinculantes ao investidor e ao Estado. Em terceiro lugar, fazia-se alusão 

expressa aos financiamentos e seguros do ExIm e da OPIC, excluindo as disputas 

relacionadas a estas instituições do escopo da resolução de conflitos investidor-Estado. O 

objetivo, neste caso, era assegurar à OPIC o mecanismo de resolução de conflitos previsto 

nos tratados de garantia dos EUA, e, ao ExIm, o acesso aos tribunais norte-americanos, 

conforme previsto em seus contratos modelo. 

O modelo de 2012 alterou diversas previsões inicialmente contidas no de 1984, mas 

manteve a essência do modelo anterior em prática, isto é, a possibilidade de resolução de 

conflitos por meio da arbitragem investidor-Estado. Por um lado, o modelo restringiu o 

acesso a este recurso apenas aos investidores, impedindo que os próprios investimentos 

assumissem a posição de autores de uma demanda arbitral. Por outro lado, o modelo 

garantiu aos investidores a possibilidade de recurso à arbitragem institucional no âmbito do 

CIRDI (ou additional facilities, conforme o caso), ou no âmbito de qualquer outra 

instituição que venha a ser aceita pelo investidor e pelo Estado, bem como à arbitragem ad 

hoc segundo o regulamento da UNCITRAL. 

Da mesma forma que no modelo de 1984, as disputas devem ser submetidas à 

arbitragem como último recurso, isto é, apenas no caso de inexistência de acordo entre as 

partes por meio de tratativas mantidas em consultas ou negociações, e após seis meses da 

ocorrência dos fatos que derem origem à demanda. Neste novo modelo, estabeleceu-se 

ainda um prazo prescricional de três anos para que a demanda arbitral seja iniciada. 

Seguindo a recomendação da própria OPIC e do ExIm, não se excepcionaram das 

previsões de resolução de conflitos as disputas relacionadas aos programas do ExIm e da 

OPIC287.  

As demais alterações na cláusula de resolução de conflito investidor-Estado tinham 

como objetivo regular o procedimento arbitral, detalhando matérias que não haviam sido 

contempladas nos modelos anteriores, notadamente: revisão expedita de casos, 

participação de terceiros, consolidação de casos relacionados (o que pode ocorrer por meio 

de um tribunal específico para este fim), confidencialidade e publicidade, escolha de 

                                                             
287 É digno de nota, entretanto, que a clássica previsão que impedia um Estado de apresentar sua defesa ou 
eventual reconvenção com base no fato de o investidor já ter sido indenizado, ou de qualquer forma 
compensado por um seguro ou contrato de garantia, foi mantida desde o modelo de 1984 até o de 2012. 
Autores como Caplan e Sharpe indicam que esta previsão permite ao investidor manter sua demanda contra o 
Estado apesar de já ter sido compensado. Deve-se ponderar, todavia, que ambos os modelos exigem 
comprovação de prejuízo para que uma demanda seja proposta, bem como garantem ao Estado que eventual 
compensação ao investidor será calculada com base na efetiva perda sofrida pelo investimento. 
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árbitros (inclusive em casos de consolidação) e medidas de urgência. Com isto, o modelo 

busca atingir três novos objetivos: (i) garantir aos Estados maior controle sobre o 

procedimento arbitral e sobre o direito aplicável às demandas arbitrais, (ii) aumentar a 

transparência da resolução de controvérsias, e (iii) aumentar a justiça e eficiência do 

procedimento arbitral. 

Por fim, no que diz respeito à solução de controvérsias Estado-Estado, ambos os 

modelos seguem a tradição norte-americana de preferência pela arbitragem Estado-

Estado.288 Em termos estruturais, a cláusula que regula a arbitragem Estado-Estado no 

modelo de 1984 busca, fundamentalmente, detalhar o mecanismo de constituição do 

tribunal arbitral, definir de forma relativamente sintética os procedimentos a serem 

adotados durante o processo arbitral e o escopo das disputas a serem submetidas a este 

processo. 

É importante notar que o escopo das disputas a serem submetidas à arbitragem 

Estado-Estado está restrito à interpretação e à aplicação do tratado pelos Estados parte, 

sendo que disputas relacionadas a questões ambientais e ao trabalho foram expressamente 

excluídas deste escopo. Em outras palavras, o objetivo da cláusula não é regular a proteção 

diplomática de disputas de um investidor, mas lidar com matérias de direito internacional 

público, em sua essência. O modelo de 2012 não alterou a essência das previsões sobre a 

arbitragem Estado-Estado. Vale apontar, entretanto, que a arbitragem está sujeita ao 

regulamento da UNCITRAL, salvo no que as partes o alterem no tratado ou venham a 

alterar de comum acordo. Ademais, seguindo as disposições da arbitragem investidor-

Estado, não há mais menção às disputas relacionadas aos programas do ExIm e da OPIC. 

 

                                                             
288 A Corte Internacional de Justiça apenas terá jurisdição sobre casos envolvendo TBIs norte-americanos se 
houver algum acordo específico dos Estados neste sentido.  
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2.2.3. Conclusão preliminar: uma comparação entre as três fases do programa norte-

americano de TBIs 

A seção 2.2 nos permitiu identificar as principais características de cada uma das 

três fases de desenvolvimento do programa norte-americano de TBIs, tanto em uma 

perspectiva de política pública, quanto em relação às alterações implementadas nos textos 

dos próprios tratados modelo. Esta seção busca, de forma sucinta, resumir os objetivos 

políticos identificados no programa, cotejar estes objetivos com o que se verificam no 

texto dos tratados modelo de 1984 e de 2012 e apresentar uma reflexão crítica da dinâmica 

entre os objetivos políticos e as alterações dos TBIs modelo analisados. 

A tabela abaixo resume os objetivos identificados na evolução do programa dos 

EUA de TBIs ao longo das três fases aqui apresentadas, em uma visão de policy: 

 

Tabela 3 – Resumo da evolução dos objetivos do programa de TBIs dos EUA 

Objetivo Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

1. Garantir direitos de acordo com princípio de tratamento 
nacional 

Sim Sim Sim 

2. Garantir direitos de acordo com parâmetros da nação mais 
favorecida 

Sim Sim Sim 

3. Garantir direitos de acordo com parâmetros de tratamento justo 
e equitativo 

Sim Sim Sim* 

4. Garantir a livre transferência de recursos relacionados a 
investimentos 

Sim Sim Sim 

5. Limitar a possibilidade de expropriação a casos de objetivo 
público (proteger investimento norte-americano no exterior) 

Sim Sim Sim* 

6. Garantir compensação por expropriação segundo a formula 
Hull (compensação imediata, adequada e efetiva) 

Sim Sim Sim 

7. Reduzir ou eliminar os requisitos de desempenho (performance 
requirements) ou outras barreiras ao estabelecimento e 
operação de investimentos 

Não Sim Sim 

8. Cobrir integralmente todos os investimentos realizados no país 
recebedor 

Não Sim Sim 

9. Garantir que investidores estrangeiros não tenham mais 
proteção do que têm os investidores norte-americanos nos 
EUA 

Não Não Sim 

10. Assegurar aos investimentos norte-americanos proteção maior 
do que a que os Estados Unidos entendiam que era oferecida 
pelo direito internacional costumeiro 

Sim Não Não 

11. Prover procedimentos efetivos de resolução de disputas 
(arbitragem investidor-Estado) 

Sim Sim Sim 

12. Aprimorar os mecanismos de resolução de disputas entre Não Não Sim 
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Objetivo Fase 
1 

Fase 
2 

Fase 
3 

investidor e Estado, de forma a eliminar demandas frívolas, 
garantir procedimentos eficientes, aumentar a transparência ao 
público e prover um sistema que garanta coerência à 
interpretação dos tratados 

13. Garantir transparência na resolução de conflitos, de forma 
consistente com a proteção de informações sensíveis às 
empresas e aos Estados envolvidos no processo 

Não Não Sim 

14. Promover o investimento norte-americano em países parceiros Não Não  Não 
15. Atração de investimento estrangeiro para os EUA Não Não  Não 
16. Informar os países em desenvolvimento do tipo de estrutura 

jurídica que investidores entendem desejáveis 
Sim Sim Não 

17. Demonstrar à comunidade internacional que a proteção do 
investimento norte-americano é um ponto sensível da política 
externa dos EUA 

Sim Não  Não 

*Na terceira fase do programa, estabeleceu-se a limitação de que este objetivo deveria ser 
consistente com os princípios e práticas dos EUA 
 

A Tabela 3 nos permite verificar que alguns objetivos foram constante e 

consistentemente buscados pelos EUA desde a década de 1980, enquanto outros não.  

Em suma, a garantia de direitos materiais aos investimentos americanos (itens 1 a 

6), e a garantia aos investidores de acesso a um mecanismo arbitral (item 11) são objetivos 

que sempre estiveram presentes na política americana de negociação dos TBIs. Não por 

outra razão, verificam-se de forma consistente no texto dos tratados norte-americanos as 

previsões de tratamento nacional, nação mais favorecida, tratamento justo e equitativo, 

livre transferência de recursos, vedação à expropriação, compensação segundo a formula 

Hull e arbitragem investidor-Estado.  

Por outro lado, previsões como a eliminação de requisitos de desempenho e a 

cobertura integral dos investimentos realizados no exterior por investidores americanos 

foram adicionadas aos objetivos dos TBIs apenas a partir da segunda fase destes tratados, 

em uma resposta da política externa americana a algumas economias protecionistas com 

forte presença estatal em seu direcionamento. A inserção destas disposições também 

buscava atender ao objetivo político de promover a liberalização econômica dos Estados 

parceiros dos EUA, fato este que estimularia as exportações norte-americanas. 

Alguns objetivos foram próprios de algumas das fases do programa. Este foi o caso 

dos itens 10 e 17, específico da primeira fase, e dos itens 9, 12 e 13, particulares da terceira 
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fase. A característica comum a estes itens é que eles se relacionam a momentos críticos do 

programa de TBIs.  

Os itens 10 e 17 relacionam-se ao momento crítico de tensão entre capitalismo e 

comunismo. É interessante notar que, muito embora tenha havido uma alteração de 

objetivos políticos relacionados a esta dicotomia, a redação dos tratados foi pouco alterada 

no que diz respeito à sua relação com o direito internacional costumeiro. Em outras 

palavras, ambos os modelos de tratado asseguram aos investidores tratamento não menos 

favorável do que o quanto concedido pelo direito internacional costumeiro. O modelo de 

2012, neste sentido, pode ser visto como menos garantista ao investidor que o de 1984, em 

função da lista de exceções por ele estabelecida com o objetivo de garantir espaço 

regulatório aos EUA. 

Esta mesma lista de exceções reflete, ao menos em parte, o objetivo de garantir que 

investidores estrangeiros não tenham mais proteção do que têm investidores norte-

americanos nos EUA (item 9 da tabela acima). Ademais, as alterações implementadas no 

regime de solução de controvérsias dos TBIs, no modelo de 2012, refletem também os 

objetivos de garantir maior transparência e eficiência nas soluções de controvérsia sujeitas 

ao TBI. 

Estes exemplos indicam que, embora haja um núcleo bastante claro do que os EUA 

consideram essencial para o seu programa de tratados de investimentos, a política que os 

informa não deixa de ser reativa aos anseios de diferentes épocas, isto é, eles não deixam 

de ser instrumentos com objetivos políticos e representativos de uma determinada 

ideologia econômica liberal. 

A primeira fase pode ser caracterizada como aquela em que se buscou ativamente 

garantir o interesse de nacionais norte-americanos cujos investimentos estavam ameaçados 

pelo comunismo. A estratégia adotada foi a de criar um mecanismo internacional que 

transformasse preocupações de cunho fundamentalmente geopolítico em problemas 

essencialmente técnico jurídicos.  

A segunda fase, por sua vez, se caracteriza pelo que alguns autores chamam de 

pretensão imperialista norte-americana, na medida em que os TBIs passam a ser utilizados 

como instrumento de difusão de ideias e modelos capitalistas próprios dos Estados Unidos. 

Vale notar que o mesmo instrumento de despolitização é então utilizado para fins 
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geopolíticos, deixando claro que a expansão da ideia de liberalismo e proteção da 

propriedade privada era uma agenda geopolítica. 

A terceira fase do programa de TBIs é a que mais evidencia como estes tratados são 

informados por preocupações políticas em diversos níveis. O que se chamou de busca de 

equilíbrio entre direito dos investidores e espaço regulatório dos Estados signatários de um 

TBI, nada mais é do que uma resposta às críticas que o modelo desenvolvido na segunda 

fase sofreu, e ao risco que os EUA passaram a correr, sendo demandados em arbitragens 

por investidores no âmbito do NAFTA. 

Assim, é possível concluir, preliminarmente, que a linha condutora do programa 

norte-americano de TBIs se relaciona diretamente com a noção de liberalismo, no sentido 

de que, mediante o estabelecimento de regras claras, transparentes e estáveis, o mercado 

alocará de forma eficiente os recursos. Trata-se de um modelo de capitalismo próprio da 

realidade econômica dos EUA, em que a participação ativa do Estado como agente 

econômico não tem o protagonismo que se verifica em outros Estados, em especial nos 

países em desenvolvimento. 

Neste sentido, ao analisar as previsões dos TBIs é preciso ter claro que a própria 

escolha pela criação de um modelo de tratado que assegure aos investidores direitos tais 

como os conferidos pelos TBIs norte-americanos é uma escolha essencialmente política, 

que responde a um conjunto de interesses e a uma realidade particular dos EUA. Este 

mesmo modelo, ainda que se autoproclame liberal, não deixa de ser conformado aos 

interesses políticos e a eles reativo, tais como os que levaram às alterações identificadas na 

terceira fase do programa e que estão explícitas no modelo de 2012. 

 

2.3. O caso da Exon-Florio Amendment na perspectiva de policy: dois pesos e duas 

medidas para o investimento estrangeiro? 

A chamada Exon-Florio Amendment é o nome popular do Omnibus Trade and 

Competitiveness Act de 1988 dos EUA. A alteração na lei comercial americana foi 

marcante por outorgar ao presidente norte-americano autoridade para bloquear, por razões 

de “segurança nacional”, fusões e aquisições que resultassem na transferência do controle 

de empresas pátrias para estrangeiros envolvidos com o comércio internacional. A medida, 

que excepcionou do controle presidencial joint ventures e acordos de licença, se tornou lei 
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após relativo consenso no congresso norte-americano de que o livre fluxo de investimentos 

não poderia ameaçar a segurança nacional dos EUA. 

Este ato normativo indica que também os EUA tinham preocupação com o 

estabelecimento de investidores estrangeiros em seu território. As origens do ato deixa isso 

ainda mais claro, vez que ele foi uma reação do Congresso norte-americano a duas 

tentativas de compra de empresas norte-americanas, Goodyear e Fairchild Semiconductor, 

por um investidor inglês e um investidor japonês, respectivamente. A postura agressiva dos 

dois investidores em realizar ofertas de compra dessas empresas indicou ao Congresso que, 

na conjuntura econômica da época – dólar desvalorizado e preços de ações atrativos – 

diversas empresas norte-americanas ficariam vulneráveis a investidas de investidores 

estrangeiros.289  

Em suma, a lei previu a possibilidade de o presidente dos EUA vetar operações de 

aquisição de companhias norte-americanas por estrangeiros, bem como ordenar 

desinvestimentos dos estrangeiros nestas companhias. Neste sentido, caberia ao presidente 

ou à autoridade por ele designada (no caso, o Comitê sobre Investimentos Estrangeiros dos 

Estados Unidos290) verificar as operações de aquisição que envolvessem ou, de qualquer 

forma, afetassem interesses de segurança nacional. Estas operações deveriam ser 

notificadas ao governo, que, no prazo de 90 dias, deveria decidir se haviam provas críveis 

de que o controle do investimento estrangeiro daquela determinada companhia afetaria a 

segurança nacional291. 

As alterações inseridas pela nova legislação tornaram a CFIUS, na opinião de 

alguns, um mecanismo de controle de entrada de investimentos estrangeiros nos EUA. 

Fundamentalmente, segundo Alvarez, a alteração na legislação deu à CFIUS uma 

                                                             
289 Embora ambos os casos tenham sido levados em consideração nas discussões do Congresso quando da 
análise do projeto de lei, o principal debate se deu por conta da tentativa da Fujitsu de comprar a Fairihild 
Semiconductor. Isto porque, a Fairchild Semiconductor possuía uma divisão destinada a fornecer produtos 
para o departamento de defesa norte americano. O caso gerou preocupações acerca da transferência de 
tecnologia e da garantia de fornecimento de insumos necessários para o desenvolvimento militar norte 
americano. 
290 Em inglês: Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). A CFIUS é um comitê 
formado por diversas agências norte-americanas, autorizado a revisar transações que possam resultar no 
controle de empresas americanas por estrangeiros, de forma a determinar o efeito destas transações sobre a 
segurança nacional dos EUA. A autoridade da CFIUS deriva da Defense Production Act de 1950 e alterações 
posteriores.  
291 O CFIUS já existia antes da Exon-Florio Amendment. Entretanto, até então, desde a década de 1950, ele 
tinha analisado menos de 30 casos, em virtude do seu limitado escopo de atuação. Fundamentalmente, até 
então, os investimentos analisados eram de outros Estados ou de empresas estatais de outros Estados. A 
Exon-Florio Amendment autorizou que operações de empresas privadas fossem também submetidas à 
CFIUS, alargando a autoridade do comitê. 
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autoridade de natureza quase judicial, com poderes para estabelecer sanções bastante 

fortes, tais como as de determinar ordens de desinvestimento em operações que não 

tivessem sido submetidas à CFIUS e que representassem riscos à segurança nacional 

(ALVAREZ, 1989).  

Os primeiros casos submetidos à CFIUS após a entrada em vigor da nova 

legislação indicavam que o simples fato de operações terem de ser notificadas e 

escrutinadas por um comitê governamental tinha o poder de deter ofertas hostis, definir 

como as operações pretendidas seriam realizadas e representavam, em última instância, 

grande poder sobre a entrada de investimentos nos EUA292. O risco, fundamentalmente, 

residia na falta de critério para definir “segurança nacional e das influências políticas que, 

eventualmente, poderiam direcionar a atuação da CFIUS293. 

A contradição da Exon-Florio Amendment com os objetivos traçados pelos TBIs é 

bastante evidente. Diferentemente do intuito liberalizador de garantir acesso a investidores 

estrangeiros, esta autorização legislativa reserva ao presidente dos EUA poder para vetar 

investimentos estrangeiros com base em um critério normativo pouco claro e tangível. A 

medida afetaria direitos considerados importantes pelos EUA em seu programa de TBIs, 

tais como: o direito de estabelecimento de investidores estrangeiros nos EUA, 

condicionado a um processo de autorização prévio; direito de tratamento nacional e direito 

da nação mais favorecida, uma vez que as medidas poderiam ser percebidas como medidas 

discriminatórias, e; o direito de propriedade, no caso de ordens de desinvestimento. 

Evidentemente, esta ameaça à coerência da política norte-americana apenas seria 

identificada, na prática, se houvesse utilização desta prerrogativa com critérios pouco 
                                                             
292 Alvarez relata três casos paradigmáticos. O primeiro é a operação de compra envolvendo a Monsanto e a 
Huels. Neste caso, apesar de a operação ter sido aprovada, o longo escrutínio pelo qual ela passou gerou 
compromissos para as empresas com o governo norte-americano. Foi um primeiro indício de que as 
preocupações sobre segurança nacional poderiam ser negociadas, caso a caso, a depender das operações.  
O segundo caso envolve a proposta de aquisição da General Ceramics pela Tokuyama Soda Co., uma 
empresa japonesa. Neste caso, como a General Ceramics era responsável pela produção de insumos para a 
produção de bombas atômicas, a CFIUS entendeu que tinha fortes evidências de que a transação teria 
impactos na segurança nacional. Em função da sugestão de veto à operação, o negócio foi reestruturado, de 
forma que a divisão de insumos militares não fosse encampada pela transação. 
O terceiro caso envolve a China National Aero-Technology Import and Export Coporation, uma empresa 
pública chinesa responsável pela importação e exportação de equipamento aéreo. O caso tornou-se 
importante pela falta de justificativa pública da CFIUS sobre a decisão de obrigar o investidor chinês a 
desinvestir nos EUA, em virtude de preocupações com a segurança nacional. A falta de explicação pública 
foi, curiosamente, justificada por motivos de segurança nacional. (ALVAREZ, 1989). 
293 A título de curiosidade, vale a nota de que, recentemente, em 2012, valendo-se da mesma autoridade dada 
pela Exon Florio Amendment, o presidente Obama ordenou que a Ralls Corporation, uma empresa norte-
americana detida por chineses, não mantivesse alguns projetos de produção de energia eólica perto de uma 
base naval norte-americana, no Oregon. Foi apenas a segunda vez na história que uma ordem de 
desinvestimento ocorreu. (TREASURY, 2012) 
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claros ou de forma ostensiva. Esta não foi, no entanto, a abordagem adotada pelos EUA. 

Ao longo dos anos, consolidou-se uma linha de precedentes na CFIUS que assegura aos 

investidores estrangeiros previsibilidade sobre o direito de estabelecimento de 

investimentos em território norte-americano.  

De toda forma, sob o ponto de vista de policy, parece-nos que a contradição norte-

americana é facilmente identificável e é um elemento relevante na avaliação da coerência 

do tratamento do investimento estrangeiro pelos EUA na posição de receptor ou de 

exportador de investimentos. 

 
2.4. As agências de promoção do investimento norte-americano 

Como verificamos, o programa dos EUA de negociação de TBIs responde, em 

grande medida, pelo interesse de proteger os investimentos de seus cidadãos no exterior. 

As políticas de apoio e promoção do investimento norte-americano no exterior estão 

ligadas a outros instrumentos, dentre os quais interessa-nos, para os fins da pesquisa 

comparativa desta tese, o Export-Import Bank (ExIm Bank) e a Organização de 

Investimento Privado no Exterior (OPIC).  

Estas duas entidades são responsáveis por prover seguros contra riscos políticos 

(em algumas circunstâncias, contra riscos comerciais), e por financiar a atividade de 

cidadãos e empresas americanas que pretendem expandir suas atividades no exterior. Esta 

seção objetivará, portanto, apresentar estes dois agentes de promoção do investimento 

norte-americano no exterior, dando especial atenção à sua estrutura organizacional e aos 

principais produtos e serviços por elas desenvolvidos e que se relacionam com o escopo da 

tese e com o objeto de comparação, conforme delimitado no capítulo anterior. 
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2.4.1. O Export-Import Bank dos EUA 

O Export-Import Bank (ExIm Bank) é um banco público dos EUA, que objetiva 

incentivar e apoiar cidadãos e empresas do país que buscam expandir suas atividades no 

exterior. São três as principais formas de apoio do ExIm Bank aos investidores norte-

americanos: seguros, garantias e empréstimos. Para os fins desta tese, interessam-nos os 

empréstimos realizados diretamente ao importador do produto ou serviço, bem como as 

garantias e seguros relacionados a eventuais financiamentos.294  

O objetivo desta seção é, portanto, fazer uma breve apresentação da estrutura do 

ExIm Bank, indicando as principais alterações que ele sofreu ao longo dos anos 

(2.4.1.1)295, e apresentar suas principais características, com especial atenção aos produtos 

da década de 1980 e ao utilizado atualmente (2.4.1.2). Na medida do possível, buscar-se-á 

apresentar os resultados mais consistentes e atuais obtidos pelo ExIm Bank à luz dos 

objetivos institucionais que ele deve alcançar (2.4.1.3). Pretende-se, com isto, identificar 

de forma holística características das alterações dos modelos de TBI que também tenham 

influenciado mudanças estruturais no ExIm Bank, bem como características da política 

externa americana que tenham influenciado o direcionamento do ExIm. 

 
2.4.1.1. A estrutura do programa do ExIm Bank 

O ExIm Bank dos EUA foi criado em 1934 com o objetivo de incentivar e estimular 

as exportações norte-americanas, por meio de medidas e programas que reduzissem os 

riscos inerentes à esta atividade. Desde o início, todas as obrigações assumidas pelo ExIm 

Bank foram integralmente garantidas pelo governo dos EUA296. O conceito sobre o qual o 

ExIm Bank foi criado é o de que ele suplemente necessidades financeiras não oferecidas 

pela iniciativa privada e equalize as condições de competitividade de produtos nacionais 

                                                             
294 O ExIm Bank possui diversas modalidades de empréstimos de curto e médio prazo que se destinam 
diretamente a empresas norte-americanas. Como no caso do BNDES, estes empréstimos fogem ao escopo da 
tese e, portanto, não serão analisados nesta seção. 
295 Salvo alguma referência específica indicada nesta seção, as fontes de pesquisa desta seção foram os 
artigos de BRYANT, 2003; RENDELL, 1976, que permitem o mapeamento do ExIm Bank desde sua criação 
até a década de 2000. O próprio website do ExIm Bank (www.exim.gov), os relatórios anuais do Exim e os 
relatórios de reuniões no Senado Norte-Americano foram as principais fontes utilizadas para buscar 
informações sobre o período que compreende a década de 1990 e se estende até a atualidade. 
296 O ExIm Bank possui autonomia administrativa e financeira, de forma que está autorizado a gerir seu 
próprio patrimônio, desde que em obediência às diretrizes determinadas pelo Congresso. Em caso de default, 
no entanto, sendo o Tesouro Americano instado a pagar qualquer valor, ele pode se ressarcir mediante a 
apropriação direta de fundos do ExIm Bank. 
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no exterior297. Neste sentido, há um mandato expresso para que ele adote medidas para não 

competir com a iniciativa privada e busque, na medida do possível, envolvê-la em projetos 

para apoiar exportações norte-americanas. 

Os primeiros anos do ExIm Bank foram dedicados ao estabelecimento de um 

programa de recuperação econômica doméstica nos EUA, particularmente por meio da 

concessão de empréstimos que não estavam disponíveis na iniciativa privada, que ainda se 

recuperava da crise de 1929. O foco do ExIm Bank como instrumento de política externa 

norte-americana iniciou-se durante a Segunda Guerra Mundial, quando os empréstimos do 

banco passaram a ser direcionados a países parceiros, do hemisfério norte, com o objetivo 

de garantir matéria prima para os EUA e reafirmar a sua influência, particularmente no 

continente americano. 

A década de 1950 marca o início de um período importante do ExIm Bank e o 

redirecionamento de suas atividades. O banco passou a ser um instrumento do Plano 

Marshall e teve suas atividades redirecionadas para auxiliar na reconstrução da Europa e, 

subsequentemente, na política de ajuda dos EUA a países em desenvolvimento. Neste 

período, a atividade principal do banco era a concessão de empréstimos para auxiliar 

países no desenvolvimento de sua economia, fundamentalmente na indústria extrativa e em 

projetos de infraestrutura. 

Foi também nesta década que o ExIm Bank foi autorizado a desenvolver produtos 

relacionados a garantias e seguros contra risco de expropriação, confisco e outras formas 

de perda do investimento pelo investidor norte-americano, bem como riscos de não 

conversão da moeda local em dólares americanos. O diagnóstico da época seguia na linha 

de que o pacote de ajuda a países em desenvolvimento deveria contemplar não só a 

garantia da paz no mundo, como também as garantias necessárias aos investidores 

americanos para sentirem-se estimulados a investir no exterior.298 

A década de 1960 indicava certa estagnação nas exportações dos EUA, resultado 

direto da recuperação europeia e japonesa. Assim, nesta década, o foco do ExIm Bank 

deixou de ser o de estimular projetos de desenvolvimento em países em desenvolvimento e 
                                                             
297 Os relatórios anuais do ExIm Bank indicam grande preocupação com a competição imposta por outras 
iniciativas similares ao redor do mundo. O ExIm Bank entrega, anualmente, ao Congresso Norte-Americano 
um relatório de análise da competição ao redor do mundo para sua atividade. 
298 Como verificaremos mais adiante, a discussão na década de 1950 relacionava-se à criação de um 
programa de ajuda internacional dos EUA. O ExIm Bank integraria este programa provendo garantias e 
seguros em algumas situações, especificadas em seu mandato do Congresso. Importante pontuar que o ExIm 
Bank manteve esta função mesmo com a criação da OPIC, em 1969, de forma que os EUA passaram a ter 
duas entidades com esta atribuição.  
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se voltou ao estímulo às exportações norte-americanas. Desde então, o banco funciona 

primordialmente como um agente de auxílio e estímulo às exportações de produtos e 

serviços norte-americanos. Este redirecionamento do foco do ExIm Bank levou também a 

um redirecionamento de seu principal produto, que passou a ser seguros e garantias. Os 

empréstimos ainda eram concedidos, como verificaremos mais adiante, mas, em termos de 

policy, apenas como último recurso, em caso de absoluta indisponibilidade de capital 

privado. 

O final da década de 1970 e a década de 1980 marcaram o início das preocupações 

do ExIm Bank com pequenos e médios negócios. Foi a partir de 1978, que o ExIm Bank 

passou a desenvolver produtos específicos para pequenos e médios empresários. A partir 

de 1985, foi obrigado a dedicar ao menos 10% das autorizações anuais de operações a 

pequenos e médios negócios.  

No final da década de 1990, o ExIm Bank recebeu do Congresso a determinação de 

definir uma política específica para a África Subsaariana.299 Mais recentemente, já nos 

anos 2000, o banco começou a desenvolver políticas destinadas a empresas de minorias 

étnicas e empresas de mulheres, com o mandato de estimular a igualdade competitiva de 

empresários vistos de alguma forma como discriminados. 

Em outras palavras, tal como a OPIC, o ExIm Bank é responsivo ao ambiente 

econômico internacional e às necessidades da política externa norte-americana. O banco já 

atuou como agência de ajuda durante períodos de guerra, como banco de reconstrução e 

como agência de crédito para exportação. A linha condutora de sua atividade, entretanto, 

sempre foi a mesma: garantir a exportação de produtos e serviços norte-americanos e 

facilitar o processo de exportação para diversos integrantes do mercado. 

Atualmente, o ExIm Bank é um banco público, não uma agência de ajuda ou 

desenvolvimento, que funciona como instrumento da política externa norte-americana. O 

ExIm Bank possui três principais objetivos: (i) prover auxílio no financiamento e facilitar a 

exportação de bens e serviços, as importações e a troca de commodities e serviços entre os 

EUA e qualquer de seus territórios ou outros Estados; (ii) no exercício deste primeiro 

                                                             
299 Esta mesma determinação incluía expressa proibição de qualquer tipo de apoio a negócios a serem 
realizados com Angola, até que fossem realizadas eleições “livres e justas” no país, conforme certificado pelo 
presidente norte-americano ao Congresso. Trata-se de uma espécie de cláusula democrática, como condição 
sine qua non para o apoio comercial a negócios com um determinado Estado. A liberação de negócios com 
aquele país também estava condicionada à aceitação de direitos dos trabalhadores internacionalmente 
reconhecidos, o que pode ser visto como uma espécie de cláusula social do programa. Atualmente, o ExIm 
Bank já apoia negócios em Angola. 
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objetivo, contribuir para a manutenção ou o aumento do emprego nos EUA, e; (iii) criar 

instrumentos para estimular a exportação de produtos e serviços em pequenas e médias 

empresas norte-americanas. Estes três objetivos estão diretamente atrelados a macro 

objetivos da atual política externa norte americana300. 

Neste sentido, ao ExIm Bank foi dado um mandato para que ele atue como qualquer 

outro banco, exceto nos serviços relacionados à circulação de moeda (manutenção de conta 

corrente ou poupança, por exemplo). Em outras palavras, para atingir seus objetivos 

institucionais, o ExIm Bank deve desenvolver diversos tipos de serviço bancário, como a 

compra e venda de títulos, a realização de empréstimos e a criação de seguros. O custo 

destes serviços deve ser competitivo com o de outros serviços oferecidos por agências 

governamentais de outros países que compitam com exportadores norte-americanos. Vale 

pontuar que, em que pese a estrutura administrativa autônoma, o banco é fiscalizado pelo 

Congresso e, para determinadas operações, deve consultar e ter anuência do Conselho 

Nacional em Políticas Financeiras e Monetárias Internacionais301. 

A estrutura administrativa do ExIm Bank é composta por uma diretoria e cinco 

gabinetes executivos. A diretoria é composta por sete membros, todos indicados pelo 

presidente dos EUA e aprovados pelo Congresso. Estatutariamente, é obrigatório que um 

dos diretores seja relacionado a pequenos e médios negócios, sendo ele o responsável pelo 

desenvolvimento das políticas de apoio a esses negócios. Além disso, é obrigatória a 

indicação de um membro da Secretaria de Comércio (Secretary of Commerce) e do 

Escritório de Representação Comercial (Trade Representative Office). Os gabinetes 

executivos são responsáveis, cada um, por diferentes atividades administrativas do banco, 

                                                             
300 Dentre outros mandatos específicos do ExIm Bank, vale anotar que o banco é proibido de financiar ou, de 
qualquer forma, auxiliar na exportação de produtos e serviços para Estados definidos como “Marxistas-
Leninistas” (República Democrática da Coréia, Afeganistão, China, Cuba, Vietnã e Tibet). Existe, no 
entanto, um mandato expresso para que o ExIm Bank crie políticas para estimular a expansão do comércio 
com Estados cujas economias estejam em transição do comunismo para o capitalismo, notadamente no leste 
europeu.  
301 Em inglês: National Advisory Council on International Monetary and Financial Policies. Este é o 
conselho do governo norte-americano responsável por coordenar as políticas e operações de todas as 
agências do governo que fazem ou participam de empréstimos ou transações financeiras internacionais. 
Apesar de ter personalidade jurídica própria e patrimônio próprio, o Congresso dos EUA deve aprovar, de 
tempos em tempos, o orçamento anual do ExIm Bank. Este processo pode ser realizado anualmente ou a cada 
ciclo de reautorização do banco, que é acompanhado da emissão de relatórios específicos e da realização de 
audiências públicas. 
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com mandatos específicos para elaborar políticas públicas específicas para alguns setores 

da economia ou regiões do mundo a serem exploradas.302 

Atualmente, o ExIm Bank apoia projetos em mais de 160 países, de clientes de 

variados tamanhos e em diversos setores da economia. Estatutariamente, no entanto, há um 

comitê específico para estimular a exportação de produtos e serviços para a África, bem 

como um comitê dedicado às pequenas e médias empresas, especificamente para estimular 

projetos de exportação de bens e serviços relacionados a fontes renováveis de energia. O 

ExIm Bank também é um dos instrumentos da chamada Iniciativa Empresarial para as 

Américas (Enterprise for the Americas Initiative), cujo objetivo é estimular o 

desenvolvimento de países na América Latina e no Caribe.303 

 
2.4.1.2. Principais características dos produtos e serviços oferecidos pelo ExIm 

Bank304 

Como apresentamos anteriormente, ExIm Bank possui diversos produtos e serviços 

que objetivam apoiar o exportador norte-americano. Esta seção buscará apresentar os três 

principais produtos que se relacionam com a temática desta tese, isto é, aqueles que podem 

realocar parte do risco da operação de exportação para o ExIm Bank. Serão, portanto, três 

os produtos analisados: (i) empréstimos diretos; (ii) garantias, e; (iii) seguros.305 

Antes de apresentarmos a estrutura de cada um destes produtos, é importante 

pontuar algumas características gerais. A primeira delas é o fato de que o ExIm Bank dos 

EUA é um banco destinado exclusivamente a apoiar a exportação de produtos e serviços 

norte-americanos, o que significa que seu orçamento é totalmente dedicado a esta 

atividade, devidamente aprovado pelo Congresso. O Exim brasileiro é um programa 

administrado pelo BNDES, que possui funções que extrapolam a de apoiar a exportação de 

                                                             
302 Um fluxograma com a organização e composição administrativa do ExIm Bank está disponível no sítio 
eletrônico do banco, pelo seguinte link: http://www.exim.gov/sites/default/files/org-
chart/EXIM%20Bank%20Organization%20Chart%202016-May.pdf  
303 Todas as políticas e estratégias de concessão de crédito ou seguro do ExIm devem ser coordenadas em 
conjunto com a Secretaria de Comércio e com o Escritório de Representação Comercial dos EUA. 
304 Esta seção foi desenvolvida com base nos textos de BRYANT, 2003; RENDELL, 1976, em informações 
disponíveis no sítio eletrônico do ExIm Bank , e em modelos contratuais disponíveis online 
(http://www.exim.gov).  
305 É importante esclarecer, desde o início, que os seguros oferecidos pelo ExIm Bank não se confundem com 
os seguros da OPIC. A OPIC visa segurar o projetos que contemplem investimento direto norte-americano, 
enquanto o ExIm Bank se dedica a segurar operações de exportação de produtos e serviços. A exportação de 
serviços pode, entretanto, ser caracterizada, em algumas circunstâncias, como uma espécie de investimento 
direto no exterior. Neste sentido, o seguro oferecido pelo ExIm Bank é relevante para os objetivos da tese. 
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produtos e serviços brasileiros, sendo certo que seu orçamento é definido em função das 

prioridades das demais atividades do BNDES. 

Em segundo lugar, o leque de produtos oferecidos pelo BNDES no âmbito do Exim 

é menor do que o leque produtos oferecidos pelo ExIm Bank, na medida em que, no Brasil, 

não se oferecem garantias ou seguros contra riscos comerciais e políticos no âmbito deste 

programa.  

Em terceiro lugar e em conexão com o segundo ponto, a relação entre o BNDES e 

os bancos privados é diferente da relação entre o ExIm Bank e outras instituições 

financeiras privadas. No caso brasileiro, a iniciativa privada funciona como mera 

intermediadora da relação entre o BNDES e o destinatário dos recursos, enquanto que no 

caso do ExIm Bank, as instituições financeiras privadas assumem parte do risco e por vezes 

o utilizam como entidade seguradora ou resseguradora.  

Um ponto em comum nos dois programas é que eles são destinados a apoiar 

exportadores e produtos nacionais. Isto é, tal como o programa do BNDES apoia a 

exportação de produtos e serviços feitos ou desenvolvidos no Brasil por empresas que 

tenham sede e administração no Brasil, o ExIm Bank também apoia a exportação de 

produtos feitos ou desenvolvidos nos EUA por empresas que possuam sua sede e 

administração no território norte-americano. 

É comum também que ambos os programas estabeleçam alguns limites aos 

produtos e serviços, bem como aos países que podem ser apoiados pelo programa. Existem 

algumas diferenças na regulação destes fatos. No caso brasileiro, a lista de produtos que 

podem ser apoiados pelo programa é positiva, isto é, existem diversas categorias de 

produtos que podem contar com o apoio do BNDES Exim. No caso americano, a lista é 

negativa, isto é, quaisquer produtos, exceto os expressamente listados (como produtos 

dedicados à atividade militar, por exemplo) podem ser apoiados. Quanto aos países para os 

quais é permitido destinar exportações apoiadas pelos programas, os EUA mantêm uma 

lista pública de restrições306, enquanto no modelo brasileiro não há uma lista positiva nem 

negativa determinada previamente. 

Por fim, ambos os programas dedicam a maior parte de seus recursos ao 

financiamento de empresas de grande porte, verificando-se elevada concentração de 

recursos em um grupo pequeno de empresas. Existe, no entanto, uma diferença grande no 
                                                             
306 A lista de países apoiados pelo ExIm norte-mericano está disponível no seguinte sítio eletrônico: 
http://www.exim.gov/tools-for-exporters/country-limitation-schedule 
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direcionamento político dos programas, tendo em vista que o ExIm Bank tem o dever de 

incentivar pequenas e médias empresas e que, efetivamente, como se verificará mais 

adiante, boa parte do volume de suas operações é destinada a estas empresas. O programa 

brasileiro não tem este direcionamento claro. 

 

2.4.1.2.1. Os empréstimos do ExIm Bank dos EUA 

O programa de empréstimos do ExIm Bank não é muito diferente do programa 

desenvolvido pelo BNDES. Tal como no programa brasileiro, existem duas modalidades 

de contratação dos empréstimos diretos supplier ou buyer credit. 

A modalidade de supplier credit envolve a concessão de pagamentos a prazo para o 

comprador, isto é, uma venda a crédito. Os recebíveis desta operação podem ser objeto de 

uma operação de factoring ou de desconto bancário, estabelecendo-se uma garantia do 

vendedor à entidade financiadora via direito de regresso307. Esta modalidade costuma ser 

utilizada para financiamento de curto e médio prazo, em geral, com prazo para pagamento 

de até cinco anos. 

A modalidade buyer credit por sua vez, consiste na concessão de empréstimo 

diretamente ao importador do produto ou serviço. O importador utiliza o valor recebido 

para pagar ao exportador, obrigando-se a pagar ao financiador308. Esta modalidade costuma 

ser utilizada em projetos de longo prazo, com obrigação de pagamento em prazo igual ou 

superior a cinco anos. É mais utilizada para a venda de bens de capital ou de serviços. 

O ExIm Bank oferece empréstimos para entidades estrangeiras públicas ou 

privadas. Os empréstimos são feitos em dólares norte-americanos e devem também ser 

honrados nesta moeda, com prazos de pagamento de variam de 5 a 20 anos. Estes 

empréstimos devem respeitar o quanto disposto no Acordo da OCDE sobre Créditos à 

Exportação309, bem como à União de Berna sobre Créditos à Exportação310. 

                                                             
307 Na hipótese de não se estabelecer direito de regresso contra o vendedor dos bens, o risco de recebimento 
dos créditos é transferido integralmente para o banco ou entidade responsável pela compra dos recebíveis.  
308 De um ponto de vista financeiro, vale anotar que a modalidade tem o mesmo efeito do supplier credit sem 
direito de regresso, na medida em que o risco do crédito passa a ser assumido pelo banco ou entidade 
financiadora. 
309 Os países membros da OCDE possuem um acordo, cuja natureza é de soft law, sobre a concessão de 
créditos para exportação por meio de agências governamentais. Este acordo é atualizado periodicamente, 
podendo ser encontrado no seguinte sítio eletrônico: 
http://www.oecd.org/trade/exportcredits/theexportcreditsarrangementtext.htm  
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O ExIm Bank permite que até 100% do valor integral dos serviços ou produtos que 

integram a operação seja financiável, a depender das circunstâncias do caso. Os custos 

relacionados aos serviços acessórios (advogados, bancos, assessores financeiros) podem 

também ser integralmente financiados, bem como até 30% dos custos locais necessários 

para realizar a exportação. Nesta modalidade, há ainda garantia integral contra riscos 

comerciais e políticos. 

Esta modalidade está disponível a todos os exportadores elegíveis, 

independentemente do tamanho da empresa. A experiência mostra, no entanto, que 

projetos que envolvem empréstimos diretos são requeridos mais comumente por empresas 

de grande porte, bem como são projetos que envolvem maior dispêndio de recursos pelo 

banco, em geral de valores superiores a USD 10 milhões. 

Por fim, vale anotar que o ExIm Bank leva em consideração cinco elementos para 

aprovar o projeto. O primeiro deles é que o financiamento seja razoavelmente necessário 

para garantir a exportação dos produtos ou serviços, ou seja, o financiamento deve ser uma 

condição necessária para realização da transação. Em segundo lugar, o comprador 

estrangeiro deve ser capaz de honrar os pagamentos contratados, caso contrário, deve-se 

estruturar um sistema de garantias efetivo311 . O terceiro requisito é que o projeto 

financiado seja economicamente viável e saudável. O quarto requisito é que o país que 

receberá o recurso (seja a transação realizada com uma entidade pública, ou com uma 

entidade privada) seja política e economicamente estável. Por fim, a transação não pode 

gerar efeitos adversos para a economia norte-americana, notadamente, a perda de 

empregos nos EUA. 

 

                                                                                                                                                                                        
310 A União de Berna tem como missão facilitar o comércio internacional apoiando a adoção de princípios 
sólidos para fornecedores de créditos à exportação e a investimentos estrangeiros e ao promover um espaço 
de troca de informações entre seus membros. Para mais informações sobre a União de Berna e as seguradoras 
de crédito à exportação, sugere-se a visita à página oficial da entidade na internet: 
http://www.berneunion.org/about-the-berne-union/ 
311 O ExIm Bank costuma exigir uma garantia financeira de governo, banco ou empresa do mesmo grupo. Se 
o mutuário for uma entidade governamental, a preferência do ExIm Bank é por receber uma garantia do 
banco central de referido Estado. Esta garantia costuma contemplar um compromisso do Estado estrangeiro 
de garantir a quantidade necessária de dólares norte-americanos para honrar o pagamento do débito total 
contratado. 
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2.4.1.2.2. Garantias compreensivas oferecidas pelo ExIm Bank dos EUA 

Além do financiamento direto, o ExIm Bank pode servir de garantidor do 

exportador perante instituições financeiras privadas que tenham aprovado seu crédito para 

exportação de produtos e serviços. As garantias oferecidas pelo ExIm Bank, neste caso, 

contemplam tanto os riscos comerciais312 como os riscos políticos313 – são as chamadas 

garantias compreensivas. As regras para produtos e exportadores elegíveis segue os 

mesmos parâmetros delimitados nos empréstimos diretos do ExIm Bank ao importador. 

O propósito deste produto do ExIm Bank é estimular bancos privados a assumir as 

obrigações de exportadores norte-americanos perante importadores estrangeiros, isto é, 

estimular instituições financeiras privadas a participar do comércio internacional, como 

financiadoras da atividade de exportadores norte-americanos. Colateralmente, garantem-se 

aos exportadores as condições necessárias para realizar vendas a prazo para seus clientes 

no exterior. Em outras palavras, as garantias oferecidas pelo ExIm Bank visam mitigar os 

riscos de perda dos bancos particulares que financiam exportações, e assegurar o 

recebimento dos exportadores314. 

Neste caso, o pedido de apoio é realizado pelas instituições financeiras. Uma vez 

aprovadas as condições gerais de apoio solicitadas pelas instituições financeiras, celebrar-

se-á um contrato quadro entre o ExIm Bank e a respectiva instituição financeira, de forma 

que novas garantias possam ser concedidas para cada operação financiada pela instituição 

financeira, até um determinado limite. O ExIm Bank garante até 85% do valor total da 

operação, e financia até 30% dos custos locais. Para que a operação seja aprovada pelo 

ExIm Bank é fundamental que ela siga padrões costumeiros no comércio internacional, 

particularmente para os bens que são financiados. A garantia é incondicional, mas 

transferível a terceiros.  

Também neste caso, é possível que o ExIm Bank exija garantias de terceiros ou 

garantias reais (como, por exemplo, a propriedade fiduciária dos bens objeto da 

exportação) ou mesmo os recebíveis do exportador. Em caso de operações com entidades 
                                                             
312 Os riscos comerciais são, fundamentalmente, os riscos de não pagamento por qualquer motive não 
politico, incluindo, mas não se limitando, aos riscos de insolvência do importador. 
313 Os riscos politicos relacionam-se à impossibilidade de conversão de moeda local em dólares norte 
Americanos, cancelamento de licenças de importação ou exportação, guerras, atos hostis, terrorismo, 
rebeliões, desobediência civil, expropriação, entre outros. 
314 É comum (e, de certa forma, desejável) que o risco seja partilhado entre o ExIm Bank e as instituições 
financeiras responsáveis por conceder o financiamento. Isto porque, a aprovação do financiamento para 
exportação, nesta modalidade, depende muito mais das instituições financeiras privadas do que de uma 
análise feita pelo próprio ExIm Bank. 
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públicas importadoras, é comum que a garantia envolva autorizações específicas do 

governo central do país importador. 

 
2.4.1.2.3. Os seguros oferecidos pelo ExIm Bank dos EUA 

Por fim, o ExIm Bank oferece ainda apólices de seguro para pequenos e médios 

empresários norte-americanos que queiram expandir suas atividades no exterior. A apólice 

de seguro busca proteger os recebíveis dos exportadores contra riscos políticos e 

comerciais, isto é, servem como uma espécie de garantia compreensiva também.  

O objetivo deste programa é bastante similar ao do programa de garantias de média 

e longa duração, já visto no item 2.4.1.2.2. Tal como no caso das garantias, esta apólice 

não busca cobrir investimento direto norte-americano no exterior, mas a exportação de 

produtos e serviços. O objetivo do produto é o de assegurar as condições necessárias para 

que pequenas e médias empresas tenham condições de conceder crédito para importadores 

de suas mercadorias. As apólices cobrem riscos políticos e comerciais até o limite de 95% 

do valor exportado e, com isso, permitem que o exportador busque financiamento junto a 

entidades privadas e dê os recebíveis protegidos pelo seguro como garantia colateral 

adicional aos empréstimos que obtenha. 

Os bens e serviços apoiáveis, bem como o exportador devem ser norte-americanos. 

Em caso de sinistro, uma vez que o ExIm Bank realize o pagamento ao segurado, ele se 

sub-roga em todos os direitos e obrigações do segurado, passando à condição de titular do 

direito de cobrar o importador dos bens ou serviços. Os valores que forem recebidos pelo 

ExIm Bank serão partilhados entre o banco e o exportador, na medida de sua participação 

na perda original315.316 No caso do seguro, não há necessidade de que a condição do ExIm 

Bank como segurador seja, de qualquer forma, garantida por um terceiro ou pelos Estados 

nos quais os importadores estejam sediados. 

 
                                                             
315 Em outras palavras, se as medidas adotadas para satisfazer o crédito devido pelo importador ao ExIm Bank 
(por conta da sub-rogação), forem efetivas a ponto de recuperar valores ainda devidos ao exportador, então, 
este valor recuperado será dividido entre o ExIm Bank e o segurado. O objetivo, assim, é que o ExIm Bank 
seja colocado na mesma posição em que estava antes de realizar o pagamento da indenização pelas perdas ao 
segurado. 
316 O contrato de seguro do ExIm Bank não possui cláusula arbitral. As disputas entre o segurado e o ExIm 
Bank deverão ser resolvidas judicialmente perante a Corte Federal do Distrito de Columbia ou do estado no 
qual o segurado possua seu principal estabelecimento. Antes de adotar uma medida judicial, o segurado deve 
aguardar pelo menos 90 dias da data de entrega da Notificação de Demanda e Prova de Perda. O prazo 
máximo para que seja interposta a ação contra o ExIm Bank é de 18 meses, contados da data do 
inadimplemento do importador. 
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2.4.1.3. Os resultados do ExIm Bank norte-americano 

Como se pôde verificar nas seções anteriores, o ExIm Bank possui um leque 

extenso de produtos e serviços dedicados ao apoio à exportação de produtos norte-

americanos para diversos países do mundo. Por ser um programa já tradicional, nos parece 

pouco útil traçar um histórico completo de todos os resultados obtidos pelo ExIm Bank 

desde sua criação. Assim, o objetivo desta seção é apresentar os principais resultados e os 

resultados mais consistentes dos últimos anos, à luz dos objetivos institucionais assumidos 

pelo ExIm Bank. 

O primeiro resultado importante a ser registrado é o fato de que o ExIm Bank não 

só é superavitário, como também autossustentável. O fato de ser superavitário significa que 

o ExIm Bank tem contribuído com resultados positivos para a redução do déficit fiscal 

federal dos EUA, distribuindo resultados para o tesouro norte-americano nos últimos 20 

anos. Além de superavitário, desde 2008 o banco é também autossustentável, o que 

significa que ele gera recursos suficientes para manter todas as suas operações ativas, sem 

necessidade de qualquer aporte do governo federal. 

Um segundo importante resultado a ser registrado relaciona-se ao apoio do ExIm 

Bank a pequenas e médias empresas. Nos últimos dois anos, pelo menos, o número de 

transações do banco com empresas desse porte respondeu por aproximadamente 90% 

(noventa por cento) de todas as suas transações. Em termos de valores, estas transações 

corresponderam a aproximadamente 24,5% do total de suas operações. Dentre estas 

autorizações, 20% do valor despendido foi destinado a empresas de minorias ou de 

mulheres. 

A manutenção de um nível de inadimplência baixo é um terceiro importante 

resultado do ExIm Bank. A taxa de inadimplência do banco é de 0,235%. Avalia-se que 

este resultado indica uma gestão efetiva do risco assumido pelo banco em suas operações. 

Por outro lado, vale anotar que há grande concentração de risco, na medida em que 10% 

das transações totais do banco respondem por cerca de 75,5% do comprometimento 

financeiro por ele assumido. Em 2015, o ExIm Bank apoiou projetos em 169 países (isto 

representa uma pequena redução em relação a 2014, quando apoiou projeto sem 178 

países).  
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A Tabela 4 e a Tabela 5 mostram a concentração das operações do ExIm por 

indústria apoiada, bem como a concentração das operações por regiões do mundo:317 

 

Tabela 4 – Exposição ExIm Bank por setor econômico 

 

 

Tabela 5 – Exposição do ExIm Bank por região de atuação 

 

 

A Tabela 4 e a Tabela 5 deixam claro que o principal setor apoiado pelo ExIm Bank 

é a indústria de transporte aéreo, seguida de produtos manufaturados, outros318 e óleo e 

                                                             
317 Tabelas extraídas do relatório anual de 2015 do ExIm Bank Norte Americano (BANK, 2015). 
318 A rubrica “outros” compreende o apoio à exportação de serviços, tais como de engenharia, construção, 
design, entre outros.  
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gás. Já com relação às regiões do mundo, deve-se destacar a participação na Ásia, bem 

como na América Latina e Caribe e na Europa. A participação do ExIm Bank em projetos 

na África Subsaariana, em que pese ser um dos principais objetivos do banco, se mostra 

ainda relativamente tímida. 

Considerando a composição de seu portfólio, verifica-se que o produto responsável 

pela maior parte do comprometimento de recursos do ExIm Bank são as garantias de longo 

prazo, que responderam por 63,9% do total de valores autorizados no exercício de 2015; o 

segundo produto são os seguros de curto prazo, que responderam por 25,8% do total de 

valores no exercício de 2015319. A Tabela 6 e a Tabela 7 indicam o retrato agregado dos 

comprometimentos por projeto do ExIm Bank, bem como o perfil de quem se obrigou junto 

ao Banco (se agente público ou privado)320: 

 

Tabela 6 – Exposição do ExIm Bank por programa 

 

 

Tabela 7 – Perfil de contratações do ExIm Bank por tipo de entidade pública ou privada 

 

 

                                                             
319Quanto aos demais produtos, tem-se a seguinte composição: empréstimos de longo prazo – 0,5%; garantias 
de médio prazo – 1.2%, seguros de médio prazo – 0,4%; empréstimos para capital de giro (curto prazo) – 
8,2%. 
320 Tabelas extraídas do relatório anual de 2015 do ExIm Bank Norte Americano (BANK, 2015). 



 200 

Os dados da Tabela 6 indicam que o principal produto utilizado por clientes do 

ExIm Bank foram as garantias, seguidas dos empréstimos (considerando o agregado de 

curto e longo prazo)321. A Tabela 6 também indica uma rubrica específica para recebíveis 

de demandas em que o banco se sub-rogou na posição do credor, em decorrência de sua 

posição como garantidor ou segurador de operação de algum cliente322. No mais, na Tabela 

7 verifica-se que a maior parte de obrigações assumidas pelo banco é junto a entidades 

privadas, que respondem por 69,3% de todas as obrigações do ExIm Bank ante 30,7% do 

setor público. 

Apesar dos resultados positivos nos últimos anos, o ExIm Bank é fonte constante de 

preocupação do Congresso dos EUA. Fundamentalmente questiona-se se a metodologia de 

cálculo e estimativa de riscos do ExIm Bank é adequada, e se pode ser aprimorada. A 

preocupação que embasa este questionamento é o risco para os contribuintes norte-

americanos. Neste ponto, duas são as colocações do Congresso sobre o banco: (i) se os 

produtos são contratados para quem, efetivamente, precisa deles – tendo em vista que as 

maiores beneficiárias dos produtos do banco são empresas de grande porte323, e que, dentre 

elas, duas respondem por mais de 65% de todos os empréstimos do programa, e; (ii) o 

eventual incentivo negativo que se cria com um sistema como este, no sentido de que 

grandes empresas seriam salvas pelo ExIm Bank em caso de default de seu parceiro no 

exterior. 

Apesar dessas preocupações, o programa do ExIm Bank tem sido consistentemente 

reautorizado pelo Congresso norte-americano, com apoio de ambos os partidos. Pode-se 

dizer, entretanto, que o programa está passando por uma fase de escrutínio mais sensível, 

com o fim de aperfeiçoar os sistemas de controle de contratação e de avaliação de riscos. 

 

                                                             
321 A avaliação do ExIm Bank é que os empréstimos diretos são um produto importante em tempos de crise. 
No início dos anos 2000, por exemplo, o produto era pouco usado, porém com a recessão de 2008, ganhou 
espaço (subindo de 3% das autorizações totais em 2008, para 28,1% em 2015). Este mesmo movimento de 
crescimento da busca por empréstimo direto foi identificado em outros países que possuem bancos com 
funções similares à do ExIm Bank (GOVERNMENT ACCOUNTABILITY OFFICE, 2012) 
322 A sub-rogação apenas acontece no caso em que o ExIm Bank é instado a arcar com os valores que o 
parceiro de seu cliente não pague, na qualidade de garantidor ou segurador. O banco passa, então, a deter 
todos os direitos, para buscar se ressarcir destes valores junto ao terceiro. 
323 Entre os principais clientes do ExIm Bank encontram-se gigantes como Boeing, General Electric e 
Caterpillar. 
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2.4.2. A Organização de Investimento Privado dos EUA no Exterior (OPIC) 

A política norte-americana de apoio ao investimento norte-americano realizado no 

exterior contempla também o programa de financiamento e seguro da Organização de 

Investimento Privado no Exterior (Overseas Private Investment Corporation – OPIC). 

Para os fins desta tese, interessa-nos o recorte específico das modalidades de seguro 

oferecidas pela OPIC para investidores norte-americanos interessados em expandir suas 

atividades no exterior324. Por se tratar de um programa da década de 1950, decerto ele 

passou por diversas mudanças ao longo dos anos, de forma a servir também aos propósitos 

da política externa norte-americana (KOVEN, 1981; SEYMOUR J. RUBIN, 1962).  

O objetivo desta seção é, portanto, fazer uma breve apresentação da estrutura do 

programa de seguros representado pela OPIC, com as principais alterações que ele sofreu 

ao longo dos anos (2.4.2.1)325 e apresentar suas principais características, com especial 

atenção aos produtos e serviços da década de 1970326 e ao utilizado atualmente (2.4.2.2). 

Busca-se, com isto, identificar características das alterações dos modelos de TBI que 

tenham influenciado mudanças estruturais no contrato de seguros da OPIC. 

 
2.4.2.1. A estrutura do programa da OPIC 

O programa de seguros de investimento dos EUA, atualmente administrado pela 

OPIC é o mais antigo do mundo. Sua história remonta ao Plano Marshall, de 1948, que 

tinha como principal objetivo auxiliar no processo de reconstrução do continente europeu 

                                                             
324 Os empréstimos da OPIC são empréstimos de médio e longo prazo não incentivados e concedidos 
diretamente a empresas norte-americanas. O grande diferencial deles é que são disponibilizados apenas para 
projetos que não possuem acesso a outras formas de financiamento (em função de empecilhos próprios do 
mercado financeiro local ou do risco que apresentam para instituições financeiras norte-americanas). Do 
ponto de vista da estruturação jurídica da operação, portanto, os empréstimos têm natureza puramente 
nacional, razão pela qual o programa foge ao escopo da tese. 
325Salvo alguma referência específica indicada nesta seção, as fontes de pesquisa desta seção foram os 
trabalhos compreensivos de FOLSOM; GORDON; SPANOGLE JR., 2010; MERON, 1976, que permitem o 
mapeamento da OPIC até a década de 1980. O próprio website da OPIC (www.opic.gov), relatórios anuais 
da OPIC e os relatórios de reuniões no Senado Norte- Americano foram as principais fontes utilizadas para 
buscar informações sobre o período que vai da década de 1990 até a atualidade. 
326 A OPIC possuía diversos contratos modelo na época. O contrato utilizado como referência nesta seção é o 
234 KG 12-70 que, segundo Meron, representa o contrato modelo básico da OPIC, que compreendia todos os 
tipos de cobertura da OPIC. Estes modelos foram utilizados pela OPIC até meados da década de 1980, 
quando foram substituídos por outros modelos que buscavam simplificar sua apresentação. Segundo 
Zylberglait, as alterações introduzidas na revisão dos contratos modelo da OPIC na década de 1980 visavam 
simplificar sua estrutura e linguagem, mas sem mudar significativamente os objetivos, o escopo ou condições 
de contratação. (MERON, 1976; PABLO M. ZYLBERGLAIT, 1993). 
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após a Segunda Guerra Mundial. O objetivo inicial era prover seguros contra o risco de 

não conversão da moeda local em dólares norte-americanos.  

A década de 1950 marcou diversas reformas incrementais no programa de seguros 

com o objetivo de expandir seu escopo e alcance territorial. Em 1950, o escopo de 

garantias foi expandido para proteger investidores contra riscos de expropriação. Em 1953, 

o alcance territorial do programa foi ampliado para contemplar os países que tivessem 

acordos de garantia de investimento com os EUA327. Em 1956, o escopo de seguros 

oferecido pelo programa foi novamente expandido para contemplar perdas decorrentes de 

guerra. 

Em 1960, o programa passou por uma alteração significativa, que o transformou 

em um programa para apoio a países menos desenvolvidos, e excluiu, portanto, o apoio às 

principais potências europeias. Internamente, o papel de programa de seguros passou a ser 

visto como importante na transferência de renda, de forma a complementar o fluxo de 

capital público para países menos desenvolvidos. Na perspectiva da política internacional 

de auxílio a países em desenvolvimento, esta alteração do programa visava mudar a 

natureza do auxílio internacional dos EUA, de auxílio estatal direto para a criação de 

condições adequadas para a melhor circulação de recursos privados. 

Em sua primeira década de existência, o programa foi administrado por uma 

agência do governo norte-americano denominada “International Cooperation 

Administration”, responsável pela coordenação do programa de assistência internacional e 

segurança não militar dos EUA. Em 1961, a administração do programa de seguros foi 

transferida para a Agência para o Desenvolvimento Internacional (Agency for International 

Development - AID)328. Apenas em 1969, o programa passou a ser administrado pela 

Organização de Investimento Privado no Exterior (Overseas Private Investment 

                                                             
327 Os acordos de garantia de investimento não se confundem com os acordos bilaterais de investimento dos 
EUA. No caso do seguro de investimento, os acordos eram específicos para garantir o direito dos EUA de se 
ressarcir junto ao país receptor do investimento pelos valores eventualmente pagos ao investidor por conta de 
medidas tomadas pelo país receptor do investimento. 

Estes acordos são, em geral, unilaterais, no sentido de garantir apenas o direito dos EUA contra os 
países nos quais o investimento é realizado. Ademais, em caso de disputa entre os EUA e o país receptor do 
investimento, os acordos preveem que os EUA apenas demandem o Estado receptor pelos valores que não 
tenham sido pagos ao investidor, exceto por alguma violação específica do tratado, isto é, em caso de 
responsabilidade internacional do Estado. 

Estes acordos indicam também que, em caso de disputa sobre as condições de sub-rogação dos EUA 
na posição do investidor, o direito aplicável será o direito internacional, sendo as disposições do contrato de 
seguro e as leis locais (tanto dos EUA, quanto do país recebedor do investimento) aplicadas 
subsidiariamente, na medida em que admissíveis segundo o direito internacional. 
328 Conforme previsto na Lei de Assistência Internacional de 1961 (Foreign Assistance Act of 1961) 
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Corporation – OPIC)329, inicialmente uma agência do governo , transformada em empresa 

pública em 1974330. Desde então, a OPIC é uma empresa totalmente estatal331. 

Exceção feita à transformação da OPIC em uma empresa com mandato 

autossustentável, o programa americano de seguros internacionais não passou por nenhuma 

grande alteração na década de 1970. 

Na década de 1980, o Congresso dos EUA autorizou a OPIC a ampliar o escopo de 

seguros por ela oferecido. Assim, para além do seguro às perdas causadas por atos de 

expropriação, impossibilidade de conversão de moeda, guerras, revoluções, insurreições e 

conflitos civis, a OPIC passou também a segurar investidores contra perdas decorrentes da 

interrupção de negócios causada por estes atos332. Além disso, o programa passou a ter 

uma espécie de “cláusula social”, de forma que a OPIC apenas manteria operações junto a 

investimentos realizados em países que adotassem leis trabalhistas de acordo com as 

melhores práticas internacionais, ou estivessem em vias de adotá-las (WILLIAMS, 1993). 

A década de 1990 foi marcada por preocupações do Congresso Norte-Americano 

com o perfil das empresas apoiadas pela OPIC. Na década de 1970 havia-se constatado que 

o os investidores apoiados pela OPIC eram grandes conglomerados multinacionais dos 

EUA. Assim, a OPIC começou a desenvolver serviços especificamente para negócios de 

pequeno e médio porte. Particularmente a linha de financiamentos da OPIC, por exemplo, 

na década de 1990 era destinada a pequenas empresas e cooperativas, e diversas condições 

especiais de contratação (descontos ou formulários simplificados) foram desenvolvidos 

especificamente para as necessidades dessas empresas (REPRESENTATIVES, 1997). 

Atualmente, a OPIC continua sendo uma empresa totalmente pública com a missão 

de mobilizar e facilitar a participação de capital privado norte-americano no 
                                                             
329 conforme previsto na Lei de Assistência Internacional de 1969 (Foreign Assistance Act of 1969) 
330 Conforme previsto na Lei 93-390, adotada pelo Congresso Norte-Americano em 27 de Agosto de 1974 
(Public Law 93-930, adopted by Congress on August 27, 1974). 

A transformação da OPIC em uma empresa pública teve como objetivo garantir a ela maior 
flexibilidade e atribuir-lhe natureza essencialmente empresarial. Neste sentido, os objetivos da OPIC são 
próximos aos do programa de garantia administrado pela Agência para o Desenvolvimento Internacional na 
década de 1960. Entretanto, a OPIC deve ser autossuficiente no financiamento de investimentos e nos 
princípios de gestão de risco, na emissão de apólices de seguro, o que significa que, muito embora os 
projetos por ela segurados devam estar alinhados com a política de assistência internacional dos EUA e levar 
em consideração o efeito que os projetos teriam na balança de pagamentos, bem como os objetivos de 
geração de emprego, a política de seguro adotada deve ser autossustentável. 
331 Esta é uma característica importante da OPIC, na medida em que suas obrigações são garantidas pela 
credibilidade internacional dos EUA. 
332 Anteriormente, a exigência da OPIC, contratualmente estabelecida, era a de que a medida seria 
considerada expropriatória se os negócios não fossem retomados no período de um ano, contado da data em 
que a medida expropriatória fosse tomada pelo Estado receptor do investimento. 
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desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento, complementando os 

objetivos de assistência dos EUA. Uma característica fundamental da organização da OPIC 

é que ela deve garantir que os empregos e a competitividade nos EUA não sejam 

prejudicados pelos projetos por ela apoiados no exterior (MASSER, 2009). 

Do ponto de vista de sua estrutura organizacional, a OPIC é administrada por uma 

Diretoria, composta por 15 membros, todos indicados pelo Presidente dos EUA e 

aprovados pelo Senado Norte-Americano. Dentre estes membros, oito devem ser da 

iniciativa privada (dois com experiência em pequenos negócios, um representando os 

trabalhadores organizados e outro com experiência em cooperativas), e sete devem ser 

membros do governo (dentre os quais participam, obrigatoriamente, o administrador da 

Agency for International Development, o secretário ou secretário adjunto da US Trade 

Representative Office, um membro sênior do Ministério do Trabalho). O presidente da 

OPIC deve, obrigatoriamente, ser indicado entre os membros do governo. 

O foco principal de atuação da OPIC atualmente são as regiões do Oriente Médio, 

do Norte da África, África Subsaariana e do Sudeste Asiático333.334 Os setores apoiados 

pela OPIC são variados e abrangem projetos ligados às áreas de energia, habitação, 

agricultura, serviços financeiros, infraestrutura, telecomunicações, hotelaria e extração de 

recursos naturais. Quanto às empresas, o atual foco da OPIC são as pequenas empresas, 

que respondem por cerca de 80% dos projetos apoiados pela agência anualmente335. Os 

projetos devem seguir parâmetros estritos ligados à proteção do meio ambiente, direito dos 

trabalhadores, proteção de direitos humanos, desenvolvimento sustentável, entre outros, 

conforme definidos por organizações como o Banco Mundial, o Banco Europeu para a 

Reconstrução e Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento e o 

próprio Export-Import Bank dos EUA336. 

                                                             
333 A lista completa de países que podem ser apoiados pela OPIC pode ser encontrada no site da OPIC, por 
meio da seguinte página eletrônica: https://www.opic.gov/doing-business-us/OPIC-policies/where-we-
operate.  
334 Uma das características marcantes da OPIC é o fato de não haver um direcionamento regional específico, 
como ocorre em outros programas de seguro do mundo (RUBINS; KINSELLA, 2005). É verdade que pode 
haver iniciativas buscando estimular a OPIC a criar condições especiais para uma determinada região do 
mundo (como o atual projeto de desenvolvimento da África, implementado na administração Obama), 
entretanto, como veremos mais adiante, o portfólio de investimentos da OPIC abrange, virtualmente, todos os 
continentes. 
335 O dado aqui revelado pela OPIC relaciona-se ao número absoluto de projetos, que não guarda relação com 
o volume total de recursos empregados. 
336 A lista completa de requisitos sociais e ambientais a serem cumpridos por projetos financiados pela OPIC 
pode ser encontrada na seguinte página eletrônica: 
 https://www.opic.gov/sites/default/files/consolidated_esps.pdf  
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Os serviços oferecidos pela OPIC também se diversificaram e atualmente 

compreendem: (i) financiamentos de médio e longo prazo por meio de empréstimos diretos 

ou garantidos; (ii) criação e estruturação de fundos de investimento privados destinados a 

investir em participações societárias nos mercados de países em desenvolvimento, e; (iii) 

seguros (e cosseguros) contra riscos políticos.  

Existem três considerações importantes a serem feitas nesta seção antes de 

passarmos às principais características dos seguros oferecidos pela OPIC. A primeira delas 

é que uma visão histórica da OPIC nos mostra uma alteração em sua principal atividade: de 

agente estritamente segurador contra riscos políticos, para agente responsável pelo 

financiamento e estruturação de alguns negócios, como é o caso dos fundos de 

investimento privados. Em segundo lugar, é importante pontuar que este programa de 

seguros e desenvolvimento da OPIC não parece estar ligado diretamente ao programa de 

proteção de investimento dos EUA, mas ao programa de assistência internacional dos EUA 

a países menos desenvolvidos337. Em terceiro lugar, o sucesso da OPIC, tanto em termos 

de avaliação de risco, como de recuperação de valores eventualmente pagos no âmbito dos 

seguros é atribuído pela OPIC, pelo Congresso Norte-Americano e também por 

doutrinadores, ao fato de ela ser um agente governamental e ter, portanto, vantagens para 

lidar com o risco político de default que superam as que qualquer iniciativa privada teria. 

 
2.4.2.2. Principais características dos seguros oferecidos pela OPIC 

Como sugerido inicialmente, apesar de a lista de serviços da OPIC compreender 

outros serviços além do seguro, para os fins desta tese, interessa-nos, particularmente, o 

estudo das características dos seguros por ela oferecidos. Assim, esta seção, mais do que se 

deter nas minúcias dos contratos de seguro, tem como objetivo apresentar as características 

que nos permitam compreender a estrutura securitária criada pelos EUA para prover apoio 

aos investidores interessados em expandir sua atividade no exterior, e a sua potencial 

relação com o programa norte-americano de TBIs. 

Esta seção contemplará, pois, a apresentação e explicação: (i) das modalidades de 

seguro oferecidas pela OPIC; (ii) das principais definições do contrato de seguro – 

investidor, investimento, expropriação; (iii) da cláusula de resolução de conflitos entre o 
                                                             
337 Como se verifica no ANEXO 2, a lista de países que podem ter projetos apoiados pela OPIC é maior 
que a lista de países que mantêm TBIs com os EUA. Apenas 44 países possuem ambos os acordos em vigor. 
De outra banda, relevantes Estados como o Brasil possuem apenas acordos para permitir a operação de 
projetos apoiados pela OPIC. 
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investidor e a OPIC, e; (iv) da forma de resolução de conflitos entre a OPIC e o país 

receptor do investimento338. 

As modalidades de seguro oferecidas pela OPIC são basicamente três: (i) risco de 

não conversão, (ii) violência política (incluídos, neste escopo guerra, revolução, 

insurreição ou eventos relacionados), e (iii) expropriação e outras formas de intervenção 

governamental ilegais. As perdas decorrentes da interrupção das atividades por riscos 

cobertos também poderão ser seguradas339. 

A cobertura contra o risco de não conversão busca proteger o investidor de medidas 

governamentais que dificultem ou impeçam a livre conversão da moeda local em dólares 

norte-americanos340. Esta medida afeta não só valores diretamente investidos no país 

receptor do investimento (em caso, por exemplo, de encerramento das atividades e 

repatriação dos recursos), como também os resultados do investimento (remessa de lucros, 

por exemplo). A cobertura não se aplica a nenhuma dificuldade de transferência, sendo 

necessário que o investidor seja prejudicado pela dificuldade ou impossibilidade de 

converter os valores341. Neste caso, ativando-se o seguro, a OPIC paga o investidor em 

dólar, sub-rogando-se nos direitos do investidor de receber a moeda local. Uma vez 

recebidos os valores em moeda local, eles serão transferidos para o tesouro dos EUA que, 

em geral, os destinará à embaixada norte-americana do país no qual o investimento. 

                                                             
338 Conforme apresentado na seção anterior, os serviços da OPIC evoluíram ao longo dos anos. Este também 
foi o caso do programa de seguros. Para os fins desta seção, serão apresentadas as modalidades mais atuais 
do seguro da OPIC, fazendo-se referência, quando necessário e relevante, às alterações feitas ao longo dos 
anos e aos contratos modelo da OPIC. 
339 A OPIC oferece ainda seguros especializados para setores particulares (instituições financeiras, projetos 
no setor de óleo e gás, recursos naturais, construção, entre outros), bem como cobertura contra atos de 
terrorismo e contra default no pagamento de uma sentença arbitral proferida em um processo do investidor 
contra o Estado, no qual o Estado se recuse a pagar os valores sobre os quais seja condenado (RUBINS; 
KINSELLA, 2005). Em termos de funcionamento, a maior diferença destas modalidades para as demais 
oferecidas pela OPIC está no fato de que as coberturas são criadas especificamente para estes setores. 
340 O site da OPIC assim enumera algumas formas pelas quais estes atos podem ser tomados pelos governos 
locais: “new, more restrictive foreign exchange regulations; failure by an exchange control authority to 
approve of -- or simply to act on -- an application for hard currency; an unlawful effort by the host 
government to block funds for repatriation; discriminatory host government actions resulting in an inability 
to convert and transfer local earnings” (https://www.opic.gov/what-we-offer/political-risk-insurance/types-
of-coverage/currency-inconvertability).  

O caso mais recente a este respeito, inclusive noticiado em jornais brasileiros, é o da Venezuela que 
criou um sistema de controle de capitais tão complexo, que inviabilizou diversas operações de repatriação de 
recursos de investidores estrangeiros. 
341 O Estatuto da OPIC e o contrato modelo de seguro indicam que os atos expropriatórios (dentre os quais, 
como se verificará a seguir, inclui-se o ato de impedir a conversão de moeda) devem durar mais de um ano 
para que se possa ativar a cobertura securitária. Há uma autorização genérica no contrato que permite que a 
OPIC, diante das circunstâncias do caso concreto, aceite sinistros em prazo inferior a este.  
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A cobertura contra violência política visa compensar o investidor por perdas 

causadas por guerras (declaradas ou não), ações hostis de forças nacionais ou 

internacionais, revolução, insurreições e conflitos civis342, bem como por atos terroristas 

ou sabotagens. A cobertura, nesta modalidade, pode incluir tanto danos a ativos, como 

perdas de receita do investimento no exterior causada por estes eventos. 

A cobertura contra o risco de expropriação e outras interferências governamentais 

ilegais objetiva compensar o investidor por atos governamentais que o privem de direitos 

fundamentais sobre o projeto desenvolvido no país recebedor do investimento. Em outras 

palavras, e para usar uma terminologia mais próxima da típica do direito internacional dos 

investimentos, esta modalidade de seguro visa garantir o investidor contra atos de 

nacionalização, confisco e expropriação regulatória (creeping expropriations)343.344 

O seguro da OPIC, todavia, apenas pode ser contratado por alguns investidores, 

denominados “investidores elegíveis”, que preenchem os requisitos definidos pela OPIC. 

Esta definição é dada tanto pelo contrato de seguro, como pelo estatuto da OPIC. O 

estatuto da OPIC define como elegíveis os cidadãos norte-americanos e as pessoas 

jurídicas, parcerias ou outras associações criadas conforme as regras americanas e 

substancialmente controladas por cidadãos, pessoas jurídicas, parcerias ou associações 

norte-americanas345.  

                                                             
342 Esta é uma mudança importante entre a cobertura atual e a cobertura prevista na década de 1980. No 
contrato modelo de 1980, não se entendia que conflitos civis que não chegassem a ser uma revolução ou 
insurreição estariam cobertos. Houve, portanto, uma expansão da possibilidade de cobertura do seguro. 
343 O site da OPIC enumera algumas medidas que podem ser configuradas como expropriação, notadamente: 
“abrogation, repudiation, and/or impairment of contract, including forced renegotiation of contract terms; 
imposing of confiscatory taxes; confiscation of funds and/or tangible assets; outright nationalization of a 
project” (https://www.opic.gov/what-we-offer/political-risk-insurance/types-of-coverage/expropriation). 
344 Em estudo específico sobre a utilização de seguros contra riscos políticos em projetos no setor de energia, 
Mark Kantor identifica que o conceito de expropriação incorporado na apólice de seguro não é o mesmo 
conceito de expropriação do direito internacional, muito embora em alguns casos da OPIC tribunais arbitrais 
tenham feito referência ao direito internacional costumeiro para interpretar o sentido da palavra “taking” 
considerado na apólice de seguro. Em referência a diversas seguradoras, o autor aponta que algumas apólices 
condicionam a cobertura à prova de que a perda do investidor tenha sido intencional, discriminatória ou tenha 
resultado diretamente do ato expropriatório. 

Neste mesmo estudo, Kantor aponta que os seguros contra riscos políticos também possuem 
exclusões de cobertura. Entre as principais exclusões, o autor indica: (i) causas múltiplas para a perda do 
investidor (a perda não foi resultado exclusivo do ato expropriatório); (ii) não cumprimento do direito local 
pelo investidor ou investimento; (iii) violações de contrato (no sentido de que violações de contrato pelo 
Estado receptor do investimento não chegariam a ser atos expropriatórios); (iv) ato do Estado realizado em 
sua capacidade comercial e não política (violação comercial do contrato não poderia ser considerada ato 
expropriatório); (v) atos provocados pelo segurado, incluindo default financeiro do investimento coberto; (vi) 
atos do Estado receptor do investimento feitos em boa fé, em caráter não discriminatório (KANTOR, 2015). 
345 O critério de definição de nacionalidade da pessoa jurídica para fins de contratação do seguro da OPIC 
não segue o teste proposto pelo caso Barcelona Traction, isto é, o local de constituição da sociedade como 
definidor de sua nacionalidade. O critério de determinação de nacionalidade para fins de contratação do 
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Em outras palavras, a OPIC não disponibiliza seus seguros para investidores 

estrangeiros, exceto se estes forem controlados por cidadãos, pessoas jurídicas, parcerias 

ou associações norte-americanas. O critério para definição de controle adotado no contrato 

modelo da OPIC é atrelado ao percentual de ações detidos pelo investidor. Neste sentido, a 

OPIC exige que o investidor possua ao menos 50% de participação societária ou outra 

participação (definido como “entire interest”) no projeto a ser segurado.346 

Ademais, é de se frisar que não basta que o investidor seja considerado elegível no 

momento da emissão da apólice de seguro. O pagamento da indenização coberta pela 

apólice está sujeito a uma segunda análise da elegibilidade quando do surgimento da 

demanda.347 Isto é, existe uma obrigação de que o investimento se mantenha sob controle 

norte-americano enquanto a apólice de seguro estiver em vigor348. 

O termo investimento também é definido em contrato e no estatuto da OPIC. As 

disposições se complementam, de tal sorte que para que se chegue a um conceito acerca do 

termo investimento, é necessário analisar ambas: 

Definição de Investimento do Estatuto da OPIC: 

Sec. 238 (a). the term ‘‘investment’’ includes any contribution or 
commitment of funds, commodities, services, patents, processes, or 
techniques, in the form of (1) a loan or loans to an approved project, (2) the 
purchase of a share of ownership in any such project, (3) participation in 
royalties, earnings, or profits of any such project, and (4) the furnishing of 
commodities or services pursuant to a lease or other contract; 

 

                                                                                                                                                                                        
seguro da OPIC segue a regra dos casos em que os EUA decidem por utilizar-se da proteção diplomática do 
interesse de seus nacionais (MERON, 1976; METZGER, 1971). 
346 Na audiência de 2003 na House of Representatives, a OPIC criticou esta limitação, indicando que com ela 
perdia competitividade em relação a outras iniciativas governamentais que também ofereciam seguro contra 
risco político (citou-se especificamente a iniciativa alemã, japonesa e canadense). 
347 Para maior clareza, é valioso transcrever a definição de investidor elegível, conforme previsto no Estatuto 
Social da OPIC:  

Sec. 238 (c): the term ‘‘eligible investor’’ means: (1) United States citizens; (2) corporations, 
partnerships, or other associations including nonprofit associations, created under the laws of the 
United States any State or territory thereof, or the District of Columbia, and substantially 
beneficially owned by United States citizens; and (3) foreign corporations, partnerships, or other 
associations wholly owned by one or more such United States citizens, corporations, partnerships, 
or other associations: Provided however, Thatnão seria com minúscula? the eligibility of such 
foreign corporation shall be determined without regard to any shares, in aggregate less than 5 per 
centum of the total issued and sub- scribed share capital, held by other than the United States 
owners: Provided further, That in the case of any loan investment a final determination of eligibility 
may be made at the time the insurance or guaranty is issued; in all other cases, the investor must be 
eligible at the time a claim arises as well as the time the insurance or guaranty is issued”. 

348 Esta obrigação está também expressa na cláusula 2.05 do Contrato Modelo da década de 1980. 
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Definição de Investimento do Contrato de Seguro Modelo Década de 

1970: 

Article 1. Sec. 1.18. Investment. The term “Investment” means the Investor’s 
actual contribution to the Foreign Enterprise at the United States dollar 
value thereof on each Date of Investment. The constituent elements of the 
Investment are more fully described in the Special Terms and Conditions. 
Where the constituent elements are other than cash, the value thereof shall 
be the lesser of the value agreed upon between the Investor and the Foreign 
Enterprise and a reasonable value in the United States of America for such 
elements (normally the fair market value), plus freight, insurance, import 
duties, cost of installation and other related direct costs borne by the 
Investor in connection with furnishing such elements, to the extent that the 
principles of accounting referred to in subsection 9.01(b) would permit such 
costs to be carried as a part of the Investment on the books account of the 
Investor. 

 

Pode-se verificar da linguagem utilizada em ambas as definições que a estratégia 

empregada na definição de investimento da OPIC busca ser bastante compreensiva. 

Verifica-se, pois, que se pretende contemplar diversas modalidades de participação em 

projetos. Assim, não apenas a participação societária (equity) é coberta pelo seguro, como 

também empréstimos de longo prazo, fadeout agreements, joint ventures, production 

sharing agreements, entre outros arranjos contratuais, podem ser contemplados pelas 

apólices da OPIC. Vale destacar também que custos colaterais à realização do investimento 

(impostos, despesas de instalação, frete e o próprio seguro) podem ser considerados parte 

dos investimentos realizados. 

As definições de investidor e investimento são essenciais para a aprovação de uma 

apólice de seguro para um projeto. Uma vez contratada a apólice de seguro, salvo se 

houver alguma reorganização societária, não se esperam dúvidas acerca da condição de 

investidor do segurado e da condição de investimento do projeto. As dúvidas que podem 

existir dizem respeito à constituição de um ato ou conjunto de atos do Estado receptor do 

investimento que dê ensejo ao pagamento da indenização prevista na apólice do seguro.  

Neste ponto, as definições de expropriação e dano são fundamentais. Tanto o 

estatuto quanto o contrato modelo da OPIC definem expropriação. Como ocorre com a 

definição de investimento, as disposições sobre expropriação se complementam, de tal 

sorte que para que se chegue a um conceito acerca do termo é necessário analisar ambas: 
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Definição de Expropriação do Estatuto da OPIC: 

Sec. 238. (b) the term ‘‘expropriation’’ includes, but is not limited to, any 
abrogation, repudiation, or impairment by a foreign government, a political 
subdivision of a foreign government, or a corporation owned or controlled 
by a foreign government, of its own contract with an investor with respect to 
a project, where such abrogation, repudiation, or impairment is not caused 
by the investor’s own fault or misconduct, and materially adversely affects 
the continued operation of the project; 

 
Definição de expropriação do Contrato de Seguro Modelo Década de 

1970: 

Article 1. Sec. 1.13. The term “Expropriatory Action” means any action 
which is taken, authorized, ratified or condoned by the Government of the 
Project Country, commencing during the Insurance Period, with or without 
compensation therefore, and which for a period of one year directly results 
in preventing:  

(a) the Investor from receiving payment when due in the currency specified 
of amounts which the Foreign Enterprise owes the Investor on or in 
respect of the Securities; or 

(b) the Investor from effectively exercising its fundamental rights with 
respect to the Foreign Enterprise either as shareholder or as creditor, 
as the case may be, acquired as a result of the Investment; provided, 
however, that rights acquired solely as a result of any undertaking by or 
agreement with the Government of the Project Country shall not be 
considered fundamental rights merely because they are acquired from 
such undertaking or agreement; or 

(c) the Investor from disposing of the Securities or any rights accruing 
therefore; or 

(d) the Foreign Enterprise from exercising effective control over the use or 
disposition of a substantial portion of its property or from constructing 
the Project or operating the same; or 

(e) the Investor from repatriating, and from exercising effective control in 
the Project Country over, amounts received in respect of the Securities 
as Investment Earning or Return of Capital, which action commences 
within eighteen (18) months immediately succeeding such receipt; 

provided, however, that any action which would be considered to be an 
Expropriatory Action if it were to continue to have any of the effect 
described above for one year may, at the option solely of OPIC, be 
considered to be an Expropriatory Action at an earlier time if OPIC shall 
determine that such action has cause or permitted a dissipation or 
destruction of assets of the Foreign Enterprise substantially impairing the 
value of the Foreign Enterprise as a going concern. 

 

A definição de ato expropriatório contida no contrato modelo, como se verifica da 

transcrição acima, é bem mais detalhada que o conceito estatutário de expropriação. É de 

se destacar que todas as modalidades dos seguros são contempladas pela definição de ato 

expropriatório, ou seja, os danos causados por guerras, insurgências civis ou mesmo a 
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impossibilidade de conversão de moeda são considerados atos expropriatórios, para fins do 

contrato modelo. Em segundo lugar, verifica-se da linguagem do contrato, que a relação 

entre o ato expropriatório e a perda sofrida pelo investimento deve ser direta349. Em 

terceiro lugar, verifica-se que não basta a constatação de um ato expropriatório pontual 

para que a cobertura securitária seja autorizada; os efeitos deste ato devem durar por pelo 

menos um ano, salvo uma decisão discricionária em sentido contrário da OPIC ou no caso 

de proteção contra não conversão da moeda350.  

Por fim, as definições deixam claro que não há necessidade de transferência do 

título de propriedade do investimento para o Estado receptor para que se considere que 

houve expropriação. Parece-nos, assim, que será possível identificar um ato expropriatório 

caso se verifiquem três condições: (i) a revogação, rejeição ou prejuízo ao contrato entre o 

investidor e o governo receptor do investimento por uma ação deste governo; (ii) tal ação 

do governo receptor do investimento não tenha sido causada por culpa ou falta do 

investidor, e; (iii) a referida ação do governo estrangeiro tenha afetado de maneira adversa 

a continuidade da operação do projeto. 

A definição ampla de ato expropriatório, tal como sugerida nos instrumentos da 

OPIC, indica que a expropriação indireta ou regulatória pode ser coberta por um seguro da 

OPIC. Se, por um lado, isto é uma vantagem, no sentido de aumentar a segurança do 

investidor, por outro, ela traz um problema. Isto porque, as expropriações indiretas ou 

regulatórias não ocorrem com uma única medida, mas com uma série de medidas que 

vistas conjuntamente preenchem os requisitos do teste triplo proposto. Isto causa 

dificuldade para se identificar o momento preciso a partir do qual se deve contar o prazo de 

um ano para que seja solicitada a indenização securitária à OPIC e no qual se deve avaliar 

o dano a ser indenizado351. 

                                                             
349 Mark Kantor aponta que a exigência de um vínculo direto entre a perda e o ato expropriatório torna a 
prática da OPIC bastante restrita. Neste sentido, o autor indica que no precedente Joseph Company, a OPIC 
definiu a necessidade de se demonstrar que a perda não era o resultado de fatores exógenos, tais como a 
impossibilidade de receber benefícios do mercado. Na determinação deste caso, a OPIC levou em 
consideração, entre outros fatores, (i) se o investimento coberto era economicamente sólido antes da ação 
governamental, e (ii) se a perda teria ocorrido mesmo que não houvesse a ação governamental (KANTOR, 
2015). 
350 O contrato de seguro prevê que o impedimento relacionado à conversão da moeda deve durar ao menos 60 
(sessenta) dias para que seja ativada a cláusula de proteção contra o risco de conversão de moeda. É 
importante que fique claro que a OPIC não protege o mero atraso na conversão; deve haver impossibilidade 
fática de conversão, a qual é presumida, em determinadas circunstâncias, após este período de 60 dias. 
351 Esta temática particular da definição da data de ocorrência de uma ato expropriatório foi tema de algumas 
arbitragens que envolveram investidores e a OPIC. Pode-se perceber certa consistência da OPIC em buscar 
atos concretos que sejam considerados expropriatórios. Neste sentido, o critério geralmente aceito para 
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Este é um ponto fundamental. A indenização paga pela OPIC busca ressarcir o 

dano causado pelo ato expropriatório que pode ser, mas não necessariamente é, igual ao 

valor total do investimento. Neste sentido, o contrato modelo da OPIC qualifica o dano 

como qualquer prejuízo à condição física, destruição, desaparecimento ou apreensão e 

retenção da uma propriedade, causado diretamente pelos fatos cobertos (guerra, 

insurreição, revolução, expropriação). É importante frisar que o dano deve ser uma 

decorrência direta dos riscos cobertos, o que indica que a cadeia de eventos referida 

anteriormente não pode ter sido interrompida por outro ato ou fato. Em outras palavras, o 

ato governamental deve ser condição necessária e suficiente para a causa e extensão do 

dano. 

A forma de determinação do valor da compensação também é importante. Isto 

porque a OPIC não indenizará o investidor de toda a perda do investimento – apenas do 

quanto tiver sido segurado, até o limite previsto na apólice do seguro, como é a prática 

normal no mercado de seguros. A distinção mais importante é que a determinação do valor 

da indenização será feita com base nos valores contabilizados conforme princípios gerais 

contábeis usualmente aceitos. Isto é, a avaliação do investimento para fins do seguro não é 

feita com base na estimativa de retorno ou projeção de fluxo de caixa, mas de acordo com 

valores efetivamente aportados no projeto e devidamente contabilizados. Destes valores, 

devem ser descontados ainda eventuais valores recebidos pelo investidor como 

compensação pelo mesmo dano coberto pela apólice de seguro.352 

Entendendo o investidor que houve um ato expropriatório, ele deverá notificar a 

OPIC para que esta o indenize. Caso o pedido de indenização seja negado pela OPIC (total 

ou parcialmente), qualquer das partes poderá iniciar um procedimento arbitral. A cláusula 

arbitral indica que a arbitragem será realizada em Washington, de acordo com as regras da 

American Arbitration Association. A linguagem da cláusula arbitral indica que a 

                                                                                                                                                                                        
definir a data da expropriação é o de identificar uma data em que uma cadeia de eventos passa a ter efeitos 
expropriatórios. (KOVEN, 1981). 
Para uma análise detida deste efeito, recomenda-se a leitura de “Expropriation and the “Jurisprudence”of 
OPIC”, de Vance R. Koven. 
352 A definição da forma de cálculo por meio de valores contábeis é uma marcante limitação dos valores a 
serem indenizados ao investidor. Isto porque, em projetos economicamente viáveis e saudáveis, a avaliação 
do investimento segundo critérios de mercado (e.g. fluxo de caixa descontado) tende a gerar valores 
significativamente superiores aos valores contábeis investidos. Isto significa que, por mais que um investidor 
adquira uma apólice de seguro que englobe todos os valores por ele aportados em um projeto (o que já seria 
raro), o valor da indenização paga pela OPIC deverá ser inferior ao valor efetivo do seu investimento, 
segundo uma avaliação de mercado. 
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arbitragem será realizada por árbitro único, sendo a decisão dele final, vinculante às partes 

e baseada no direito do Distrito de Columbia, nos EUA. 

Por fim, realizado o pagamento de uma indenização pela OPIC, o contrato de 

seguro prevê que ela se sub-rogue os direitos do investidor, passando à posição de credora 

do Estado receptor do investimento. Os acordos internacionais que autorizam a OPIC a 

atuar nos países considerados parceiros dos EUA preveem as condições gerais pelas quais 

esta sub-rogação será reconhecida pelo país receptor do investimento353. Estes acordos 

obrigam o país receptor do investimento a reconhecer a transferência ou aquisição de 

quaisquer valores, contas, créditos ou outros instrumentos em conexão com o exercício da 

cobertura securitária da OPIC, bem como a sub-rogação pela OPIC dos direitos do 

investidor. Os acordos preveem ainda que a OPIC receberá tratamento não menos 

favorável ao que o investidor teria direito, e que o Estado receptor do investimento 

aprovará as operações contratadas pelo investidor junto à OPIC previamente.354 

O objetivo político desta exigência é criar uma regulação clara, estável e recíproca 

para ambos os Estados. Não por outra razão, estes acordos preveem também a forma de 

resolução de controvérsias entre os Estados, inclusive com relação aos direitos ligados aos 

efeitos da sub-rogação da OPIC nos direitos do investidor.355 Os acordos preveem que os 

conflitos sejam resolvidos amigavelmente, por meio de negociações.  

Subsidiariamente, não chegando os Estados a um acordo no prazo de 6 (seis) 

meses, qualquer dos Estados poderá recorrer à arbitragem internacional. Esta arbitragem 

será ad hoc e envolverá apenas os Estados. O painel arbitral será compostos por três 

árbitros, cada Estado podendo escolher um árbitro, e o presidente sendo escolhido pelos 

coárbitros. Na falta de indicação de um árbitro por qualquer dos Estados parte ou pelos 

próprios coárbitros no prazo de três meses, qualquer dos Estados poderá requerer que o 

                                                             
353 Até o final do século passado estes acordos eram chamados de Acordos de Garantias de Investimento. A 
versão mais atual do acordo modelo negociado pelos EUA para permitir a atuação da OPIC os denomina 
Acordos de Incentivo ao Investimento (Investment Incentive Agreement). Como veremos mais adiante, a 
própria alteração na denominação deste acordo e em seu preâmbulo é um indicativo da mudança de papel que 
a OPIC teve nos últimos anos, tornando-se, cada vez mais, uma entidade destinada a promover o 
desenvolvimento sustentável. 
354 Em termos de policy, como verificamos na seção anterior, uma das condições para que a OPIC ofereça 
seus serviços a projetos em um determinado Estado é que este Estado possua um Acordo de Garantia de 
Investimentos com os EUA. Estes acordos não se confundem com os TBIs, tendo escopo de garantias muito 
mais limitado e se restringindo a regular a atuação da OPIC com o Estado receptor do investimento. 
355 Alguns autores, como é o caso de Theodor Meron, são da opinião de que este Acordo de Garantia de 
Investimento não deveria ser uma condição sine qua non para assegurar o ressarcimento da OPIC pelos 
valores pagos como indenização ao segurado. A sub-rogação aconteceria automaticamente, seja em virtude 
do contrato de seguro ou do direito internacional (MERON, 1976). 
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Secretário Geral do CIRDI faça as indicações necessárias. O direito aplicável será o direito 

internacional público, sendo a decisão do tribunal final e vinculante a ambos os Estados. 

É interessante notar que mesmo a OPIC sendo uma empresa pública, com 

personalidade jurídica própria e capacidade postulatória, a ela não é garantido o direito de 

acionar diretamente o Estado receptor do investimento por meio da arbitragem, ainda que 

tenha se sub-rogado todos os direitos do investidor. Como veremos mais adiante, apesar 

desta disposição parecer contrariar os ideais norte-americanos de garantir aos seus 

investidores as condições necessárias para que resolvam suas disputas com Estados 

receptores de investimento em foros neutros e internacionais, os resultados desta opção 

política para o caso da OPIC mostram que a opção por esta estrutura é efetiva – o índice de 

recuperação de indenizações é superior a 95%. Esta característica verdadeiramente singular 

da estrutura utilizada pela OPIC é uma das principais justificativas utilizadas nos debates 

do Congresso Norte-Americano para que a OPIC não seja desativada ou privatizada. 

 
2.4.2.3. Os resultados do programa da OPIC 

Como indicado anteriormente, por ser um programa bastante antigo dos EUA, fazer 

uma análise detalhada dos resultados da OPIC ao longo de mais de quatro décadas de 

existência, seria uma tarefa pouco produtiva que fugiria também ao escopo da tese. É 

interessante, de toda forma, observarmos algumas características dos resultados obtidos 

pela OPIC, desde a sua criação, com a estrutura do programa de seguros, conforme 

apresentado no item 2.4.2.2, acima. 

O primeiro dado que chama a atenção é o fato de que desde sua fundação, em 1969, 

ela sempre foi uma empresa lucrativa, que distribuiu resultados positivos para o tesouro 

norte-americano. Os resultados da OPIC advêm de duas principais fontes de receita: taxas 

de seguro paga pelos seus clientes e juros de investimentos realizados ano a ano. Segundo 

os relatórios das audiências públicas realizadas no Congresso Norte-Americano, os 

números indicam que a OPIC seria uma empresa lucrativa mesmo que não realizasse 

aplicações financeiras356. Este cenário se mantém até os dias de hoje.  

                                                             
356 A consistência dos resultados positivos ao longo dos anos é o principal argumento da linha que defende a 
privatização da OPIC nos EUA. Em suma, o argumento é o de que o Estado não deve comprometer receitas 
com uma empresa pública superavitária, na medida em que isto não promove uma alocação eficiente de 
recursos, pois se há lucro na atividade realizada, então a iniciativa privada poderia assumir o programa. 
Adiciona-se a este argumento o fato de que o programa não deixa de gerar um risco potencial para os 
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O segundo dado é o alto índice de recuperação de créditos frente a Estados que não 

tenham honrado suas obrigações perante empresários beneficiários dos seguros oferecidos 

pela OPIC. Os números dão conta de um índice de recuperação de valores superior a 95% 

de todos os créditos nos quais a OPIC tenha se sub-rogado357.  

O terceiro dado importante de ser anotado é que o programa de apoio da OPIC 

(incluindo aqui seguros e financiamentos) consistentemente aumentou o volume 

acumulado de exportações e de empregos gerados nos EUA. O volume de reservas 

acumuladas da OPIC também cresceu de forma consistente desde sua fundação. 

Ademais, conforme apresentado anteriormente, a década de 1990 marcou uma 

mudança no posicionamento da OPIC com relação ao perfil das empresas atendidas por 

ela. Os resultados do desenvolvimento de negócios para pequenas empresas358 (com 

medidas visando diminuir a burocracia, aumentar a divulgação do trabalho da OPIC e criar 

um departamento especial para assessorar pequenos negócios) foi o crescimento do 

número de projetos apoiados. Enquanto nas décadas de 1970 e 1980, aproximadamente 

80% dos projetos apoiados pela OPIC eram para grandes empresas, na década de 2000, 

aproximadamente 80% dos projetos foram para pequenas empresas359. Hoje em dia, as 

pequenas empresas respondem por cerca de 75% do total de projetos apoiados pela OPIC. 

Atualmente a OPIC possui projetos ativos em mais de 100 países, em valor 

próximo a USD 20 bilhões. O seu principal foco de atuação são projetos destinados ao 

continente africano, que responde por cerca de 40% do total dos compromissos assumidos 

pela OPIC em 2015.360 Vale pontuar também que o perfil dos compromissos assumidos 

pela OPIC também é diferente desde sua fundação. O Relatório Financeiro Anual da OPIC 

de 2015 indica que os financiamentos diretos responderam por cerca de USD 3.9 bilhões, a 
                                                                                                                                                                                        
contribuintes norte-americanos, em caso de um default de diversos Estados beneficiários de programas 
apoiados pela OPIC. 
357 Este é o contra argumento dos apoiadores da OPIC àqueles que entendem que ela deve ser privatizada. 
Segundo eles, a história mostra que, apesar do alto grau de exposição da OPIC, ela tem sido bem sucedida 
em recuperar créditos contra os Estados receptores de investimento. Os apoiadores da OPIC dizem que isto 
somente é possível pelo fato de ela integrar, de maneira indireta, o governo dos Estados Unidos e poder se 
utilizar de mecanismos de pressão diplomática para garantir o ressarcimento dos valores pagos aos 
empresários em função do seguro de risco político. Neste sentido, a OPIC seria um mecanismo bastante 
efetivo de proteção dos interesses norte-americanos e sinalizaria para países parceiros, de um ponto de vista 
programático de política externa, o interesse americano em proteger seus nacionais no exterior. 
358 Pequenas empresas para a OPIC são aquelas que possuem menos de USD 400 milhões em receita anual, 
patrimônio líquido inferior a USD 100 milhões ou com menos de 500 funcionários. 
359 Evidentemente, o maior volume de recursos continua sendo tomado por grandes empreendimentos de 
grandes empreendedores norte-americanos. O dado refere-se, exclusivamente, ao número absoluto de 
projetos apoiados. 
360 Vale lembrar que, em meados da década de 1990, o continente Americano respondia por cerca de 40% 
dos investimentos da OPIC. 
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estruturação de fundos de investimento, por cerca de USD 387 milhões, e os seguros, por 

cerca de USD 159.8 milhões. 

O portfólio de compromissos totais é explicado pelo gráfico abaixo361: 

Figura 12 – Portfolio de compromissos assumidos pela OPIC 

 

Como se verifica na Figura 12, em termos agregados, o principal produto da OPIC 

são os financiamentos, que respondem por 75% do total de investimentos, seguido dos 

seguros (14%) e dos fundos de investimento (11%). Em termos de região atendida, os 

principais destinos são a América Latina e o Caribe, juntamente com a África Subsaariana, 

sendo que ambos respondem por 25% do total do portfólio da OPIC. 

Por fim, vale fazer uma nota sobre a relativa e recente mudança na percepção do 

papel da OPIC, que ficou clara na análise dos relatórios do Congresso Norte- Americano e 

também dos relatórios anuais da OPIC desde 2010. Como verificamos acima, a OPIC 

nasceu de um programa de assistência internacional voltado a criar um ambiente seguro e 

estável para que investidores norte-americanos pudessem investir em países menos 

desenvolvidos. Ao longo dos anos, e, particularmente na última década, parece-nos que a 

OPIC passou a ocupar o papel de suprir insumos financeiros não disponíveis no mercado 

por instituições privadas, para garantir um ideal de promoção de desenvolvimento 

sustentável no exterior, e não propriamente de reconstrução de países ou de auxílio na 

transição de economias comunistas para economias de mercado. Este fato também é 

evidenciado nos preâmbulos dos acordos de incentivo a investimentos362. 

                                                             
361 Gráficos extraídos do relatório anual da OPIC de 2015 (OPIC, 2016). 
362 No século passado estes acordos eram intitulados de Acordos de Garantias de Investimento. Atualmente, 
sua denominação foi alterada para Acordos de Incentivo a Investimento, o que também nos parece um indício 
da alteração do propósito da OPIC e do programa de garantias aos investimentos norte-americanos. 
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Neste ponto, muito embora esteja estatutariamente vinculada a uma lei intitulada de 

Foreing Aid Act, a função da OPIC se aproxima da função de um banco de 

desenvolvimento, destinado especificamente a negócios que envolvem investimento 

estrangeiro direto. 

 
2.5. Proposta de reflexão sobre a função destes instrumentos no processo de 

internacionalização das empresas norte-americanas: Uma política pública de 

proteção de investimento estrangeiro nos EUA?  

Como proposto inicialmente, o objetivo deste capítulo foi apresentar os 

instrumentos desenvolvidos nos EUA para estimular e proteger o investimento de seus 

nacionais no exterior e identificar suas principais características jurídicas, as opções e 

justificativas políticas e econômicas que os embasam. Identificamos, assim, três 

instrumentos que podem ser relacionados ao processo de internacionalização das empresas 

norte-americanas: o programa de Tratados Bilaterais de Investimento, o Export Import 

Bank e a Organização de Investimento Privado no Exterior dos EUA, bem como uma 

regulação nacional que nos parece ser um contraponto à proposta internacional dos EUA 

de liberalização da economia. 

Esta seção proporá uma reflexão sobre as funções que estes instrumentos 

exerceram no passado e exercem, hoje em dia, no processo de internacionalização das 

empresas norte-americanas, tanto sob uma perspectiva de estímulo (ou apoio) às iniciativas 

nacionais, como sob uma perspectiva de efetiva proteção do investimento realizado. Com 

base nesta reflexão buscar-se-á compreender em que medida os instrumentos adotados 

pelos EUA representam um paradigma efetivamente liberal de garantir o livre fluxo de 

capital e de investimentos em nível mundial363.  

No que diz respeito às funções destes instrumentos, o primeiro ponto que nos 

parece relevante destacar relaciona-se às origens históricas do ExIm e da OPIC. Como 

apresentado anteriormente, estas agências remontam ao programa de auxílio internacional 

dos EUA, estabelecido no âmbito do Plano Marshall na década de 1950, que tinham como 

objetivo principal auxiliar a Europa em seu processo de reconstrução pós Segunda Guerra 
                                                             
363 Vandevelde aponta que um regime liberal internacional de investimentos é aquele no qual a relação do 
Estado com o mercado é consistente com três princípios: (i) o Estado protege o investimento contra 
interferências públicas e privadas (princípio de segurança do investimento); (ii) o Estado permite que o 
mercado determine a direção e a natureza do fluxo de investimentos transfronteiriço (princípio de 
neutralidade do investimento), e; (iii) o Estado garante que o mercado esteja funcionando de forma adequada 
(princípio de facilitação do mercado) (VANDEVELDE, 1998). 
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Mundial. Vale notar que, neste primeiro momento, sequer havia sido criado o programa 

norte-americano de TBIs que, como vimos, surgiu em 1980 como uma reação à onda de 

expropriações das décadas de 1960 e 1970.  

Em outras palavras, inicialmente parece-nos que o ExIm Bank e a OPIC não foram 

criados com o fito de direcionar as empresas norte-americanas a internacionalizarem suas 

atividades. Ambas estas iniciativas buscavam criar condições para que os investidores 

americanos tivessem competitividade (no caso dos financiamentos do ExIm) e relativa 

segurança (no caso da OPIC) ao realizarem este processo que seria naturalmente 

impulsionado por forças de mercado. Não se nega, entretanto, que a criação destes 

instrumentos tenha sido útil – talvez essencial, em alguns casos – para que algumas 

empresas internacionalizassem suas atividades e, neste sentido, tenham servido de apoio 

para o processo de internacionalização de suas atividades. 

O segundo ponto a ser destacado é que além de sua gênese comum, o 

desenvolvimento do ExIm e o da OPIC foram relativamente similares. Após 

desenvolverem uma atuação inicialmente focada no Plano Marshall e na reconstrução da 

Europa (década de 1950), ambas as agências Expandiram seu território de ação e os 

serviços oferecidos 364 : desenvolveram produtos para pequenos e médios negócios, 

produtos para a África Subsaariana e produtos de apoio a negócios de minorias e de 

mulheres.365 Não foi possível identificar, todavia, elementos que permitissem concluir ter 

havido qualquer coordenação na atividade destas duas agências. 

Em terceiro lugar, as mudanças ocorridas ao longo da história destas duas 

instituições as aproximam, atualmente, de agências de desenvolvimento, com o objetivo de 

prover os meios para que empresários norte-americanos desenvolvam seus negócios 

internacionalmente. Uma das indicações disto é a evolução e convergência dos produtos 

oferecidos por estas duas agências – o ExIm Bank iniciou suas atividades com foco em 

financiamentos, a OPIC em seguros, mas, atualmente, ambas oferecem financiamentos e 

seguros em seu portfólio de produtos.  

                                                             
364 No caso do ExIm, o foco de atuação passou a ser o fomento das exportações norte-americanas, 
independentemente de elas poderem ser constituídas como investimentos; no caso da OPIC, o foco passou a 
ser os países menos desenvolvidos que os EUA, retirando de sua atuação as grandes potências europeias.  
365 Vale anotar, neste momento, que parece haver um espaçamento de cerca de uma década entre os passos do 
ExIm e os da OPIC. Uma das hipóteses que podem justificar estes movimentos similares em períodos 
históricos distintos é que o aumento do fluxo comercial (fomentado pelo ExIm) tenha levado ao incremento 
de investimentos diretos na mesma região (ou pelo mesmo perfil de investidor) e, desse modo, estimulado a 
demanda pelos produtos oferecidos pela OPIC. A confirmação desta hipótese foge ao escopo desta tese.  
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Este fato não significa, no entanto, que exista necessariamente uma sobreposição de 

funções entre as duas agências. Isto porque, como vimos, o ExIm Bank é uma entidade 

dedicada a apoiar a exportação de produtos e serviços. Os seguros oferecidos pelo ExIm 

Bank não se confundem com os seguros da OPIC por pelo menos duas razões. 

Primeiramente, porque a OPIC visa segurar projetos que contemplem investimento direto 

norte-americano, enquanto o ExIm Bank se dedica a segurar operações de exportação de 

produtos e serviços, os quais podem (mas não necessariamente) constituir investimentos. 

Em segundo lugar, porque a cobertura oferecida pelo ExIm Bank é compreensiva (engloba 

riscos comerciais, em geral), enquanto que os seguros da OPIC são dedicados à proteção 

contra riscos políticos.  

Neste sentido, o quarto elemento relacionado às funções destes instrumentos indica 

uma relação de complementaridade entre estas duas agências quanto ao apoio à 

estruturação de investimentos norte-americanos no exterior. Esta noção de 

complementaridade talvez ajude a explicar os resultados ligeiramente distintos observados 

atualmente. Como vimos, a maior exposição do ExIm Bank está em projetos localizados na 

Ásia (aproximadamente 25%), na África (aproximadamente 19%) e na América Latina e 

Caribe em conjunto com a Europa (aproximadamente 18%), dedicados ao transporte aéreo, 

manufaturas e óleo e gás. Enquanto isso, os resultados recentes da OPIC indicam que sua 

atuação tem sido particularmente focada na África (cerca de 41% de exposição), na 

América Latina e Caribe (aproximadamente 25% de exposição ) e na Ásia (cerca de 16% 

de exposição).  

Em quinto lugar, os TBIs ocupam um papel relevante no processo de 

internacionalização das empresas norte-americanas, sobretudo no que diz respeito à 

proteção do investimento realizado no exterior. Neste sentido, ainda que não seja possível 

precisar o impacto que estes tratados têm na decisão dos investidores de internacionalizar 

suas atividades366, a sinalização de estabilidade do marco jurídico por eles assegurada é 

apontada como um fator relevante na análise de risco e de custo-benefício realizada pelos 

investidores quando tomam a decisão de investir. Explica-se. 

A racionalidade econômica indica que a decisão de investir é resultado de um 

cálculo de custo-benefício que leva em consideração o potencial retorno que um 

determinado investimento pode dar ao investidor. O cálculo deste retorno é realizado em 
                                                             
366 Da mesma forma como não existem evidências empíricas que indiquem precisamente que a assinatura de 
TBIs atraia investimentos, também não parecem existir evidências suficientes indicando que os TBIs sejam 
determinantes para a decisão de investir no exterior. 
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função de diversos riscos identificados pelo investidor. Os riscos de expropriação, não 

conversão de moeda, tratamento discriminatório, entre outros com os quais os TBIs lidam, 

são variáveis que compõem este cálculo. Neste sentido, quanto maiores forem os riscos, 

mais retorno o investidor exigirá para assegurar seus benefícios. Os TBIs serviriam, assim, 

como uma sinalização de que os riscos estariam estabilizados em um determinado patamar 

e, por vezes, com um compromisso dos Estados receptores do investimento de adotarem 

medidas de mitigação destes riscos no futuro (VANDEVELDE, 2000). 

O grande papel inicial dos TBIs não foi o de garantir acesso a novos mercados ou o 

de direcionar a atividade empresarial para alguns países em específico. O principal papel 

que eles assumiram na política norte-americana foi o de difundir a premissa liberal de que 

direitos de propriedade bem definidos por meio de regras claras e estáveis podem atrair e 

estimular investimentos, e assegurar aos investidores mecanismos efetivos para garantir 

que estas regras sejam obedecidas (VANDEVELDE, 1998a, 2000). 

Por outro lado – e este é o sexto ponto relevante nas funções identificadas – na 

exata medida em que os TBIs passaram a ser utilizados por diversos Estados com o 

objetivo de assegurar a seus nacionais, fundamentalmente, os mesmos direitos, eles 

deixaram de apenas difundir estas premissas liberais e passaram a ser garantia contra 

medidas discriminatórias. Neste sentido, eles assumem, como o ExIm e a OPIC, a função 

de representar uma garantia de que os investidores norte-americanos não recebam 

tratamento menos favorável que o conferido a outros investidores ou a nacionais de outros 

estados.367  

O sétimo ponto a ser observado relaciona-se à aparente falta de relação entre a 

estratégia de negociação dos TBIs norte-americanos e as estratégias de direcionamento das 

atividades da OPIC e do ExIm Bank. Não parece existir indícios de coordenação das 

estratégias de negociação de TBIs com o desenvolvimento de produtos no âmbito da OPIC 

e do ExIm Bank368, segundo a pesquisa realizada. 

                                                             
367 Esta função talvez ajude a explicar porque a maior parte dos casos de arbitragem de investimento bem 
sucedidos relacionam-se a condições de tratamento não discriminatório, e não propriamente a riscos de 
expropriação. (KANTOR, 2013) 
368 O ANEXO 2, que compara os países que assinaram TBIs e acordos de garantia para atividade da 
OPIC nos indica que dos 47 (quarenta e sete) Estados com os quais os EUA mantêm TBIs, 45 (quarenta e 
um) também possuem acordos de garantia para atividade da OPIC. Não nos parece razoável indicar que haja 
um esforço de coordenação destas políticas a partir destes dois dados, pois já foram assinados mais de 162 
(cento e sessenta e dois) acordos de garantia no âmbito da OPIC e, como vimos, a OPIC não exige que TBIs 
estejam em vigor para que se realize atividades em Estados parceiros.  
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Por fim, no que diz respeito à função destes instrumentos, o caso Exon-Florio 

indica, em alguma medida, a contradição dos EUA no tratamento do investimento 

estrangeiro direcionado ao seu país. Conforme apresentado, apesar dos esforços de enviar 

uma mensagem liberal para o mundo no que diz respeito à circulação de investimentos, 

internamente, diante da ameaça de grandes investidores estrangeiros, a Exon-Florio 

Amendment representou o viés protecionista dos EUA amparado sob a justificativa de 

segurança nacional. Apesar da aparente contradição, a medida não pareceu afetar os 

esforços norte-americanos em níveis internacionais, tampouco, representou um 

redirecionamento da política de apoio e proteção do investimento norte-americano no 

exterior. 

Estes oito elementos parecem nos indicar que, muito embora os TBIs modelo norte-

americanos não disponham de cláusulas que promovam o investimento nacional no 

exterior, e este nunca tenha sido um objetivo político declarado do programa, a estrutura 

institucional relacionada ao investimento estrangeiro garante apoio aos investidores norte-

americanos por meio de produtos financeiros e de seguros. Os papéis do ExIm Bank e da 

OPIC, neste sentido, são relevantes para este ambiente institucional. 

Neste sentido, ainda que o desenvolvimento do ExIm Bank e da OPIC pareça 

indicar que não havia coordenação das suas atividades entre si, nem tampouco com a 

estratégia de proteção de investimento do programa norte-americano de TBIs, parece-nos 

que o conjunto destes fatores permite identificar elementos de uma política pública de 

promoção e proteção de investimento norte-americano no exterior. Estes elementos 

decorrem da constatação de que, apesar da aparente falta de coordenação, estes três 

instrumentos (TBIs, ExIm Bank e OPIC) são utilizados de forma complementar para apoiar 

e proteger o investimento norte-americano no exterior. 

Em outras palavras, a associação do capital público (ExIm Bank e OPIC) e da 

estratégia política que embasa a negociação de TBIs com o capital privado parece-nos 

gerar condições efetivas de promoção de investimento norte americano no exterior. Resta, 

assim, saber se o conjunto destes instrumentos utilizados pelos EUA pode ser visto como 

representante do paradigma liberal de livre fluxo de capitais, proclamado como uma das 

matrizes do programa de TBIs norte-americano, ou se é, de alguma forma, representante de 

uma contradição deste paradigma. 

Neste ponto, vale lembrar a proposta de Vandevelde sobre os três princípios que 

norteiam a relação do Estado com o mercado em um regime liberal internacional de 
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investimentos. O primeiro é o princípio de segurança do investimento, segundo o qual o 

Estado protege o investimento contra interferências públicas e privadas. O segundo é o 

princípio de neutralidade do investimento, segundo o qual o Estado deve permitir que o 

mercado determine a direção e a natureza do fluxo de investimentos transfronteiriço. O 

terceiro princípio é o de facilitação do mercado, segundo o qual o Estado deve garantir que 

o mercado funcione de forma adequada, corrigindo suas falhas (VANDEVELDE, 1998a). 

Parece-nos que este conjunto de instrumentos que identificamos neste capítulo não 

representa este paradigma liberal. A Exon-Florio Amendment é, por si só, uma indicação 

de que os EUA não se norteiam pelo princípio de neutralidade do investimento, como já 

apontamos. De toda forma, se analisarmos apenas os instrumentos dedicados a apoiar e 

proteger investimentos norte-americanos no exterior, verificaremos que o ambiente 

institucional dos EUA contradiz este paradigma.  

Isto porque, apesar de os EUA não terem desenvolvido uma espécie de 

“capitalismo de Estado”, direcionando o investimento de empresas nacionais para o 

exterior, a criação do ExIm, da OPIC e os próprios TBIs buscava, em alguma medida, criar 

condições institucionais para a livre circulação de capital. É dizer, portanto, que as 

condições para circulação de investimento norte-americano são conformadas por 

instrumentos jurídicos desenvolvidos pelos EUA com o objetivo de garantir presença 

competitiva de empresas norte-americanas no exterior e que associam dinheiro público ao 

fomento de empresas privadas.369 

Não há dúvidas de que se trata de um paradigma econômico diferente do paradigma 

do chamado “capitalismo de Estado”, que impulsiona e conduz os agentes econômicos. No 

entanto, parece-nos que a estrutura institucional norte-americana no que toca o 

investimento americano no exterior não segue, a rigor, os princípios deste modelo liberal. 

Parece-nos, inclusive, que mais do que simplesmente nivelar as condições de concorrência 

(level the playing field) com investidores locais e de outras nacionalidades – papel 

destinado às regras claras, transparentes, seguras e estáveis dos TBIs – o ExIm e a OPIC 

dão um passo além para assegurar à iniciativa privada norte-americana as condições de 

atuar de forma competitiva em mercados externos.  

                                                             
369 Neste sentido, como o próprio Vandevelde aponta, os próprios TBIs são estruturados de acordo com a 
crítica intervencionista ao modelo liberal. Isto porque os TBIs não reservam ao mercado a função de alocar o 
investimento estrangeiro, pelo contrário, a partir de uma ação dos Estados, eles permitem que se regule o 
fluxo de investimentos. Não obstante, o autor aponta ainda que a existência de agências governamentais 
destinadas a prover seguros contra riscos políticos é também uma tática intervencionista (VANDEVELDE, 
2000). 
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Como veremos adiante, esta percepção é importante na medida em que aproxima o 

modelo norte americano das iniciativas que vêm sendo adotadas pelo Brasil para a 

promoção e proteção do investimento brasileiro no exterior. Neste ponto em particular, 

parece-nos que o estudo comparado proposto nesta tese pode servir para o aperfeiçoamento 

institucional de ambos os sistemas. 
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CAPÍTULO III: A COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS 

BRASILEIRO E NORTE-AMERICANO, O PAPEL DO DIREITO 

INTERNACIONAL COSTUMEIRO E A GESTÃO PRIVADA DO 

RISCO DE INVESTIMENTO 
 

Este capítulo tem três objetivos específicos: sistematizar e sintetizar a comparação 

entre o modelo brasileiro e o modelo norte-americano de promoção e proteção de 

investimentos(3.1), apresentar o direito internacional costumeiro do ponto de vista de seu 

conteúdo material e processual, e das funções por ele exercidas no regime internacional de 

regulação de investimento direto estrangeiro(3.2), e; identificar formas de organização 

privada de mitigação de riscos de investimento, à luz dos modelos brasileiro, norte-

americano e do direito internacional costumeiro dos investimentos(3.3). 

Neste sentido, buscar-se-á estabelecer a comparação (e, em alguma medida, a 

relação) entre os parâmetros de proteção do investimento dado tanto pelas iniciativas 

nacionais objeto da tese (modelos brasileiro e norte-americano de proteção e promoção de 

investimento), quanto pelo direito internacional costumeiro.  

Após a identificação e a comparação destes elementos nas seções 3.1 e 3.2, a seção 

3.3. buscará identificar as formas como a iniciativa privada faz uso do conjunto destes 

elementos, tanto de natureza nacional, quanto internacional, para estruturar operações de 

forma a mitigar riscos inerentes aos investimentos. Objetiva-se com isto propor uma 

reflexão aprofundada sobre o modo como os diversos elementos de promoção e proteção 

de investimentos identificados na tese se relacionam e podem ser úteis na perspectiva do 

investidor. 

 

3.1. A comparação entre o modelo brasileiro e o modelo norte-americano de 

promoção e proteção de investimento 

Como verificamos nos capítulos I e II, o tratamento dispensado no Brasil e nos 

EUA à promoção e proteção do investimento não se limita aos acordos de promoção e 

proteção de investimentos, sejam eles bi ou multilaterais. Segundo o que verificamos, a 

promoção e proteção de investimento está calcada também em estruturas de financiamento 
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e seguro diretamente utilizadas pelos empresários que desejam expandir suas atividades no 

exterior. 

Parece-nos, portanto, possível dizer que os objetos que buscamos comparar são, 

efetivamente, comparáveis. Neste sentido, deve-se esclarecer que o objetivo da 

comparação é, nesta seção, fundamentalmente analítico, com o fito de sintetizar as 

semelhanças e diferenças entre as opções regulatórias de cada um dos Estados analisados. 

Assim, esta subseção buscará estabelecer a comparação entre os modelos brasileiro 

e norte-americano, considerando os tratados bilaterais que são utilizados por ambos os 

Estados (3.1.1), os tipos de financiamento fornecidos por iniciativas como o ExIm (3.1.2) e 

as modalidades de garantia e seguro oferecidas pela ABGF e pela OPIC (3.1.3).  

 

3.1.1. Comparação dos ACFIs brasileiros com os TBIs norte-americanos: similaridades 

e diferenças 

No que diz respeito aos acordos internacionais relacionados à promoção e proteção 

de investimentos, a pesquisa indicou que ambos os países negociaram acordos que 

disciplinam o assunto – o Brasil negociou recentemente os Acordos de Cooperação e 

Facilitação de Investimentos e os Estados Unidos, desde a década de 1980, negociam 

Tratados Bilaterais de Investimento no âmbito de seu programa de proteção do 

investimento norte-americano no estrangeiro.  

Esta é uma primeira diferença relevante entre os acordos: eles estão situados em 

momentos históricos bastante distintos. Enquanto o modelo norte-americano surgiu no 

contexto de reforçar padrões internacionais de proteção à propriedade privada, 

notadamente, em função das características do mundo polarizado entre duas superpotências 

(uma representante do capitalismo e outra do comunismo), o modelo brasileiro surgiu 

quando o modelo clássico de proteção de investimento, fundado em TBIs, estava em 

xeque.  

O lapso temporal entre estes modelos também permite identificar diferentes 

características nos modelos norte-americanos370. A evolução dos tratados norte-americanos 

indica que à medida que os EUA deixaram de ser um país exportador de capital e passaram 

a ser um relevante importador de capital estrangeiro, também os TBIs passaram a se 
                                                             
370 Em razão desta evolução dos tratados norte-americanos, a comparação das disposições específicas entre 
os tratados dos EUA e os brasileiros será feita utilizando-se o modelo de 2012 dos EUA.  
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preocupar em reservar aos EUA maior espaço regulatório. Entretanto, a preocupação 

central desde a gênese do programa de TBIs dos EUA continua a mesma: a proteção do 

investimento norte-americano no exterior.  

A análise da evolução histórica dos modelos de TBI dos EUA evidencia, em 

alguma medida, a proximidade entre eles e os ACFIs brasileiros. Isto porque, tal qual 

ocorrido historicamente nos EUA, a preocupação em desenvolver um instrumento 

internacional capaz de dar segurança jurídica e, ao mesmo tempo, estimular o investimento 

brasileiro no exterior, surgiu da constatação de que empresas brasileiras operavam no 

exterior. Assim, tal como se verifica atualmente nos EUA, o modelo brasileiro visa dar 

segurança jurídica ao investidor nacional e, ao mesmo tempo, garantir o necessário espaço 

regulatório ao Estado brasileiro.  

Ademais, como ocorre nos EUA, pode-se identificar que os ACFIs têm como 

objetivo reduzir (quiçá, eliminar) distorções de comércio ou barreiras artificiais ao fluxo de 

investimento e garantir que o investidor estrangeiro não tenha mais proteção que 

investidores nacionais têm em sua jurisdição de origem.  

Apesar desta aproximação possível sobre o ponto de vista de objetivos políticos dos 

tratados, os ACFIs, diferentemente dos TBIs norte-americanos, não são vistos como 

tratados que buscam proteger o investimento brasileiro no exterior371. Neste sentido, 

existem diversas disposições materiais nos TBIs norte-americanos que não são encontradas 

nos ACFIs brasileiros, a maior parte delas relacionada a mecanismos de resolução de 

controvérsias.  

Esta aproximação das semelhanças e diferenças dos objetivos políticos destes 

tratados é importante para identificarmos nos parágrafos seguintes as características das 

disposições materiais que estão presentes em ambos os acordos ou, pelo contrário, em 

apenas um deles. 

A técnica empregada em ambos os acordos para definir o escopo de aplicação dos 

tratados é essencialmente a mesma. Ambos os modelos definem o escopo de aplicação em 

função dos conceitos de investidor, investimento e das exceções quanto à aplicabilidade 

dos acordos. A definição de investimento é essencialmente a mesma em ambos os 

                                                             
371 Não se pode, neste sentido, confundir o objetivo de proteger o investimento brasileiro no exterior com o 
de garantir segurança jurídica aos investimentos. Neste último caso, busca-se criar um conjunto de regras 
claras e previsíveis que conformem o quanto será necessário para a atividade empresarial do nacional. No 
primeiro caso, estas regras atenderiam ao propósito de proteção dos valores despendidos pelo nacional no 
exterior.  
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modelos, de forma que se busca proteger quaisquer ativos (bens ou direitos) controlados 

por um investidor e com o objetivo de estabelecer uma relação econômica duradoura entre 

o investidor e o país receptor do investimento372. Ambas as definições são suficientemente 

extensas para compreender também direitos contratuais que possam ser considerados 

investimentos373. Todavia, o modelo brasileiro, diferentemente do norte-americano, atrela 

o conceito de investimento à destinação do ativo para a produção de bens e serviços. 

O conceito de investidor é, também, essencialmente igual em ambos os modelos. O 

nacional de um Estado ou a empresa nacional de um Estado que controla um ativo no 

território da outra parte é considerado um investidor. O modelo brasileiro, no entanto, 

limita o conceito de investidor pessoa jurídica àquele que tenha o centro de suas atividades 

no território da parte exportadora do capital.  

O modelo brasileiro não prevê, como ocorre no caso dos TBIs norte-americanos, a 

exclusão de setores específicos das disposições dos acordos (e.g. segurança nacional).374 O 

modelo de TBI dos EUA estabelece exceções à aplicação das disposições dos tratados para 

medidas relacionadas ao meio ambiente, ao direito dos trabalhadores e aos direitos 

humanos em geral, expressamente indicando que eventuais atos regulatórios relacionados a 

estas áreas não ficarão sujeitos às previsões de resolução de conflitos do tratado, seja a 

arbitragem de investimentos ou a arbitragem Estado-Estado. 

Há também uma diferença importante entre o modelo norte-americano e o 

brasileiro no que diz respeito à duração do tratado e sua aplicação após o término de 

vigência. No que diz respeito ao prazo de duração, a diferença é menos importante – o 

modelo americano prevê duração de 10 anos, enquanto o brasileiro varia de 10 a 20 anos; a 

principal diferença está nos efeitos do tratado após seu encerramento. O modelo norte-

americano prevê uma cláusula de estabilização que indica que o tratado permanecerá em 

vigor pelo período de 10 anos após seu encerramento para os investimentos já 

estabelecidos no território dos Estados partes – isto é, a cláusula garante ao investidor a 

proteção do tratado pelo prazo mínimo de 10 anos a partir de seu estabelecimento. A opção 

brasileira nos ACFIs não prevê qualquer disposição neste sentido. 

                                                             
372 Nestes elementos é possível identificar os três elementos centrais à definição de investimento nos TBIs 
norte-americanos: (i) comprometimento de capital ou outros recursos; (ii) expectativa de ganho ou lucro, e; 
(iii) assunção de risco. 
373 Trata-se de previsão semelhante às chamadas “cláusulas guarda-chuva”. 
374 A previsão dos ACFIs brasileiros apenas indica expressamente que as regras contidas no tratado não 
poderão ser interpretadas de forma a limitar o poder dos Estados de tributar os investimentos de nacionais da 
outra parte. 
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Na esteira garantista do TBI norte-americano, prevê-se que os investimentos 

cobertos pelo tratado ficarão sujeitos a um parâmetro mínimo de tratamento, o qual é 

definido pelas disposições sobre tratamento justo e equitativo (fair and equitable 

treatment) e proteção integral e segurança (full protection and security). Embora seja 

arguível que estes parâmetros de tratamento sejam uma decorrência do direito 

internacional costumeiro, os tratados brasileiros não possuem qualquer disposição neste 

sentido. 

Tanto o modelo brasileiro quanto o norte-americano possuem previsão que garante 

tratamento nacional aos investidores e aos investimentos cobertos pelos tratados e assegura 

a eles os benefícios da cláusula da nação mais favorecida. Entretanto, há uma diferença 

marcante entre os modelos, pois o norte-americano estende estes benefícios apenas a 

investimentos e investidores que se encontrem em circunstâncias similares (like 

circumsntances). No modelo brasileiro não há qualquer limitação neste sentido375.  

Tanto o modelo brasileiro quanto o norte-americano possuem disposições similares 

sobre a livre transferência de recursos. Garante-se aos investidores a livre transferência de 

recursos relacionados ao investimento, mas limita-se esta garantia à necessidade de 

proteger credores, garantir a satisfação de procedimentos adjudicatórios e o pagamento de 

impostos, entre outros. A diferença entre os modelos está no fato de que o modelo 

brasileiro expressamente impede que esta garantia seja oponível ao Estado que precise 

adotar medidas regulatórias relacionadas à balança de pagamentos durante crises de 

balança de pagamentos, nos termos das obrigações assumidas pelo Estado junto ao Fundo 

Monetário Internacional376. 

No que tange ao conceito de expropriação, como verificamos no capítulo I, a 

disposição dos ACFIs brasileiros é praticamente idêntica à do modelo norte-americano de 

2012. Assim, ambos os tratados condicionam a legalidade da expropriação a um teste 

quádruplo de que ela objetive o interesse público, seja não discriminatória, esteja de acordo 

com o devido processo legal e seja acompanhada de compensação imediata, efetiva, 

adequada e consistente com eventuais obrigações contratuais existentes entre o investidor e 

                                                             
375 Como vimos, as exceções são os tratados com Chile e Colômbia. 
376 Também é arguível que, segundo o Direito Internacional Costumeiro, seria permitido que um Estado 
adotasse tais medidas em casos de crises de balança de pagamentos. 
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o Estado receptor do investimento. A diferença marcante entre os modelos está no fato de 

que no modelo brasileiro não há menção expressa à proibição à expropriação indireta377.  

Os modelos diferem quanto às medidas relacionadas à promoção de investimentos. 

Os ACFIs estabelecem um sistema de negociação contínua entre os Estados partes, por 

meio dos Comitês Conjuntos, com o objetivo de promover investimentos recíprocos e 

intercâmbio institucional. O modelo dos EUA é silente quanto à estas disposições. Por 

outro lado, o modelo norte-americano prevê a obrigação de os Estados adotarem medidas 

de combate à corrupção, lavagem de ativos e financiamento a atividades terroristas. Neste 

aspecto, os ACFIs brasileiros são, em geral, silentes378. 

Por fim, no que diz respeito à resolução de conflitos, os modelos são 

essencialmente diferentes. O modelo norte-americano prevê a arbitragem investidor-Estado 

para resolver os conflitos derivados de investimentos cobertos pelo tratado e também a 

cláusula arbitral detalhada para resolver os conflitos no âmbito Estado-Estado. Além disso, 

o modelo norte-americano obriga os Estados a garantir acesso dos investidores às cortes 

locais, as quais devem seguir padrões de transparência e governança internacionalmente 

aceitos e em linha com as melhores práticas do devido processo legal. 

O modelo brasileiro faz uma opção diferente. Não há qualquer menção específica à 

obrigação dos Estados de garantir acesso dos investidores às cortes locais, nem ao padrão 

de tratamento que estas cortes devem garantir na resolução dos conflitos. Também não faz 

a opção por garantir acesso dos investidores à arbitragem investidor-Estado, e, muito 

embora exista a previsão de resolução de disputas entre os Estados signatários por meio da 

arbitragem internacional, pode-se dizer que a cláusula arbitral não comporta o mesmo grau 

de desenvolvimento que comporta o modelo norte-americano, visto que não há indicação 

da composição tribunal arbitral, das regras que governarão o procedimento, nem do direito 

aplicável.379.  

Em suma, a opção brasileira é por articular instâncias institucionais diferentes, que 

previnam disputas – opção ausente no modelo norte-americano – e permitam o recurso à 

                                                             
377 Como verificamos no Capítulo I e será mais bem explorado neste Capítulo III, parece-nos arguível que a 
proteção contra medidas de expropriação indireta seja também uma decorrência do direito internacional 
costumeiro. 
378 As exceções são os ACFIs com o Chile e Colômbia.  
379 A cláusula de arbitragem Estado-Estado no modelo dos EUA prevê especificamente as condições para 
formação do tribunal arbitral, o direito aplicável e as regras que serão aplicáveis ao procedimento. Nos 
ACFIs brasileiros, particularmente no de Angola e Moçambique, estas condições são desenvolvidas pelos 
Comitês Conjuntos ou pelas partes. 
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solução adjudicatória clássica do direito internacional (a proteção diplomática) como 

ultima ratio.  

Neste sentido, parece-nos possível concluir que as semelhanças e diferenças entre o 

modelo de ACFI brasileiro e de TBI norte-americano são influenciadas pelas escolhas 

políticas que estão na gênese destes acordos. Como veremos mais adiante, no contexto 

internacional existente atualmente, estas semelhanças e diferenças podem ser úteis para 

investidores na estruturação de seus investimentos e para os Estados na regulação do 

investimento estrangeiro. 

 

3.1.2. Comparação do programa brasileiro de ExIm com o ExIm Bank americano: 

similaridades e diferenças 

A iniciativas do ExIm do Brasil e dos Estados Unidos também possuem 

similaridades e diferenças marcantes380. A primeira grande diferença entre as iniciativas 

está na organização institucional delas.  

Nos EUA, como verificamos, o ExIm está organizado na forma de um banco 

próprio, dedicado especificamente à finalidade de incentivar e estimular as exportações 

norte-americanas, por meio de medidas e programas que reduzam os riscos inerentes a esta 

atividade. Trata-se, assim, de uma organização com orçamento e organização 

administrativa próprios. O ExIm Bank tem seu orçamento aprovado pelo congresso norte-

americano, é um programa superavitário e, desde 2008, autossustentável. Em outras 

palavras, o ExIm Bank além de remeter dividendos para o Tesouro norte-americano não 

precisa de aportes do tesouro nacional para suas atividades. 

 A iniciativa brasileira, embora tenha os mesmos objetivos da norte-americana, é 

uma linha de financiamento dentro do BNDES e, portanto, com menos autonomia 

administrativa e orçamentária. O orçamento do ExIm no âmbito do BNDES não é feito de 

forma autônoma em relação aos demais programas. Além disso, a composição do 

orçamento do ExIm no BNDES possui os mesmos elementos que o orçamento do próprio 

BNDES, que é composto por capital próprio, pelo Fundo de Amparo ao Trabalhador e por 

aportes do Tesouro Nacional. 

                                                             
380 O ANEXO 5 traz uma tabela comparativa de ambas as iniciativas. 
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As atividades desenvolvidas e os setores de atuação são também diferentes. O 

BNDES, como verificamos, atua em diversos setores da economia – desde a concessão de 

microcrédito até o financiamento de grandes obras de infraestrutura em nível nacional e 

internacional – e tem um papel central na economia brasileira como principal responsável 

pelas linhas de financiamento de longo prazo. O ExIm Bank, por sua vez, apesar de ter tido 

fases diferentes, sempre teve como linha condutora de suas atividades garantir a 

exportação de produtos e serviços norte-americanos e facilitar o processo de exportação 

para diversos integrantes do mercado. Apesar de serem bancos, nenhuma das instituições 

pode atuar como custodiante de ativos financeiros. 

Ambas as iniciativas foram criadas com o objetivo de suplementar os produtos 

oferecidos pela iniciativa privada, buscando não estabelecer concorrência com os 

financiamentos fornecidos por ela. Ambas as iniciativas utilizam-se também de instituições 

financeiras privadas, mas o fazem de forma distinta. No caso norte-americano, as 

instituição financeiras privadas assumem parte do risco e, por vezes, utilizam apenas as 

produtos do ExIm relacionados às garantias, ao seguro ou resseguro. No Brasil, por sua 

vez, a iniciativa privada funciona como mera intermediadora da relação entre o BNDES e 

o importador destinatário dos recursos.  

A estrutura dos contratos de financiamento é bastante similar. Ambas as iniciativas 

contam com financiamentos de curto e longo prazo, nas modalidades de supplier e buyer 

credit. Os produtos e serviços apoiados seguem também a mesma diretriz, isto é, a 

exportação de produtos e serviços feitos ou desenvolvidos no território do Estado, por 

empresas com sede e administração também em seu território. O ExIm Bank, no entanto, 

possui um leque maior de produtos e serviços na medida em que, além dos empréstimos 

aos exportadores e importadores, pode atuar como entidade garantidora ou seguradora de 

operações381.  

Há uma diferença significativa entre as iniciativas no que diz respeito à forma de 

determinação dos produtos que podem ser objeto de apoio. O ExIm Bank estabeleceu uma 

lista negativa de produtos e Estados, isto é, todos os produtos e Estados podem ser 

apoiados, exceto aqueles expressamente indicados na lista de restrições. Já o ExIm do 

BNDES estabeleceu uma lista positiva de produtos que podem ser apoiados, mas não 

                                                             
381 Estas duas opções foram desenvolvidas com o objetivo de estimular a iniciativa privada a assumir 
obrigações de exportadores norte-americanos perante importadores estrangeiros.  
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estabeleceu qualquer restrição prévia (positiva ou negativa) com relação aos Estados que 

podem receber o financiamento. 

Por fim, o perfil de empresas apoiadas é essencialmente o de grandes empresas. A 

diferença, neste ponto, está no fato de que o ExIm Bank possui uma diretriz institucional 

específica de apoiar pequenos e médios negócios, enquanto que não existe tal 

direcionamento específico no programa ExIm do BNDES.  

 

3.1.3. Comparação do programa brasileiro de garantias e seguros com OPIC: 

similaridades e diferenças 

Ambos os modelos de financiamento descritos anteriormente são, em alguma 

medida, complementados pela estrutura de seguros e garantias criados em nível nacional: 

no Brasil, o seguro de crédito à exportação, vinculado ao Fundo de Garantia à Exportação 

e gerido pela ABGF, e, nos EUA, pelos seguros oferecidos pela OPIC. Ambas as 

iniciativas estão organizadas sob a forma de empresas públicas, mas têm objetivos 

diferentes. 

A OPIC foi criada no âmbito do programa de assistência internacional dos EUA. 

Assim, inicialmente, teve a importante função de prover seguros com o objetivo de auxiliar 

no processo de reconstrução de diversos países europeus após a 2a Guerra Mundial. 

Atualmente, objetiva mobilizar e facilitar a participação de capital norte-americano no 

desenvolvimento econômico e social de países em desenvolvimento. A ABGF, por sua 

vez, tem o objetivo mais amplo de administrar variados fundos garantidores, executar 

todos os serviços relacionados ao seguro de crédito à exportação, inclusive os relacionados 

à análise, acompanhamento e gestão das operações de garantia e de recuperação de 

créditos sinistrados, e prestar garantia às operações de riscos que estejam diluídos em áreas 

de grande interesse econômico ou social.  

Há também diferenças importantes no que diz respeito ao perfil do cliente apoiado 

e dos produtos oferecidos. O principal foco de atuação da OPIC são as empresas de 

pequeno porte, sendo elegíveis cidadãos norte-americanos e pessoas jurídicas criadas em 

conformidade com as leis norte-americanas e substancialmente controladas por cidadãos 

ou outras pessoas jurídicas norte-americanas. Os produtos por ela oferecidos também são 

variados e incluem financiamentos de médio e longo prazo, criação e estruturação de 
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fundos de investimento privados para participações societárias e seguros (e cosseguros) 

contra riscos políticos.382  

A ABGF, por sua vez, apesar de ter como missão apoiar micro e pequenas 

empresas, tem como principais usuárias de seus seguros grandes empresas brasileiras. São 

elegíveis ao seguro cidadãos brasileiros e empresas constituídas sob as leis do Brasil, mas 

não foi possível verificar se existe qualquer requisito de que as pessoas jurídicas sejam 

controladas por pessoas físicas (ou jurídicas) brasileiras. Os produtos oferecidos limitam-se 

a seguros383. 

Especificamente no que diz respeito aos seguros de crédito à exportação oferecidos 

pela OPIC e pela ABGF, a cobertura é bastante similar, mas ainda assim comporta 

algumas diferenças. Uma das modalidades de seguro da ABGF contempla os chamados 

riscos comerciais. Estes riscos referem-se às situações nas quais se identifica a insolvência 

do devedor pela simples mora no pagamento, a insuficiência de bens do devedor para 

honrar com os pagamentos devidos ao credor ou a própria insolvência do devedor, 

representada por pedido de falência, recuperação judicial ou outro similar. 

Esta modalidade não é oferecida pela OPIC. Os seguros oferecidos pela OPIC 

contemplam os riscos de não conversão de moeda, de violência política (guerra, revolução, 

insurreição e outros eventos relacionados), de expropriação e outras formas de intervenção 

governamental ilegais. Estes mesmos riscos são cobertos pelo seguro de risco de crédito 

oferecido pela ABGF, embora a linguagem utilizada na definição dos riscos cobertos pelo 

seguro da ABGF não empregue os termos “investimento” e “expropriação”, e os riscos 

estejam, em geral, relacionados a contratos mantidos com o setor público do país receptor 

do capital384.  

A ausência dos termos “investimento” e “expropriação” parece representar um 

distanciamento entre a regulação da OPIC e da ABGF. Entretanto, ao verificarmos estas 

definições, encontramos mais similaridades do que diferenças. Isto porque, no seguro da 

                                                             
382 A OPIC, tal como o Exim Bank, é responsável por prover financiamentos e seguros para empresas norte-
americanas. A diferença entre as instituições está no tipo de investimento apoiado, sendo a OPIC responsável 
por apoiar países considerados mais instáveis e, portanto, de investimentos mais arriscados. 
383 Há apenas uma distinção entre o seguro para micro, pequenas e médias empresas e o seguro de médio e 
longo prazo, que são modalidades de contratação diferentes.  
384 Como verificamos no Capítulo I, os riscos políticos e extraordinários contemplados pelo seguro de crédito 
da ABGF abrangem a mora do devedor público estrangeiro, a rescisão arbitrária de contrato garantido, o 
risco de não conversão de moeda ou de não transferência de valores, o risco de violência política, entre 
outros riscos que impeçam a execução de contratos mantidos pelo exportador brasileiro com o devedor 
público. 
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OPIC, o termo investimento compreende não apenas a participação societária de um 

investidor em uma empresa, como também empréstimos de longo prazo, joint ventures, 

acordos de divisão de produção (production sharing agreements), entre outros arranjos 

contratuais. De forma similar, o termo expropriação compreende os riscos definidos pela 

ABGF como políticos e extraordinários, em especial, os danos causados por guerras, 

insurgências civis, impossibilidade de conversão de moeda, rescisão imotivada e abusiva 

de contrato, entre outros atos385. 

Outra diferença importante entre os modelos está no fato de que os seguros da 

ABGF podem contemplar estes riscos na fase pré-crédito, isto é, na fabricação, ou na pós-

crédito, isto é, pós-embarque. O risco de fabricação está relacionado à interrupção do 

cumprimento das obrigações do importador (receptor do investimento), em razão de 

sinistro que afete a ele ou a seu país. O risco de crédito, por sua vez, refere-se às somas 

devidas pelo importador estrangeiro ao exportador brasileiro em virtude de bens adquiridos 

ou serviços prestados por este àquele. Nesta classificação, os seguros da OPIC relacionam-

se apenas à fase pós-embarque. 

Em estreita relação com estas características, existe uma diferença fundamental 

entre as iniciativas brasileira e norte-americana no que diz respeito à existência de um 

regime jurídico internacional relacionado à atividade destas agências seguradoras. No caso 

da OPIC, como verificamos no capítulo II, as operações apenas são iniciadas após a 

celebração de um tratado bilateral entre os EUA e o Estado receptor do investimento. Estes 

acordos obrigam o Estado receptor a reconhecer a transferência ou aquisição de quaisquer 

direitos relacionados à cobertura securitária, bem como a subrrogação da OPIC nos direitos 

dos investidores. Frise-se que estes tratados não se confundem com os TBIs que 

analisamos anteriormente.  

No caso dos seguros de crédito à exportação administrados pela ABGF, não há 

qualquer instrumento internacional que busque disciplinar a relação entre a ABGF e o 

estado receptor do investimento. Os procedimentos de recuperação de crédito de seguros 

da modalidade pós-embarque ficam sujeitos ao direito do Estado receptor nos termos e 

condições previstos no referido ordenamento jurídico. Já nos casos de seguros da fase pré-

                                                             
385 O teste para identificação de um ato expropriatório no âmbito do seguro da OPIC é triplo, devendo-se 
verificar as seguintes condições: (i) revogação, rejeição ou prejuízo ao contrato entre o investidor e o governo 
receptor do investimento por uma ação deste governo; (ii) tal ação do governo não pode ter sido causada por 
culpa ou falta do investidor, e; (iii) a referida ação do governo tenha afetado de maneira adversa a 
continuidade da operação ou projeto do investidor. 
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embarque, o exportador brasileiro poderá ser cobrado no Brasil, nos termos da lei 

brasileira, segundo procedimentos ordinários de execução fiscal. 

Por fim, ambas as iniciativas de seguro possuem função suplementar ao mercado 

privado. Neste sentido, tanto a OPIC quanto a ABGF tem como missão assegurar a oferta 

de garantias e seguros relevantes para o desenvolvimento de atividades empresariais no 

exterior. 

 

3.2. O Direito Internacional Costumeiro como elemento estrutural e preenchedor 

de lacunas nos ACFIs e TBIs 

Na seção anterior, sintetizamos as principais similaridades e diferenças entre os 

modelos brasileiro e norte-americano de promoção e proteção de investimentos no 

exterior. O objetivo foi fundamentalmente analítico, de forma a permitir a reflexão a partir 

do quanto será desenvolvido nesta seção sobre o que se pode chamar de direito 

internacional costumeiro e sua função na regulação internacional dos investimentos 

estrangeiros. 

Primeiramente é de se esclarecer que a própria noção de direito internacional 

costumeiro dos investimentos não é uma noção pacífica na doutrina, nem na jurisprudência 

arbitral ou judicial internacional. Existem aqueles que entendem ser possível identificar um 

corpo de regras de direito internacional costumeiro que buscam proteger o investimento 

estrangeiro, e outros que entendem em sentido contrário. Há, ainda, entre os primeiros, 

amplo debate sobre as regras que podem ser caracterizadas como regras costumeiras 

internacionais.386 

Esta discussão remonta, em alguma medida, à própria noção de direito costumeiro 

internacional e à dificuldade inerente à identificação de regras que possam ser enquadradas 

como tal. Vale esclarecer, assim, o conceito de regra do costume internacional que estamos 

utilizando nesta tese. Adotamos a definição dada pelo Relatório Final da Associação de 

Direito Internacional: 

 

A rule of customary international law is one which is created and sustained 
by the constant and uniform practice of States and other subjects of 

                                                             
386  Entendendo que é possível identificar um conjunto de regras suficientemente definidas, claras e 
vinculantes de direito internacional costumeiro e relevantes para a regulação do investimento estrangeiro 
direto: DOLZER; SCHREUER, 2012. Em sentido contrário: DUMBERRY, 2009 
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international law in or impinging upon their international legal relations, in 
circumstances which give rise to a legitimate expectation of similar conduct 
in the future. (ILA - INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION, 2000, p. 8). 

 

Conforme o trecho acima esclarece, para que uma regra seja considerada costume 

internacional, é necessário que ela seja criada e mantida pela prática uniforme e constante 

dos Estados e outros sujeitos do direito internacional em suas relações internacionais. Em 

outras palavras, é a conduta dos sujeitos de direito internacional que permite identificar a 

existência de uma regra costumeira. Este comportamento, entretanto, deve ser observado 

em circunstâncias que permitam identificar que a conduta adotada se repetirá de forma 

similar no futuro, permitindo, assim, a criação de expectativas legítimas de repetição do 

comportamento (CANÇADO TRINDADE, 2010; DUPUY; KERBRAT, 2012). 

O relatório da ILA destaca que esta prática deve ser suficientemente extensa para 

ser representativa do comportamento de diversos Estados e deve agir de forma 

consistente 387 . Nestes termos, poder-se-ia identificar uma regra caracterizável como 

costumeira internacional geral388. Esta regra seria oponível e aplicável a todos os Estados, 

exceto àqueles que tenham se oposto a ela de forma persistente e aberta389. 

Complementando o teste da ILA, Porterfield aponta que a existência de regras 

costumeiras deveria também ficar condicionada ao teste de quatro critérios proposto por 

Thomas Franck. As regras devem: (i) ter “pedigree”; (ii) ser determinadas; (iii) ser 

coerentes e, (iv) ter aderência. A noção de “pedigree” refere-se à profundidade das raízes 

da regra no processo histórico de sua formação, enquanto a noção de determinação se 

                                                             
387 O relatório destaca que não se pode presumir que a sucessão de disposições similares nos tratados dê azo a 
uma regra costumeira com o mesmo conteúdo que as disposições do tratado.  
388 O relatório da ILA aponta, ainda, uma série de condições para a identificação de uma regra costumeira. 
Duas merecem particular destaque.  

A primeira diz respeito aos elementos que podem ser levados em consideração para a caracterização 
de um ato como “prática de um Estado”. Destaca-se, neste ponto, que as práticas dos órgãos executivos, 
legislativos e judiciais do Estado são consideradas práticas estatais. As decisões de Cortes e Tribunais 
internacionais, ainda que derivem sua autoridade de atos estatais, não podem ser consideradas práticas 
estatais, na medida em que tais órgãos não são representantes do Estado. As decisões destas cortes, 
entretanto, são relevantes para a identificação de regras costumeiras, na medida em que muitas delas 
analisam a prática dos Estados. 

A segunda diz respeito ao que a ILA chama de “densidade da prática estatal”. Segundo o relatório, 
uma regra costumeira internacional geral apenas é criada quando a prática estatal além de uniforme, é 
extensiva e de caráter representativo. A noção de uniformidade está intimamente associada à noção de 
consistência do comportamento do Estado em situações semelhantes. A extensão e o caráter representativo 
associam-se à noção de que a regra deve ser identificada no comportamento de diversos Estados, embora não 
se exija universalidade de comportamento de todos os Estados. 
389 Esta regra da objeção permanente apenas é aplicável aos Estados que tenham objetado a uma determinada 
regra quando ela estava se formando. Com entendimento semelhante sobre a regra do objetor permanente: 
DUPUY; KERBRAT, 2012. 
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relaciona com a habilidade da regra em comunicar conteúdo preciso. A noção de coerência 

relaciona-se com a consistência interna da regra e sua conexão com os princípios 

subjacentes a outras regras, enquanto a noção de aderência se refere à conexão vertical da 

regra com a hierarquia normativa (regra de reconhecimento), que contempla os princípios e 

valores que definem a comunidade de Estados (PORTERFIELD, 2006). 

Parece-nos que no âmbito da proteção do investimento estrangeiro, é possível 

identificar um conjunto de regras costumeiras internacionais gerais que atendam tanto ao 

teste da ILA, como ao proposto por Porterfield. Esta observação pode ser explicada de 

duas formas. De um ponto de vista histórico, as regras de proteção ao investimento 

estrangeiro derivam da própria noção de proteção dos direitos dos estrangeiros, 

notadamente, o direito de proteção à propriedade privada, o direito à vida e à segurança 

(D’ASPREMONT, 2011; SCHWARTZENBERGER, 1969). Ademais, a utilização de 

TBIs em nível global, por diversos Estados, pode ser entendida também como a construção 

de certo consenso internacional acerca de algumas regras de proteção do investimento 

estrangeiro, o que denota, em alguma medida, a existência de um direito internacional 

costumeiro dos investimentos390 (D’ASPREMONT, 2011). 

Vale ressalvar, todavia, que não nos parece possível estabelecer que as regras 

contidas nos TBIs possam ser automaticamente consideradas direito costumeiro, até 

porque os TBIs possuem diferenças significativas de Estado para Estado e, como vimos no 

capítulo anterior, de uma geração a outra de TBIs de um mesmo Estado391. Esta 

característica gera duas dificuldades adicionais de identificar com precisão: (i) as regras 

que podem ser consideradas costumeiras, e; (ii) o conteúdo substantivo específico destas 

regras. 

Não por outra razão, o objetivo desta seção não é o de identificar taxativamente as 

regras que são consideradas costume internacional e o seu exato conteúdo material. O 

objetivo é fundamentalmente, a partir de uma análise doutrinária, apresentar as principais 

regras candidatas a configurarem costume internacional, e suas principais disposições 

normativas, conforme apresentado na doutrina. 
                                                             
390 Segundo Aspremont, os milhares de TBIs em vigor possuem um efeito gerador do costume internacional. 
391 Acompanhando este raciocínio, Dumberry pontua que a quantidade de TBIs assinados não é elemento 
relevante para definir a existência de um costume internacional, na medida em que os tratados bilaterais não 
podem ser vistos como um todo uniforme. Ademais, os próprios TBIs fazem muitas vezes referência ao 
costume internacional, o que tornaria o argumento circular. O autor pontua ainda que não seria possível 
identificar prática constante e uniforme dos Estados e, muito menos, o requisito da opinio iuris, isto é, de que 
os Estados entendam que aquelas disposições são obrigatórias, independentemente de previsão nos tratados 
(DUMBERRY, 2009). 
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Para garantir certo controle sobre o conteúdo mínimo para a análise e comparação 

dos elementos compreendidos em cada uma das fontes aqui mencionadas, partiremos da 

proposição da UNCTAD acerca das matérias tipicamente cobertas pelos Acordos de 

Promoção e Proteção de Investimentos e sobre a qual os capítulos I e II também versaram. 

Assim, as próximas seções buscarão analisar em que medida a definição dos termos 

“investimento” e “investidor” (3.2.1), os parâmetros de tratamento dos investimentos, isto 

é, as disposições normativas de proteção material do investimento (3.2.2) e os mecanismos 

de resolução de conflitos (3.2.3) podem ser considerados como integrantes do direito 

internacional costumeiro dos investimentos.  

 

3.2.1. Os termos “investimento” e “investidor”: definição do escopo de aplicação do 

direito internacional costumeiro 

Como verificamos nos capítulos anteriores, um dos elementos centrais dos acordos 

de promoção e proteção de investimentos é a definição do seu escopo de aplicação, que é 

feita fundamentalmente pelos conceitos de investimento e investidor. No caso do direito 

internacional costumeiro, estes conceitos não têm funções similares, na medida em que não 

há necessidade de delimitar a esfera de aplicação do costume internacional entre dois 

Estados (UNCTAD, 2007). Respeitada as hipóteses identificadas na seção anterior, 

particularmente a hipótese de objeção permanente, o costume internacional se aplica 

automaticamente aos Estados. 

Neste sentido, a utilidade de discutir os conceitos de investimento e de investidor à 

luz do direito internacional costumeiro não é identificar padrões de conduta que sejam 

aplicáveis a todos os Estados. É dizer que não se buscará nesta seção, identificar um 

conteúdo propriamente normativo, como se fará na subseção seguinte, que diz respeito aos 

elementos de proteção material identificados no costume internacional. A função da 

identificação destes conceitos, neste ponto, é fundamentalmente identificar conceitos que 

sejam comuns e possam eventualmente servir de guias hermenêuticos para a interpretação 

dos tratados bilaterais em caso de lacunas. 

Feita esta ressalva, a doutrina e a jurisprudência parecem concordar que os 

conceitos de investimento e investidor não integram normas costumeiras internacionais. O 

principal argumento para esta conclusão é o de que há uma grande diversidade de 

conceitos identificados nos diversos tratados internacionais (bilaterais e multilaterais), o 
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que não só representa a falta de consenso entre os Estados, como também permite 

identificar diferentes objetivos na utilização de tais definições. Acompanhando a 

pluralidade de definições negociadas pelos Estados, o entendimento da jurisprudência, em 

especial a arbitral, não chega a gerar coesão ou uniformidade que permitam concluir pela 

existência de um conceito costumeiro de investimento e investidor (DUMBERRY, 2009).  

Assim, a função desta seção será, fundamentalmente, a de apresentar as tendências 

na regulação destes conceitos, conforme identificados pela doutrina e por trabalhos da 

UNCTAD. Segundo a UNCTAD, é possível identificar nos TBIs assinados desde 1995 ao 

menos três tipos de definição de investimento392: (i) baseada em ativos; (ii) tautológica ou 

circular, e; (iii) lista fechada (UNCTAD, 2007). 

O tipo mais comum de definição de investimento encontrado entre os TBIs é o 

baseado em ativos. A definição costuma ser ampla e engloba diversos tipos de ativos, não 

apenas quotas ou participações societárias. A UNCTAD identificou cinco categorias de 

ativos: (i) bens móveis e imóveis e quaisquer direitos reais, como hipotecas ou penhores; 

(ii) variados tipos de participação em empresas, tais como participações societárias, 

debêntures, entre outras; (iii) pedidos de valores e pedidos garantidos por contrato com 

valor financeiro, incluindo empréstimos; (iv) direitos de propriedade intelectual, e; (v) 

concessões comerciais, isto é, direitos conferidos pela lei ou garantidos por contratos 

(UNCTAD, 2007, p. 8). 

O principal objetivo desta definição é o de garantir a proteção das mais diversas 

formas de investimento possível. Existem algumas maneiras de limitar o amplo escopo 

conferido por esta definição de ativos, devendo-se destacar a que condiciona a proteção do 

investimento à sua conformidade com as leis do Estado receptor do investimento393. 

No que diz respeito ao segundo tipo de definição, a tautológica, os conceitos 

utilizados devem ser amplos o suficiente para cobrir as diversas formas de investimento 

existentes, bem como adaptar-se às novas formas que surjam no futuro. Apesar de ter sido 

uma forma historicamente relevante, este tipo de definição tem sido menos frequente, com 

o objetivo de controlar a discricionariedade de tribunais arbitrais para interpretar o 

conceito de investimento. 
                                                             
392 Dolzer e Schreuer apontam que a ciência ecônomica define investimento direto com base em cinco 
elementos: (a) transferência de recursos; (b) projetos de longa duração; (c) propósito de retorno regular; (d) 
participação da pessoa na transferência de recursos e, em alguma medida, no gerenciamento do projeto, e; (e) 
risco comercial. Estes elementos é que diferenciariam o investimento estrangeiro direto do investimento em 
portfólio, uma compra e venda de ativos ou prestação de serviços (DOLZER; SCHREUER, 2012). 
393 Trata-se de disposição conhecida internacionalmente como clean hands doctrine.  
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O terceiro tipo de definição, a de lista fechada, surgiu para evitar as definições 

excessivamente amplas de investimento. A grande diferença entre este tipo de definição e 

o baseado em ativos está no fato de que este tem um limite para definir investimento, na 

medida em que a definição consiste em uma lista ampla, porém limitada, de ativos 

tangíveis e intangíveis. Este tipo de modalidade representa a tendência dos últimos TBIs. 

Vale ainda anotar, em termos de tendências, o fato de que alguns TBIs buscam 

limitar seu escopo de aplicação excluindo expressamente alguns ativos e transações. Neste 

sentido, ativos que não sejam utilizados para propósitos comerciais, transações financeiras 

que não revelem a aquisição real de participação em um investimento e títulos da dívida 

pública têm sido expressamente excluídos do escopo de cobertura dos tratados.  

Já no que diz respeito ao conceito de investidor, o ponto central da regulação dos 

TBIs é definir o grau de proximidade, isto é, o vínculo específico que um investidor 

particular deve ter com os Estados signatários dos TBIs para fazer jus à cobertura deles. 

Há, neste ponto, necessidade de regular duas situações diferentes: a do investidor pessoa 

natural e a do investidor pessoa jurídica. 

Quando se trata de pessoas naturais, os TBIs costumam qualificar o investidor 

como aquele que é natural de um dos Estados signatários, conforme reconhecido pelo 

direito nacional daquele Estado394. As variações encontradas dizem respeito à proteção 

conferida por um Estado não só aos seus cidadãos, mas também àqueles investidores que 

fixaram residência de forma permanente no referido Estado. No caso de pessoas com dupla 

nacionalidade, a tendência é a de que seja considerada apenas a nacionalidade dominante 

ou efetiva, isto é, aquela com a qual a pessoa mantenha um vínculo efetivo. 

Já no que diz respeito às pessoas jurídicas, existem diversos critérios que podem ser 

utilizados para definir sua nacionalidade. Os três principais são: (i) o local de registro da 

pessoa jurídica, (ii) o local da sede da pessoa jurídica, ou; (iii) a nacionalidade dos sócios 

proprietários ou controladores. A tendência de regulação da matéria atualmente, segundo a 

UNCTAD, é combinar diversos critérios (e.g.: que a empresa seja incorporada no território 

                                                             
394 O certificado de nacionalidade, como um passaporte emitido pelas autoridades competentes de um Estado, 
é considerado um forte indicativo da nacionalidade, embora não seja prova conclusiva. Isto porque, é 
possível que o investidor tenha perdido sua nacionalidade original ao adquirir uma segunda nacionalidade, 
como ocorreu no caso Soufraki v. UAE (DOLZER; SCHREUER, 2012). 
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de uma parte contratante e tenha sua sede social ou controle efetivo naquele Estado) 

(UNCTAD, 2007, pp. 15/16).395 

Por fim, a relação exigida entre o investimento e o investidor costuma ser associada 

à noção de controle. Neste sentido, os ativos cuja proteção se busca garantir no âmbito do 

direito internacional dos investimentos apenas precisam ser controlados, direta ou 

indiretamente, pelo investidor da parte que seja coberta pelo TBI, independentemente do 

local de incorporação do investidor. Não é necessário, neste sentido, estabelecer vínculo de 

propriedade entre o investidor e o investimento. 

A compreensão destas tendências regulatórias é relevante para permitir a 

compreensão dos elementos materiais que o direito internacional costumeiro busca 

conformar. A finalidade deste panorama regulatório, que não chega a constituir direito 

costumeiro é, portanto, a de auxiliar na interpretação das regras que serão identificadas na 

seção seguinte e que, como apontamos anteriormente, derivam da noção jurídica de tutela 

ao estrangeiro. 

 

3.2.2. Os parâmetros de tratamento dos investimentos: elementos de proteção material 

do Direito Internacional Costumeiro  

Os parâmetros de tratamento dos investimentos têm relação direta com os 

elementos de proteção material que são conferidos pelo direito aos investidores e seus 

investimentos. No que diz respeito ao direito internacional costumeiro, é neste ponto que 

se verifica o maior debate sobre as regras que representariam costume internacional, e 

sobre a extensão e o conteúdo material destas regras. 

D’Aspremont aponta, em juízo bastante ponderado, seis parâmetros que seriam 

candidatos a receber o status de direito internacional costumeiro: (i) parâmetro 

internacional mínimo; (ii) tratamento justo e equitativo; (iii) proteção contra (e condições 

para) expropriação; (iv) parâmetros de compensação; (v) denegação de justiça, e; (vi) 

devido processo legal (D’ASPREMONT, 2011). Além destes, Dolzer e Schreuer indicam 

que a segurança e proteção total do investidor representariam também uma regra de 

                                                             
395 Esta tendência é uma resposta dos tratados ao precedente do caso Barcelona traction, que estabeleceu que 
a nacionalidade de uma pessoa jurídica seria dada pelo local de incorporação da pessoa jurídica, 
independentemente da nacionalidade de seus sócios. 
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proteção costumeira internacional, assim como a hipótese de exoneração de 

responsabilidade dos Estados por casos de emergência, necessidade e conflitos armados.396 

No que diz respeito ao parâmetro internacional mínimo, D’Aspremont aponta que, 

em sua maioria, tribunais arbitrais internacionais têm aceitado a propositura de que ele é 

representado pela fórmula estabelecida no caso Neer. Esta é, muito provavelmente, a 

primeira referência a um parâmetro de tratamento mínimo no direito internacional 

(D’ASPREMONT, 2011; PORTERFIELD, 2006)397. 

O caso Neer não envolveu uma questão relacionada a investimentos estrangeiros, 

mas o assassinato de um cidadão norte americano no México. Neste caso, o tribunal 

arbitral estabeleceu que haveria negação da justiça (denial of justice) se a conduta de um 

governo levasse a um ultraje, má-fé, negligência intencional de um dever ou a uma 

insuficiência de ação governamental tão distante de qualquer parâmetro internacional, que 

qualquer pessoa imparcial e razoável reconheceria sua insuficiência (PORTERFIELD, 

2006). A regra do caso Neer, em que pese ter sido aplicada em outros casos e nos parecer 

ponderada, é excessivamente ampla e flexível, sendo difícil definir seu conteúdo de forma 

clara e concreta. 

No que diz respeito ao tratamento justo e equitativo, D’Aspremont aponta que 

alguns autores já arguiram que esta regra (ou princípio) integraria um padrão de 

comportamento ditado pelo direito internacional costumeiro. Existem, fundamentalmente, 

duas objeções a esta proposta: a primeira é o reconhecimento por alguns tribunais de que 

este padrão possui baixa densidade normativa398; a segunda diz respeito à relação entre o 

tratamento justo e equitativo e o parâmetro mínimo internacional, havendo entendimento 

de alguns autores de que aquele estaria contido neste (D’ASPREMONT, 2011). 

Existe debate doutrinário acerca da relação entre estes dois parâmetros. A dúvida 

está em identificar se o tratamento justo e equitativo simplesmente reflete o parâmetro 

mínimo internacional, conforme definido pelo direito internacional costumeiro, ou se 

                                                             
396 Ambos os autores concordam que algumas disposições típicas de TBIs não são consideradas direito 
internacional costumeiro, notadamente: regras referentes a controle da entrada de investimento no território 
do Estado receptor; tratamento nacional; cláusula da nação mais favorecida; cláusula guarda- chuva, e 
transferência de fundos, incluindo repatriação de lucros (DOLZER; SCHREUER, 2012; DUMBERRY, 
2009). 
397 Tanto os tribunais arbitrais de investimento, quanto diversos autores também reconhecem que este 
parâmetro possui um caráter evolutivo, conforme reconhecido nos casos Pope e Talbot Inc. v. Canadá e 
Grupo ADF v. Estados Unidos da América. 
398 Aspremont aponta que esta consideração foi realizada no caso Saluka Investments BV v. República 
Tcheca (D’ASPREMONT, 2011) 
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chega a constituir um parâmetro autônomo de tratamento, que vai além do tratamento 

genérico do direito internacional (DOLZER; SCHREUER, 2012; OECD, 2004).399 

A posição de Dolzer e Schreuer identifica no tratamento justo e equitativo outros 

elementos que não estariam compreendidos no parâmetro internacional mínimo. Baseando-

se nas regras estabelecidas no caso Tecmed, os autores identificam que o tratamento justo e 

equitativo contemplaria seis elementos400: (i) estabilidade e proteção das expectativas 

legítimas do investidor; (ii) transparência do Estado; (iii) cumprimento de obrigações 

contratuais; (iv) lisura do procedimento e cumprimento do devido processo legal; (v) boa-

fé, e; (vi) não coação ou assédio ao investidor (DOLZER; SCHREUER, 2012).401  

A estabilidade e a proteção das expectativas legítimas dos investidores se 

relacionam à obrigação do Estado de respeitar o ambiente normativo no qual o investidor 

realizou seu investimento, bem como as eventuais garantias explícitas ou implícitas por ele 

asseguradas ao investidor. Em outras palavras, este critério exige que o Estado garanta 

segurança jurídica ao investidor e seus investimentos, particularmente tendo em vista o 

                                                             
399 Segundo Dolzer e Schreuer, em alguns casos igualou-se o parâmetro internacional mínimo e o tratamento 
justo e equitativo: Occidental v. Equador, CMS v. Argentina, Rumeli v. Kazaquistão e El Paso v. Argentina. 
Por outro lado, nos casos Azurix v. Argentina e Vivendi v. Argentina, os tribunais arbitrais entenderam que o 
tratamento justo e equitativo estabeleceu um parâmetro de proteção superior ao do direito internacional 
costumeiro e que, portanto, não estava limitado ao parâmetro internacional mínimo. Apesar das discussões a 
este respeito, Dolzer e Schreuer apontam que a relevância deste debate é limitada, na medida em que, na 
prática, a aplicação de qualquer destes parâmetros gera efeitos muito similares (DOLZER; SCHREUER, 
2012). 
400 O caso Tecmed assim definiu o conceito de tratamento justo e equitativo:  

“The Arbitral Tribunal considers that this provision of the Agreement, in light of the good faith 
principle established by international law, requires the Contracting Parties to provide to 
international investments treatment that does not affect the basic expectations that were taken into 
account by the foreign investor to make the investment. The foreign investor expects the host State to 
act in a consistent manner, free from ambiguity and totally transparently in its relations with the 
foreign investor, so that it may know beforehand any and all rules and regulations that will govern 
its investments, as well as the goals of the relevant policies and administrative practices or 
directives, to be able to plan its investment and comply with such regulations... The foreign investor 
also expects the host State to act consistently, i.e. without arbitrarily revoking any preexisting 
decisions or permits issued by the State that were relied upon by the investor to assume its 
commitments as well as to plan and launch its commercial and business activities. The investor also 
expects the State to use the legal instruments that govern the actions of the investor or the 
investment inconformity with the function usually assigned to such instruments, and not to deprive 
the investor of its investment without the required compensation”. (“Tecnicas Medioambientales 
Tecmed S.A v. The United Mexican States”, 2003, p. 61, para. 154) 

401 O estudo da OCDE de 2004 conclui que seria precipitado estabelecer uma interpretação definitiva do 
parâmetro de tratamento justo e equitativo, na medida em que a jurisprudência que permitiu identificar os 
elementos normativos apontados em tal estudo era recente e não uniforme (OCDE, 2004). As fontes 
utilizadas por Dolzer e Schreuer para identificar o conteúdo normativo deste parâmetro dialogam com o 
quanto estabelecido no estudo da OCDE e parecem indicar uma tendência de consolidação dos elementos 
normativos do tratamento justo e equitativo. Apesar deste indício, não é nossa pretensão que os elementos 
deduzidos nesta seção tenham pretensão normativa, uma vez que nossa proposta de trabalho para esta seção é 
apresentar o quanto tenha sido identificado na doutrina como elemento constitutivo deste parâmetro de 
tratamento. 
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momento de realização do investimento. Evidentemente, isto não significa que o parâmetro 

estabeleça uma cláusula de estabilização na relação entre investidor e Estado, mas que o 

poder-dever do Estado de criar novas regulações deve ser exercido em respeito às 

expectativas legítimas dos investidores402.  

A transparência relaciona-se diretamente com a estabilidade e as expectativas dos 

investidores. Isto se dá por dois motivos: em primeiro lugar, porque a transparência é 

condição para a formação das expectativas dos investidores sobre o quadro normativo dos 

Estados; em segundo lugar, porque os julgados que trataram deste tema consideraram que 

o investidor não pode ser surpreendido com regulações extraordinárias403.  

O cumprimento de obrigações contratuais também está relacionado com a 

disposição sobre expectativas dos investidores. Como verificaremos a seguir, contratos são 

mecanismos clássicos de criação de um ambiente regulatório estável e previsível para 

investidores, de forma a gerar expectativas nos próprios investidores. Um dos motivos 

pelos quais este elemento aparece de forma autônoma em relação à estabilidade e proteção 

das expectativas dos investidores reside no fato de que violações contratuais não são 

consideradas necessariamente violações do tratamento justo e equitativo. A violação 

ocorreria apenas quando a violação contratual derivasse de um ato soberano ou motivado 

por razões políticas, isto é, por razões não comerciais. 

A lisura do procedimento e o respeito ao devido processo legal são características 

que se relacionam diretamente com a noção de denegação de justiça (denial of justice). 

Neste sentido, a violação à garantia de acesso à justiça costuma ser condicionada à prova 

de ter havido exaustão dos remédios locais, sejam eles judiciais ou administrativos. A 

exigência do parâmetro internacional é a de que o procedimento nacional seja justo e 

igualitário para ambas as partes e respeite, sobretudo, o direito do investidor de apresentar 

seu caso e ser ouvido (D’ASPREMONT, 2011; DOLZER; SCHREUER, 2012).404  

                                                             
402 Surge deste embate entre as novas regulações e as expectativas dos investidores a tensão clássica do 
direito internacional dos investimentos com relação ao limite do poder regulatório dos Estados. Esta é uma 
consideração importante na medida em que se percebe que a limitação dos poderes regulatórios do Estado, 
segundo esta linha argumentativa, não deriva exclusivamente dos tratados internacionais, mas, 
fundamentalmente, do próprio direito internacional costumeiro. 
403 Dolzer e Schereuer apontam os seguintes casos como paradigma da transparência: Metalclad v. Mexico, 
Tecmed v. Mexico, Maffezini v. Espanha e MTD v. Chile (DOLZER; SCHREUER, 2012). 
404 D’Aspremont aponta, ainda, que não haveria reconhecimento expresso destas disposições como costume 
internacional, em especial no que diz respeito ao acesso de investidores a tribunais arbitrais 
(D’ASPREMONT, 2011). 
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A boa-fé, por sua vez, é um dos elementos centrais do direito internacional e, 

particularmente, do direito internacional dos investimentos. Ela permeia fundamentalmente 

toda a noção de proteção e tutela do investidor, sendo um guia interpretativo para todos os 

demais elementos identificados na noção de tratamento justo e equitativo. Admite-se, neste 

elemento, a distinção entre boa-fé objetiva e subjetiva, não sendo necessário identificar 

má-fé do Estado para que se configure violação ao tratamento justo e equitativo405.  

Por fim, a existência de medidas coativas ou assédio contra investidores ou seus 

familiares por parte do Estado ou de seus representantes são consideradas medidas que 

ferem o tratamento justo e equitativo.406  

A apresentação destes seis elementos que compõem o tratamento justo e equitativo 

permite-nos identificar forte relação deste parâmetro com o parâmetro internacional 

mínimo. Na prática, como notado por Dolzer e Schreuer, os casos acabam por aproximar 

estes dois parâmetros de tratamento, tornando a distinção entre eles de pouca utilidade. 

Um terceiro parâmetro que costuma ser aproximado do tratamento justo e 

equitativo e do parâmetro mínimo internacional é o de segurança e proteção total do 

investimento (ou full protection and security) (OECD, 2004).407 Apesar de ser um conceito 

pouco claro, Dolzer e Schreuer identificam três categorias de casos em que o parâmetro foi 

aplicado: (i) atos de insurgência ou revolta que prejudicaram investidores; (ii) 

envolvimento de polícia governamental ou unidades militares; (iii) casos de medidas 

regulatórias do governo que perturbaram a estabilidade jurídica que circundava o 

investimento. 

Segundo os autores, o parâmetro estabelece para o Estado um dever de diligência 

para tomar as medidas necessárias de proteção do investimento estrangeiro, conforme seja 

razoável nas circunstâncias do caso. Assim, não se pode considerar haver violação se: o 

Estado exercer seu direito de legislar e regular e, neste sentido, tomar medidas razoáveis, 

de acordo com o caso concreto; o Estado proteger o investidor e seu investimento contra 

violência física e assédio, e; se o Estado proteger o investidor não apenas fisicamente, mas 

                                                             
405 Essa foi a decisão no caso Mondev v. EUA, Tecmed v. México, Loewen v. EUA, Enron v. Argentina, 
Siemens v. Argentina, entre outros. Vale anotar, ademais, que a boa-fé exige o dever do Estado de não 
infligir dano a um investimento ou a um investidor propositalmente. 
406 Vale anotar que o sentido de coação não é apenas aquele da coação física, mas também o da coação 
financeira, conforme reconhecido no caso Desert Line v. Yemen. 
407 Alguns tribunais consideraram que este parâmetro é equivalente ao tratamento justo e equitativo: Wene 
Hotels v. Egito, Occidental v. Equador, National Grid v. Argentina. Por outro lado, outros tribunais 
consideram que são parâmetros diferentes: Jan de Nul v. Egito e Azurix v. Argentina. 
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também juridicamente. Os autores adicionam ainda que a responsabilização do Estado não 

é objetiva. 

No que toca a este parâmetro ser considerado um elemento do direito internacional 

costumeiro, existem fatos que corroboram o entendimento de que eles integrariam normas 

costumeiras internacionais. Os países membros do NAFTA, em nota explicativa ao 

NAFTA, expressaram seu entendimento de que o parâmetro representaria um costume 

internacional, assim como a Corte Internacional de Justiça já sugeriu este entendimento no 

caso ELSI. Além disso, outros tribunais arbitrais reconheceram o caráter de direito 

internacional costumeiro do parâmetro, indicando que ele nada mais expressaria do que a 

obrigação de Estados de proteger estrangeiros408.  

Já no que se refere à proteção dada ao investidor contra atos expropriatórios, a 

doutrina, a jurisprudência409 e a própria OCDE subscreveram a posição de que o direito 

costumeiro internacional possui uma regra a este respeito. A regra costumeira é a de que o 

Estado tem o direito de expropriar, conquanto três requisitos cumulativos sejam 

cumpridos: (i) a medida de expropriação deve ter uma finalidade pública; (ii) a medida não 

pode ser arbitrária nem discriminatória; (iii) a medida deve ser feita mediante pagamento 

de compensação410 (DOLZER; SCHREUER, 2012). 

Não há muita clareza se o conceito de expropriação indireta é um conceito já aceito 

pelo direito internacional costumeiro. Isto porque, não é possível delimitar a existência de 

um conceito claro que aglutine os elementos necessários para que se considere que uma 

expropriação indireta ocorreu, especificamente no que diz respeito a quais elementos 

devem ser levados em consideração para se considerar que um investidor perdeu o controle 

sobre seu investimento.  

Todavia, Dolzer e Schreuer sugerem, com base em uma análise de diversos 

precedentes, que os efeitos econômicos de medidas governamentais sobre um 

investimento, bem como a manutenção do controle do investimento pelo investidor são 

elementos levados em consideração por diversos tribunais arbitrais. Segundo os autores, 

quando o efeito da medida governamental é substancial e dura por um período longo de 
                                                             
408 Este foi o entendimento no caso Noble Ventures v. Romenia e El Paso v. Argentina. 
409 A natureza costumeira das condições para o exercício da expropriação foi reconhecida no caso Generation 
Ukraine, Inc. v. Ucrânia (ICSID Case n. ARB/00/9). Alguns autores arguem que a Corte Internacional de 
Justiça teria também indicado entendimento semelhante no julgamento do caso Elettronica Sicula S.p.A 
(ELSI) (Estados Unidos da América v. Itália), sob a rubrica de conduta arbitrária de um Estado (Aspremont, 
2011). 
410 O parâmetro de compensação é um assunto controverso como veremos na sequência. De toda forma, a 
existência de compensação é obrigatória, segundo o direito costumeiro (DOLZER; SCHREUER, 2012) 
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tempo sobre qualquer destes dois elementos, admite-se que uma expropriação tenha 

ocorrido. Neste sentido, seria arguível que o direito internacional costumeiro protege 

particulares de atos estatais cujos efeitos fossem os mesmos de uma expropriação, embora 

sem transferência de título (DOLZER; SCHREUER, 2012, pp. 101-126)411. 

No que diz respeito aos parâmetros de compensação, D’Aspremont aponta que, 

apesar de ter sido arguido que a formula Hull constituiria direito internacional costumeiro, 

a sua aceitação como tal não é pacífica. Dumberry complementa esta percepção indicando 

que diversos países, em especial os latino-americanos adeptos da doutrina Calvo, 

assinaram TBIs contendo o parâmetro Hull de indenização, embora sempre tenham negado 

que tal parâmetro constituísse direito internacional costumeiro. Neste sentido, esta regra, 

embora presente em diversos TBIs, não poderia ser considerada como direito internacional 

costumeiro, por falta de opinio iuris (D’ASPREMONT, 2011; DUMBERRY, 2009)412. 

Por outro lado, Dolzer e Schreuer indicam que o costume internacional delimita que 

a compensação seja feita de acordo com valores de mercado, isto é, valores que 

corresponderiam ao critério de indenização adequada e justa. O requisito de que a 

indenização seja imediata e efetiva deve ser entendido como sem atraso e em moeda 

livremente conversível. A questão que estaria em aberto e não teria sido resolvida pelo 

direito internacional costumeiro, segundo os autores, é o tipo de metodologia a ser 

utilizada para determinação do valor de mercado de um investimento413 (DOLZER; 

SCHREUER, 2012). 

A última regra costumeira identificada pelos autores diz respeito às condições de 

exoneração de responsabilidade do Estado por danos causados a um investidor em 

decorrência de eventos sociais extraordinários. Trata-se das hipóteses de identificação de 

emergência414, necessidade415, conflitos armados ou força maior416, as quais foram objeto 

de regras específicas da Comissão de Direito Internacional da ONU.  

                                                             
411 Os autores apontam que na década de 1920 já havia julgados da PCIJ que reconheciam a proteção 
costumeira de direitos de propriedade contra expropriações indiretas. Estes fatos teriam sido reconhecidos no 
Norwegian Shipowners’ Claims (1922) e Case Concerning Certain German Interests in Polish Upper Silesia 
(1926) (DOLZER; SCHREUER, 2012, p. 102) 
412 Dumberry aponta ainda que, para além do parâmetro de indenização (se a formula Hull ou a doutrina 
Calvo), o critério para determinar o valor da propriedade expropriada também não é uma matéria pacífica no 
direito internacional costumeiro (DUMBERRY, 2009). 
413 Os autores indicam que existem diversos métodos possíveis de cálculo: valores contábeis, fluxo de caixa 
descontado, valor de liquidação, entre outros. O método de avaliação deveria ser determinado em função da 
maturação do investimento, de forma a proteger o patrimônio do investidor (DOLZER; SCHREUER, 2012). 
414 O artigo 24 dispõe sobre a emergência ou perigo, verbis:  

Article 24. Distress 
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Há alguns pontos em comum nestas hipóteses de exoneração de responsabilidade 

dos Estados. Verifica-se no texto dos artigos da ILC que o Estado apenas pode ser 

exonerado de sua responsabilidade se tiver cumprido, de maneira adequada, com suas 

obrigações previstas no tratado, especialmente as relacionadas ao exercício de seu poder de 

polícia e fiscalização. Em outras palavras, a exoneração de responsabilidade apenas pode 

ser invocada por aqueles Estados que não tenham contribuído para a situação 

extraordinária que estiver sendo invocada417.  

 

3.2.3. Mecanismos de resolução de conflitos: a proteção diplomática como recurso 

processual do Direito Internacional Costumeiro 

No que diz respeito aos mecanismos de resolução de conflitos tipicamente 

utilizados para a proteção de investimentos estrangeiros, deve-se apontar três alternativas: 

(i) a arbitragem investidor-Estado, (ii) as cortes nacionais, e (iii) os mecanismos associados 
                                                                                                                                                                                        

1. The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that 
State is precluded if the author of the act in question has no other reasonable way, in a situation of 
distress, of saving the author’s life or the lives of other persons entrusted to the author’s care. 
2. Paragraph 1 does not apply if: 
(a) the situation of distress is due, either alone or in combination with other factors, to the conduct 
of the State invoking it; or 
(b) the act in question is likely to create a comparable or greater peril. 

415 O artigo 25 assim dispõe sobre a noção de estado de necessidade: 
Article 25. Necessity 
1. Necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding the wrongfulness of an act 
not in conformity with an international obligation of that State unless the act: 
(a) is the only way for the State to safeguard an essential interest against a grave and imminent 
peril; and 
(b) does not seriously impair an essential interest of the State or States towards which the obligation 
exists, or of the international community as a whole. 
2. In any case, necessity may not be invoked by a State as a ground for precluding wrongfulness if: 
(a) the international obligation in question excludes the possibility of invoking necessity; or 
(b) the State has contributed to the situation of necessity. 

416 O artigo 23 dispõe sobre a força maior, nos seguintes termos:  
Article 23. Force majeure 
1. The wrongfulness of an act of a State not in conformity with an international obligation of that 
State is precluded if the act is due to force majeure, that is the occurrence of an irresistible force or 
of an unforeseen event, beyond the control of the State, making it materially impossible in the 
circumstances to perform the obligation. 
2. Paragraph 1 does not apply if: ( 
a) the situation of force majeure is due, either alone or in combination with other factors, to the 
conduct of the State invoking it; or 
(b) the State has assumed the risk of that situation occurring. 

417 A Argentina já se utilizou de argumentação no sentido de buscar a exoneração de sua responsabilidade 
nos casos CMS v. Argentina e LG&E v. Argentina. O tribunal arbitral no caso CSM não aceitou o argumento 
da Argentina, enquanto que o tribunal do caso LG&E entendeu ser o caso de exoneração de responsabilidade. 
Os fatos que levaram à situação de necessidade, em ambos os casos, eram similares.  
Dolzer e Schreuer apontam que a falta de recursos, insolvência e outras formas de crises políticas e 
econômicas não são, em geral, consideradas força maior para fins do direito dos investimentos estrangeiros 
(DOLZER; SCHREUER, 2012). 
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à proteção diplomática operacionalizada por um Estado em benefício de um de seus 

nacionais. Apesar de o mecanismo mais comumente utilizado ser a arbitragem investidor-

Estado, ela não será objeto desta seção, a qual busca fundamentalmente apresentar os 

mecanismos advindos do direito internacional costumeiro. 

O motivo pelo qual não se dará atenção detida a ela neste ponto está associado ao 

fato de que, em que pese ser uma disposição comum em diversos tratados e amplamente 

aceita por diversos Estados, a arbitragem investidor-estado não chega a ser um mecanismo 

de resolução de controvérsias derivado do costume internacional. A explicação para isto 

está nas próprias raízes da arbitragem como procedimento de resolução de conflitos: é 

necessário que haja consentimento expresso de ambas as partes (investidor e Estado) para 

que a mesma seja admissível. Isto é, o consentimento é o fundamento máximo de validade 

da arbitragem. 

Assim, ainda que ela seja frequentemente utilizada e amplamente aceita, um 

investidor apenas terá acesso a este mecanismo de solução de controvérsias se tanto ele 

quanto o Estado consentirem em sua utilização. O costume internacional, como se verifica, 

não gera efeitos de vincular o investidor e o Estado a um procedimento arbitral.  

Quanto ao segundo mecanismo, isto é, a possibilidade de acesso do investidor às 

cortes nacionais do Estado receptor do investimento, este representa, de um lado, uma 

exigência do próprio parâmetro de tratamento justo e equitativo e, de outro, uma condição 

para o exercício da proteção diplomática por parte do Estado do qual o investidor seja um 

nacional. Explica-se.  

A noção de acesso à justiça é, por diversos autores e tribunais, associada ao próprio 

princípio de tratamento justo e equitativo. Segundo estes autores, para que um Estado 

efetivamente respeite o parâmetro do tratamento justo e equitativo, é necessário que ele 

garanta ao investidor condições processuais de proteção aos direitos materiais conferidos 

pelo parâmetro. É dizer que o Estado receptor do investimento deve possuir um sistema 

organizado de cortes nacionais que permita ao investidor ter acesso a um procedimento 

justo, sob pena de configurar-se o “denial of justice” (DOLZER; SCHREUER, 2012).  

O parâmetro não exige que o Estado permita ao estrangeiro questionar 

judicialmente todos os atos estatais. A exigência do direito internacional costumeiro é a de 

que os Estados criem e mantenham sistemas judiciais que permitam o exercício efetivo dos 

direitos substantivos concedidos aos estrangeiros. Assim, os Estados devem assegurar aos 
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estrangeiros liberdade para: (i) figurar como parte nas cortes locais para proteger ou 

defender seus direito; (ii) demandar quaisquer ações garantidas ou autorizadas pelo direito; 

(iii) apresentar defesas, reconvenções e contra argumentos; (iv) requerer fianças e, em 

geral, fazer uso do sistema de justiça nacional.  

Em suma, o estrangeiro deve ter o mesmo tratamento que um nacional perante as 

cortes locais418. Assim Amerasinghe sugere que a falta de remédios contra a violação de 

um direito do estrangeiro, a negativa de acesso às cortes, a permissão de acesso apenas a 

cortes especiais ou a cortes constituídas ilegalmente, bem como a falta de um judiciário 

independente são elementos levados em consideração pelo direito internacional costumeiro 

para definir se houve alguma violação de direito internacional (AMERASINGHE, 1967). 

Por outro lado, a exaustão dos remédios locais é uma das condições para que o 

Estado exerça a proteção diplomática sobre a demanda de um de seus nacionais. Esta é 

uma das condições impostas pelo próprio direito internacional costumeiro para que um 

nacional se socorra da proteção diplomática. Segundo Amerasinghe:  

 

“The rule was intended to reconcile the conflicting interests of the 
Respondent state and the alien with respect to the obtaining of justice in a 
way that was cheapest and most convenient for each of them. While the 
interest of the respondent State is conceded by allowing it to do justice in its 
own way, the interest of the alien in having a quick and cheap remedy must 
also be considered. Also relevant is the interest of the international 
community in having litigation disposed of in the most efficient way. The 
later two interests have the effect, among other things, of imposing an 
obligation on the respondent State to do its best to help solve the dispute 
fairly” (AMERASINGHE, 1967, p. 198). 

 

Como se verifica no trecho acima, o requisito de exaustão dos remédios locais tem 

dois propósitos principais. Ao Estado demandado, permite-se que eventualmente corrija 

um ato ilegal por meio da administração de seu sistema de justiça nacional. Ao estrangeiro 

e à comunidade internacional (demais Estados), garante-se a possibilidade de uma solução 

rápida e menos custosa do que a utilização da proteção diplomática. 

A exigência de exaustão dos recursos locais admite algumas exceções que 

permitem ao estrangeiro recorrer diretamente ao Estado do qual ele é um nacional para que 

                                                             
418 Segundo Dolzer e Schreuer: “essentially, these principles operate as the expression of an international 
standard that requires the establishment of a decent and civilized system of justice as reflected and accepted 
in international and national practice. This, the concept of the minimum standard of international law has a 
substantive and a procedural side.” (DOLZER; SCHREUER, 2012, p. 179). 
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demande contra o outro Estado. Amerasinghe indica a existência de seis exceções que 

autorizariam o estrangeiro a se socorrer do Estado do qual é cidadão diretamente. São elas: 

(i) o recurso às cortes locais leva à repetição de uma linha de decisão contrária ao 

estrangeiro; (ii) as cortes locais não possuem jurisdição para receber o pedido do 

estrangeiro; (iii) as cortes locais não são independentes; (iv) há demora injustificada ou 

negativa de acesso às cortes locais; (v) o remédio conferido ao estrangeiro pelo direito 

local não é adequado aos seus direitos, segundo o direito internacional, e; (vi) há risco de 

aumento dos danos ou de repetição do dano ao estrangeiro (AMERASINGHE, 1967). 

Respeitados estes requisitos, o estrangeiro pode solicitar ao Estado do qual é um 

nacional que assuma a demanda contra o Estado receptor do investimento. Dolzer e 

Schreuer apontam que a regra que permite ao Estado proteger seu nacional é tida como um 

verdadeiro princípio do direito internacional, como já foi reconhecido pela Corte 

Internacional Permanente de Justiça (PCIJ) no caso Concessões Mavrommatis Palestina: 

 
It is an elementary principle of international law that a State is entitled to 
protect its subjects when injured by acts contrary to international law 
committed by another State, from whom they have been unable to obtain 
satisfaction through the ordinary channels. By taking up the case of one of 
its subjects and by resorting to diplomatic action or international judicial 
proceedings on his behalf, a State is in reality asserting its own rights – its 
right to ensure, in the person of its subjects, respect for the rules of 
international law. (“THE MAVROMMATIS PALESTINE 
CONCESSIONS”, 1924, p. 12) 

 

Uma vez aceita a demanda do estrangeiro pelo Estado do qual é um nacional, a 

proteção diplomática pode ser exercida de diferentes maneiras. O mecanismo mais 

tradicionalmente utilizado é o da negociação entre Estados. Na falta de um acordo, a 

demanda pode ser adjudicada internacionalmente por meio de arbitragem entre os Estados 

ou por cortes internacionais, como a Corte Internacional de Justiça. Além destas opções, 

consideradas amigáveis, os Estados podem fazer uso de medidas não amigáveis ou 

contramedidas, tais como represálias.419 

Apesar de ser considerado um mecanismo de resolução de disputas tão importante 

no direito internacional costumeiro, para fins de proteção do investimento estrangeiro, o 

mecanismo é criticado por não permitir ao investidor que tenha controle sobre o processo 

que eventualmente seja instaurado contra o Estado receptor do investimento. De fato, não 

                                                             
419 Vale lembrar que o direito de represálias de um Estado é limitado pela proibição de uso da força, de forma 
que a utilização das forças armadas para defesa do direito de investidores estrangeiros não é permitida.  
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só o investidor não possui um direito contra o Estado do qual é um nacional, como, uma 

vez assumida a demanda pelo Estado, o investidor não tem garantias de que a proteção 

diplomática ocorrerá até o final do processo ou mesmo dos termos de um eventual acordo. 

Por fim, vale a nota de que o mecanismo da proteção diplomática também acaba 

por atrair para a disputa elementos políticos e econômicos próprios da relação bilateral de 

Estados. Apesar de esta característica ser vista por alguns autores (como Dolzer e 

Schreuer) como algo negativo, a depender do tipo de disputa ou de parte envolvida, é 

possível que o mecanismo seja útil em circunstâncias nas quais, por exemplo, haja 

alinhamento entre o interesse do Estado e o do investidor, ou em que o investidor seja uma 

empresa estatal ou com alta participação estatal (LUIS, 2013). 

 

3.2.4. A função do Direito Internacional Costumeiro nos ACFIs e nos TBIs 

Feita a introdução ao direito internacional costumeiro nas três subseções anteriores, 

esta seção se dedicará a compreender a função que ele exerce no direito internacional dos 

investimentos, particularmente à luz dos ACFIs e TBIs. D’Aspremont expõe de maneira 

clara os cinco efeitos que ele pode ter nestes acordos: (i) preenchimento de lacunas; (ii) 

harmonização de interpretação; (iii) mitigação dos efeitos da denúncia de um tratado, (iv) 

multilateralização, e; (v) legitimação e formalização de uma jurisprudência consistente 

(D’ASPREMONT, 2011). 

Na relação com os ACFIs e TBIs o preenchimento de lacunas é tido como a 

principal função do direito internacional costumeiro. A existência de lacunas normativas é 

consequência natural destes tratados que, muitas vezes, por razões políticas, devem 

encontrar soluções de compromisso que não estabeleçam regras absolutamente claras e 

deixem diversas questões em aberto. O costume internacional, neste caso, exerce a função 

de substanciar a norma contida em referidos tratados, indicando o efeito reverberante do 

direito costumeiro internacional nos tratados internacionais. 

O segundo importante efeito do costume é o de harmonizar a interpretação de 

tratados. O direito costumeiro internacional é, muitas vezes, compreendido como uma 

fonte de interpretação para tratados bilaterais individualmente considerados. É frequente, 

neste sentido, que tribunais arbitrais façam uso do direito internacional costumeiro para 

interpretar tratados. Neste sentido, o direito internacional costumeiro é muitas vezes um 
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instrumento que permite aos tribunais convergirem sobre a interpretação de um 

determinado tratado. 

Quanto ao efeito de mitigar os efeitos da denúncia de um tratado, Aspremont 

afirma que o direito internacional costumeiro serve como indicativo da existência de uma 

proteção às garantias conferidas pelo regime de proteção de investimento. Segundo o 

autor, os elementos de proteção material identificados no direito internacional costumeiro 

evitariam que o Estado denunciando o tratado ficasse totalmente imune a parâmetros de 

proteção do investimento estrangeiro quando da denúncia de tratados bilaterais. Este seria, 

em outras palavras, o efeito mitigador sobre a denúncia do tratado bilateral. 

Um quarto efeito do direito internacional costumeiro é a multilateralização dos 

parâmetros de proteção do investimento. Para os autores que não partilham a tese de que a 

rede de tratados bilaterais de investimento gera um efeito de multilateralização dos 

parâmetros de proteção do investimento, o direito internacional costumeiro poderia ocupar 

esta função. Isto porque, diferentemente do regime de tratados – de natureza 

essencialmente contratual – o direito internacional costumeiro imporia aos Estados deveres 

relacionados à proteção do investimento estrangeiro em seu território. 

Por fim, o efeito de legitimação e formalização de uma jurisprudência consistente é 

explicado pelo fato de que a própria formação do direito internacional costumeiro 

pressupõe a identificação de uma jurisprudência consistente em tribunais internacionais. 

Neste sentido, há certa retroalimentação do direito internacional costumeiro e dos 

precedentes, na medida em que novos casos que se utilizam do direito costumeiro, 

reforcem os parâmetros por ele impostos, e que sua utilização por diferentes tribunais 

reforce a ideia de existência de precedentes entre tribunais arbitrais variados. O resultado 

final deste último efeito é a maximização da previsibilidade das decisões relacionadas a 

investimentos estrangeiros. 

Assim, é possível concluir que com as funções e efeitos identificados nesta seção, o 

direito internacional costumeiro serve como uma espécie de zona de conforto dos 

parâmetros de proteção do investimento. Sua relevância relaciona-se também à 

abrangência que os padrões de proteção do investimento têm entre diversos Estados: não 

só os parâmetros estabelecidos pelo direito internacional costumeiro se aplicam a todos os 

Estados (exceto os que apresentaram objeção constante), como também a interpretação de 

previsões contidas em acordos bilaterais é, muitas vezes, conformada pelo próprio direito 

internacional costumeiro. 
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Estas características são fundamentais não só para os Estados, ao elaborarem suas 

políticas públicas de atração e proteção do investimento estrangeiro, como para os próprios 

particulares, ao definirem o modelo de organização jurídica privada que utilizarão para 

mitigar os riscos de seus investimentos no exterior. É este particular aspecto que 

apresentaremos na seção seguinte. 

 

3.3. Modelos de organização jurídica privada para mitigação de riscos de 

investimento 

Como já foi indicado, esta seção terá como objetivo identificar e apresentar 

algumas formas como a iniciativa privada faz uso do conjunto de elementos de natureza 

nacional e internacional para estruturar suas operações, de forma a mitigar os riscos 

políticos inerentes à realização de um investimento no exterior. Passaremos, nesta seção, 

portanto, a analisar mais detidamente a organização das relações de investimento no nível 

privado, denominado nesta tese também de autonomia da vontade420.  

Antes de passar a esta análise mais detida, parece-nos salutar ressaltar que o estudo 

das formas de organização do investimento estrangeiro depende também do estudo de 

formas de contratação com o setor público. Isto porque, historicamente, a noção de 

investimento estrangeiro se associou diretamente à de exploração de recursos naturais e de 

infraestrutura.421 Em outras palavras, a noção de proteção do investimento estrangeiro 

nasceu e se desenvolveu associada à noção de associação entre capital privado e poder 

público.  

Esta associação entre privado e público pode ser realizada de diversas formas. O 

Diagrama 3, abaixo, indica algumas das formas de organização da atividade empresarial 

com o poder público, em função da extensão de participação dos setores público e privado 

nos projetos: 

 

                                                             
420 Vale esclarecer que esta seção não tratará dos elementos levados em consideração pelo investidor em sua 
decisão sobre como estruturar seu investimento – se via opções de integração vertical ou de coordenação 
horizontal entre fornecedores e consumidores. Sobre isso, existe literatura específica e muito mais bem 
desenvolvida, como por exemplo, os clássicos textos de Coase (COASE, 1937) e de Williamson & Winter 
(WILLIAMSON; WINTER, 1993). 
421 A noção de proteção do investimento estrangeiro não associado a atividades extrativas de recursos 
naturais ou mesmo de infraestrutura é relativamente recente e pode ser considerada uma consequência do 
próprio sistema de proteção de investimentos criado pelos TBIs no século XX, bem como das políticas 
nacionais de direcionamento do investimento estrangeiro direto para atividades industriais (COSTA, 2010). 
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Diagrama 3 – Espectro da participação do setor público e privado em projetos de 
exploração de recursos naturais e infraestrutura422 

 

 

As modalidades de contratação do investidor com o Poder Público que serão 

apresentadas nas subseções seguintes refletem, em alguma medida, o espectro representado 

no Diagrama 3. As formas contratuais de organização privada do investimento se 

relacionam diretamente com o grau de ingerência que o Estado deseja manter sobre um 

determinado projeto. Como verificaremos adiante, na medida em que o Estado modifica 

sua atuação na economia – de agente econômico, por meio de empresas estatais, para 

agente regulador, isto é, criador de regras que conformam a atividade empresarial – 

também se alteram as formas pelas quais os investidores privados buscam organizar seus 

investimentos a fim de mitigar riscos políticos decorrentes do investimento.  

Nestes termos, será possível verificar que enquanto há interação do investidor com 

o Estado por meio de contratos, isto é, do estabelecimento de parcerias público privadas, 

existem diversas modalidades de contratação e cláusulas contratuais que permitem 

conformar os riscos políticos destes empreendimentos. Este assunto será tratado na 

subseção 3.3.1, a seguir. Por outro lado, conforme a interação entre o Estado e o investidor 

privado diminui, no sentido da privatização, os agentes privados passam a contar com 

formas de estruturação de seu investimento ligadas mais diretamente ao direito 
                                                             
422 Elaboração própria, com base em adaptações do espectro apresentado por Jeffrey Delmon, (DELMON, 
2010) 
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internacional ou ao direito nacional423. Por fim, em conclusão a esta seção, no que diz 

respeito ao direito internacional, será apresentado o fenômeno que alguns chamam de 

treaty shopping na subseção 3.3.2.  

 

3.3.1. Formas contratuais de organização privada do investimento relacionado com o 

Poder Público 

A organização do investimento relacionado com o Poder Público pode se dar de 

diversas formas contratuais. No item 3.3.1.1, buscaremos apresentar o modelo de 

exploração de recursos naturais e de infraestrutura utilizado por diversos Estados desde o 

final do século XIX até meados do século XX e que garantia à iniciativa privada amplo 

controle sobre os recursos explorados, deixando o Estado com poucas opções de controle 

sobre os investimentos realizados. Em parte, a dinâmica estabelecida por estes modelos 

clássicos justificou as medidas expropriatórias e a renegociação de diversos contratos 

ocorridas no século XX que, em certa medida, impulsionaram a criação de um sistema de 

proteção de investimento realizado por meio de tratados internacionais (SMITH; 

DZIENKOWSKI, 1989). 

Este modelo clássico de estruturação de investimentos deu lugar a formas 

contratuais que, em alguma medida, permitiram ao Estado ter mais controle sobre os 

recursos naturais e sobre a infraestrutura que fosse explorada pela iniciativa privada em seu 

território. O item 3.3.1.2 buscará apresentar diversas formas de organização dos projetos 

de parcerias público-privadas, com ênfase nas modalidades de interação entre investidores 

e Estados, e com o objetivo de identificar conceitualmente a alocação de riscos políticos 

estabelecida nestas modalidades. A seção 3.3.1.3 buscará identificar cláusulas contratuais 

que se relacionam com o objetivo de mitigação de riscos políticos. 

 

                                                             
423 Esta alteração na interação entre investidor estrangeiro e Estado se relaciona tanto com os contratos para 
exploração de recursos naturais e de infraestrutura, como também com as políticas nacionais direcionadas à 
atividade industrial que buscavam atrair o investimento estrangeiro para o setor industrial de países em 
desenvolvimento. 
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3.3.1.1. Modelo clássico de exploração de recursos naturais e infraestrutura: 

sistema de enclave e modelo mexicano de exploração de petróleo 

O modelo de exploração de recursos naturais e de infraestrutura clássico foi criado 

em torno do contrato de concessão. Apesar de possuir a mesma denominação que uma das 

formas atuais mais corriqueiras de contratação entre Estado e investidores privados, o 

contrato de concessão típico do século XIX possuía características bastante diversas dos 

modelos atualmente utilizados em parcerias público-privadas.  

Isto porque, neste modelo, as concessões públicas eram feitas por prazos longos424 

e não previam ao Estado receptor do investimento mecanismos de controle sobre a 

atividade do empresário. Em geral, estes contratos outorgavam à iniciativa privada direitos 

quase que soberanos sobre os recursos naturais a serem explorados, que possibilitavam 

inclusive evitar a influência do Estado sobre o território concedido. A contrapartida 

prevista nos contratos, por sua vez, era o pagamento de royalties sobre os bens 

efetivamente extraídos, em valores geralmente bastante modestos. É ainda digno de nota 

que, muitas vezes, o concessionário sequer tinha obrigação de perfurar e extrair petróleo, 

por exemplo, muito menos de extrair um mínimo de produto. 

Este modelo foi comumente utilizado no Oriente Médio para a exploração de 

recursos naturais e ficou conhecido como sistema de enclave. Esta denominação se 

relaciona à falta de mecanismos de controle (seja por participação societária ou cláusulas 

contratuais), que alijava os Estados de qualquer interferência efetiva sobre o 

desenvolvimento das atividades de exploração de recursos naturais na área concedida 

(PETER, 1995; SMITH; DZIENKOWSKI, 1989).425  

Além da exploração de recursos naturais, o modelo de concessões foi também 

largamente utilizado por Estados para garantir a instalação de infraestrutura local, por 

exemplo, ferrovias, portos, sistemas de comunicação, entre outros. Nestes casos, não se 

identificava a mesma noção de enclave, tendo em vista que os Estados exerciam algum 

controle sobre a concessão e os concessionários possuíam obrigações mais claras. Os 

pontos comuns entre ambos os modelos de concessão, eram o prazo de exploração – longo 

em ambos os casos – e o papel do Estado, que não só agia como poder concedente, mas 

                                                             
424 José Augusto Fontoura Costa aponta que era comum que estes contratos previssem prazo de duração 
superior a 100 anos. 
425 As origens para o estabelecimento de um modelo como este, segundo Peter, são históricas e remontam aos 
tempos da colonização de grandes potencias europeias. Os contratos de concessão, neste sentido, serviam o 
propósito de permitir o envio de riquezas para os Estados colonizadores (PETER, 1995). 
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também assumia a função de buscar financiamento externo para o desenvolvimento das 

atividades dos concessionários (COSTA, 2010). 

Por outro lado, o modelo mexicano de exploração de petróleo do século XIX não se 

valia de contratos de concessão. O México garantia ao proprietário da área o direito sobre 

o subsolo e tudo o que nele estivesse contido, incluindo recursos naturais. Em outras 

palavras, o proprietário de um imóvel tinha o direito de explorar não só a superfície de sua 

área, como também todos os recursos naturais que estivessem abaixo da superfície. Neste 

sentido, os investimentos relacionados a petróleo no século XIX, no México, eram 

estruturados sobre a noção de propriedade privada e dispensavam qualquer tipo de contrato 

entre o investidor e o Estado (SMITH; DZIENKOWSKI, 1989). 

No século XX, ambos os modelos sofreram grande resistência interna nos países 

nos quais eram utilizados, dando azo a movimentos pela renegociação das condições 

contratuais e de expropriação. No âmbito internacional, esta pressão interna por mudanças 

na gestão dos recursos naturais se refletiu na Nova Ordem Econômica Internacional, pela 

qual os Estados em desenvolvimento buscaram aumentar seu controle sobre o investimento 

estrangeiro e, com isto, induzir alterações nos regimes de exploração de recursos naturais e 

de infraestrutura em seus territórios. 

Neste sentido, as principais alterações que os Estados buscavam implementar com 

os novos regimes eram duas: aumentar as receitas decorrentes da exploração dos recursos 

naturais pelos investidores estrangeiros por meio da exigência do pagamento de 

impostos 426, e reafirmar sua soberania e propriedade sobre os recursos naturais427, 

estabelecendo regimes de copropriedade ou cogestão com os investidores privados428. 

Tanto o modelo de concessões típico do Oriente Médio, como o de propriedade do 

México foram substituídos por outras formas de associação do capital público com o 

privado. No caso da exploração de petróleo no Oriente Médio, as alterações foram, no 

                                                             
426 Vale lembrar, aqui, que no modelo de concessões do século XIX, a receita dos Estados advinha 
exclusivamente do pagamento de royalties. 
427  Este mesmo objetivo será observado nas outras formas de organização contratual que foram 
desenvolvidas a partir do declínio do sistema de enclave e de propriedade do investidor sobre os recursos 
naturais. Estas novas formas contratuais de organização da relação entre o investidor e o Estado derivaram, 
em alguma medida, dos contratos de concessão referidos nesta seção. 
428 O surgimento das empresas estatais dedicadas à exploração de recursos naturais deriva, em alguma 
medida, do objetivo de estabelecer regimes de copropriedade ou cogestão com os investidores privados. No 
modelo de concessões do século XIX, a relação do investidor se dava diretamente com o Estado; entretanto, 
com os novos interesses dos Estados, criou-se a necessidade de estruturas próprias para a administração e 
gestão destes recursos naturais – as empresas estatais atingiriam estes objetivos por meio de estruturas 
contratuais negociadas com os investidores privados. 
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geral, negociadas e resultaram em uma transformação do modelo de concessões em um 

modelo de participação conjunta da iniciativa privada com o Estado.429 Neste sentido, as 

empresas responsáveis pela exploração do petróleo cederam parte de sua participação para 

companhias estatais e, em alguns casos, garantiram ao Estado a possibilidade de reter o 

controle sobre o empreendimento (em algumas situações, o Estado chegou a ter 51% de 

participação total no projeto). Já no caso mexicano, o modelo fundado na propriedade 

privada foi adaptado para um regime de concessões que envolvia modelos contratuais 

alinhados com os objetivos identificados acima (SMITH; DZIENKOWSKI, 1989)430.431 

 

3.3.1.2. Modalidades de projeto em parcerias público-privada 

No que diz respeito à exploração de recursos naturais, os tradicionais modelos de 

concessão, típicos do sistema de enclave, foram substituídos por modelos contratuais que 

buscavam associar o capital privado ao público. Foram desenvolvidas quatro principais 

modalidades contratuais, as quais previam diferentes níveis de controle pela empresa, 

formas de compensação e de envolvimento das companhias estatais: concessão, acordos de 

divisão de produção, acordos de participação e contratos de serviço.432 

Os contratos modernos de concessão costumam garantir direitos exclusivos para 

explorar, procurar, perfurar, produzir, armazenar, transportar e vender recursos naturais, 

em uma determinada área concedida e por um determinado período de tempo. Os prazos 

são mais curtos que os prazos dos sistemas de enclave, variando de 6 a 30 anos433 e 

                                                             
429 Smith e Dzienkowski apontam que, em alguma medida, estas renegociações de contratos foram, na 
verdade, uma maneira disfarçada de realizar processos de expropriação. Isto porque, diante do cenário que se 
colocava à época, com alta instabilidade política, as expropriações eram iminentes, e havia sinais de que 
processos expropriatórios começavam a se desenvolver de forma parcimoniosa. Assim, os autores apontam 
que havia pouca alternativa às multinacionais, senão renegociar seus contratos de concessão. Por outro lado, 
deve-se reconhecer que o processo de renegociação permitiu aos concessionários escalonarem a participação 
que o Estado teria no empreendimento ao longo de alguns anos – em algumas situações, garantir-se-ia ao 
Estado participação inicial de 25% no empreendimento, chegando até o limite máximo de 51% ao longo de 
alguns anos (SMITH; DZIENKOWSKI, 1989). 
430 Para maiores detalhes do processo de alteração do regime de exploração de petróleo no México no século 
XIX, referimos o leitor à SMITH; DZIENKOWSKI, 1989. 
431 Alguns autores indicam que as alterações nas modalidades de contratação de exploração de recursos 
naturais correspondem a uma evolução de formas colonialistas de realizar investimentos para formas mais 
adequadas à Nova Ordem Econômica Internacional.  
432 Os acordos de divisão de produção e de participação são espécies do gênero das joint ventures. Como 
veremos, a primeira nada mais é do que uma estrutura de joint venture contratual, enquanto a segunda é uma 
joint venture societária. São acordos mais complexos que os acordos de concessão e de serviço (COSTA, 
2010). 
433 Os contratos com menor prazo de duração referem-se a áreas que exigiram menor investimento do 
particular. Isto ocorre quando há certeza da viabilidade econômica da concessão, em geral quando já havia 
exploração anterior da área por outro concessionário. 
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podendo ser maiores caso haja dificuldades adicionais de exploração. O Estado acaba 

exercendo maior controle sobre a atividade do parceiro, na medida em que estipula um 

cronograma de exploração e de trabalho a ser seguido pelo concessionário. Além disso, a 

remuneração do Estado é mais substancial e envolve pagamentos no início do projeto, bem 

como pagamentos anuais e royalties, conforme o nível de produção. Os contratos de 

concessão costumam prever que os pagamentos sejam feitos em petróleo ou em dinheiro. 

A segunda modalidade contratual são os chamados acordos de divisão de produção. 

Estes acordos costumam exigir a criação de uma companhia estatal, responsável por 

administrar os interesses do Estado no projeto e, muitas vezes, administrá-lo juntamente 

com o investidor particular. Nestes contratos, o Estado garante ao investidor o direito de 

explorar e desenvolver uma determinada área em troca da oportunidade de recuperar seus 

custos e de um determinado percentual de lucratividade pré-estabelecido. O investimento 

do Estado no projeto é a área concedida e a remuneração com parte da produção.  

Uma importante característica destes contratos é que o risco de descobrimento de 

recursos naturais a serem explorados é alocado exclusivamente ao particular, isto é, o 

investimento de capital intensivo inicial para a exploração da área é exclusivo do particular 

que não tem qualquer garantia de retorno ou de divisão dos custos, caso a área concedida 

se mostre improdutiva. O prazo destes contratos é similar ao de algumas concessões, tendo 

em média duração de 30 anos, eventualmente renováveis. 

A terceira modalidade contratual são os chamados acordos de participação. Há uma 

diferença estrutural entre os acordos de participação e os contratos de concessão e de 

divisão de produção, na medida em que nesta modalidade a associação entre o investidor 

privado e o Estado se dá por meio da constituição de uma companhia operacional entre 

uma companhia estatal e o investidor privado, e não por estruturas meramente contratuais. 

Nesta modalidade, a contribuição do Estado para o projeto é a área a ser explorada, 

enquanto o particular fica responsável pelos investimentos de capital intensivo e pela 

tecnologia e expertise necessárias para a exploração. 

Em geral, a companhia formada será gerida por ambas as partes, sendo o Estado o 

controlador efetivo da empresa. Esta estrutura criada pelos acordos de participação 

representa uma alternativa para a reestruturação de investimentos que estejam sob 

contratos de concessão ou acordos de divisão de produção. Assim, em geral, nestes 

contratos, o risco de impossibilidade de exploração ou de inexistência de recursos naturais 

tende a ser mais baixo. 
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Por fim, os contratos de serviço são modalidades contratuais que permitem maior 

ingerência governamental. Neste sentido, o investidor privado se compromete a prover ao 

Estado ou à entidade estatal responsável pela administração do projeto, serviços e 

informações para garantir o desenvolvimento do projeto de exploração da lavra do 

petróleo. A remuneração do investidor privado é feita via pagamento de valor pré-

determinado, que pode ser em petróleo ou em dinheiro.  

Os contratos de serviço podem ainda ser subdivididos em três modalidades: puro, 

de assistência técnica e com risco. O contrato de serviço puro é o mais simples. Nesta 

modalidade, um determinado serviço é contratado por um preço pré-determinado, não 

havendo qualquer participação do investidor privado na produção do projeto.  

Já no contrato de assistência técnica, como o próprio nome já indica, o investidor se 

compromete a dar assistência técnica na exploração, desenvolvimento, produção de 

recursos naturais (e, em alguns casos, em se tratando de petróleo, refino dele). Os serviços 

podem compreender o fornecimento de equipamentos e o treinamento de empregados para 

operar as instalações de extração de recursos naturais. Em contrapartida, o Estado 

concorda em reembolsar a empresa dos gastos e em pagar um determinado preço, de 

acordo com a produção obtida. 

Por fim, o contrato com risco, como o nome indica, aloca uma parcela de risco ao 

investidor privado, tendo em vista que ele é contratado para explorar uma determinada 

região e avaliar o seu potencial para descobertas. Havendo descobertas, o investidor é 

obrigado a desenvolver o reservatório e arcar com todos os custos sem qualquer 

expectativa de retorno. A companhia apenas será remunerada se, por exemplo, o campo de 

petróleo eventualmente descoberto for explorado comercialmente, quando, então, fará jus 

ao pagamento pelos serviços, em dinheiro ou em petróleo, por um preço com desconto do 

bem produzido. O contrato é semelhante a um contrato de divisão de produção, mas no 

caso dos serviços, a empresa privada tem menos direitos sobre a área que será explorada. 

Além de novas modalidades para a exploração de recursos naturais, também foram 

desenvolvidas modalidades de contratação para investimentos em infraestrutura. O 

propósito era similar aos dos contratos de exploração de recursos naturais, notadamente, o 

de estabelecer diferentes níveis de controle pela empresa, formas de compensação e de 

envolvimento das companhias estatais. Rubins e Kinsella apontam a existência de dez tipos 

de operação mais frequentes e relacionados à projetos de infraestrutura: (i) construção e 

transferência; (ii) construção, aluguel e transferência; (iii) construção, operação e 
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transferência; (iv) construção, propriedade e operação; (v) construção, propriedade, 

operação e transferência; (vi) construção, transferência e operação; (vii) adição e operação; 

(viii) desenvolvimento, operação e transferência; (ix) reabilitação, operação e 

transferência, e; (x) reabilitação, propriedade e transferência (RUBINS; KINSELLA, 

2005).434 

No caso da construção e transferência (em inglês, built and transfer ou “BT”), o 

investidor é responsável pela construção e financiamento do projeto, devendo transferi-lo 

ao Estado após sua conclusão. Enquanto isto, o Estado é responsável por adquirir o projeto 

após a construção e pagar o investidor de acordo com o preço e cronograma previamente 

definidos. Esta modalidade pode ser utilizada em qualquer projeto, incluindo projetos que 

devam ser operados pelo Estado por razões estratégicas ou de segurança nacional.  

A modalidade construção, aluguel e transferência (em inglês, built-lease-and-

transfer ou “BLT”) é caracterizada pela responsabilidade do investidor em construir e 

financiar o projeto. A operação é transferida para o Estado após a construção, a título de 

locação. A propriedade da construção apenas é transferida definitivamente para o Estado 

após o período determinado de locação. O investidor é remunerado pela construção durante 

o período de locação do bem para o Estado, a um valor e prazo previamente estabelecidos. 

Nos contratos de construção, operação e transferência (em inglês, built-operate-

and-transfer ou “BOT”), o investidor é responsável pela construção, financiamento, 

operação e manutenção do projeto, por um prazo pré-determinado que, em geral, não 

supera 50 anos. Após este período, o investidor transfere o projeto para o governo. A 

remuneração do investidor é em geral feita por meio da cobrança de taxas, podendo contar 

com pagamentos estatais, o que permite ao investidor amortizar seu investimento com uma 

margem de lucro também pré-determinada. 

Na modalidade construção, propriedade e operação (em inglês, built-own-and-

operate ou “BOO”), o investidor é responsável pela construção, financiamento e operação 

do projeto. Como o investidor passa a ser proprietário do empreendimento, a operação do 

projeto pode ser transferida para um terceiro. Não se busca transferir a propriedade do bem 

para o Estado ao final do contrato. A remuneração do investidor pelos investimentos 

realizados é feita por meio da cobrança de taxas diretamente dos usuários. 

                                                             
434 O ANEXO 4 contém uma tabela comparativa destas dez modalidades de contratação. 
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A modalidade construção, propriedade, operação e transferência (em inglês built-

own-operate-and-transfer ou “BOOT”) é muito semelhante à BOO. Neste caso, o 

investidor é responsável pela construção, financiamento e operação do projeto, podendo 

também delegar a operação do projeto a um terceiro. São duas as diferenças fundamentais: 

em primeiro lugar, ao final do prazo contratual, o projeto será transferido para o Estado e, 

em segundo lugar, no período de operação é comum um acordo take or pay com a entidade 

estatal responsável pela administração do contrato. Neste sentido, o risco comercial do 

investidor é mitigado, na medida em que o Estado garante a ele uma remuneração mínima 

pela demanda. 

No caso da construção, transferência e operação (em inglês, built-transfer-operate 

ou “BTO”), o Estado contrata um investidor em uma base turnkey para a construção de 

algum empreendimento, que será operado pelo próprio investidor por um prazo pré-

determinado. A remuneração do investidor é geralmente feita mediante a cobrança de 

tarifas diretamente aos usuários, mas pode contar com pagamentos estatais. Há dois 

elementos que merecem destaque nesta modalidade de contratação: a propriedade do 

empreendimento é sempre do Estado, mas os riscos de eventuais custos adicionais, de 

atrasos e de performance são alocados ao investidor. 

Nos contratos de adição e operação (em inglês contract-add-and-operate ou 

“CAO”), o investidor se responsabiliza por adicionar algo (em geral mais uma unidade de 

produção) a uma unidade do Estado previamente existente e por operar o projeto. O 

investidor aluga o empreendimento do Estado, remunerando-o por prazo pré-determinado e 

realizando a operação de todo o projeto. A remuneração do investidor costuma ser feita por 

meio de cobranças aos usuários. Ao final do prazo contratual, pode ou não haver 

transferência de título do que tiver sido construído em adição ao empreendimento já 

existente. 

A modalidade desenvolvimento, operação e transferência (em inglês develop- 

operate-and-transfer ou “DOT”) é bem similar à BOT e em geral se relaciona com ela. 

Neste caso, o investidor deve construir e operar um empreendimento novo e transferir, ao 

final do prazo contratual, a propriedade do empreendimento ao Estado. A remuneração do 

investidor pode se dar tanto mediante o pagamento de tarifas pelos usuários, como 

diretamente pelo poder público ou em um combinado destas modalidades. O diferencial de 

um projeto DOT é aproveitar externalidades positivas de outro projeto (geralmente BOT), 

desenvolvendo a região próxima ao projeto já existente. 
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No caso da reabilitação, operação e transferência (em inglês, rehabilitate-operate 

and-transfer ou “ROT”), o investidor se responsabiliza por reformar, operar e manter um 

empreendimento pré-existente. A remuneração do investidor costuma ser feita pela 

cobrança de taxas diretamente dos usuários. Ao final do prazo contratual, a operação do 

empreendimento é devolvida ao Estado. Nesta modalidade, o Estado não deixa de ser 

proprietário do empreendimento em momento algum. 

Por fim, nos contratos de reabilitação, propriedade e transferência (em inglês 

rehabilitate-own-and-operate ou “ROO”), a propriedade de um empreendimento já 

existente é transferida ao investidor para que ele o reforme e opere por tempo 

indeterminado. O investidor é remunerado por meio da cobrança de taxas dos usuários. Há, 

ainda, duas características importantes nesta modalidade de contratação: a primeira é que o 

Estado pode ser remunerado por parte das receitas advindas do projeto, enquanto o 

contrato estiver em vigor, a segunda é que, em caso de violação do contrato, a propriedade 

do empreendimento é transferida de volta para o Estado.  

Estas modalidades de contratação indicadas nesta seção são exemplos de como, 

após as grandes expropriações e nacionalizações da década de 1960, os acordos que 

envolviam investimento estrangeiro direto passaram a ser estruturados. O objetivo destes 

modelos era, fundamentalmente, garantir maior protagonismo ao Estado e às empresas 

estatais nos setores de bens de capital, infraestrutura e exploração de recursos naturais 

(COSTA, 2010). O Diagrama 4, abaixo, permite visualizar alguns destes acordos, 

estabelecendo a relação entre o controle de ativos e a administração dos serviços prestados: 
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Diagrama 4 – Modalidades contratuais de acordo com a administração do serviço e o 
controle dos ativos435 
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Uma análise conjunta do Diagrama 3 e do Diagrama 4 permite identificar como a 

modelagem privada identificada nesta seção se relaciona com a presença do Estado na 

economia. Seguindo os apontamentos de José Augusto Fontoura Costa, à medida que o 

Estado segue uma tendência de liberalização, há também redução (e, em alguns casos, 

eliminação) de procedimentos de controle de entrada de investimentos estrangeiros, de 

barreiras à repatriação de capital, remessa de lucros, criação e funcionamento de filiais de 

companhias estrangeiras, bem como redução das chamadas reservas de mercado a 

investidores nacionais, públicos e privados (COSTA, 2010). 

Quanto menor a participação do Estado na economia, seguindo o caminho de 

liberalização e privatização, maior será a tendência de utilização de contratos de concessão 

(BOT, BOOT ou BOO, por exemplo), e mais comum será a atuação de companhias 

estrangeiras independentemente de contratos com o setor público. No que diz respeito a 

estas novas estruturas contratuais, elas buscavam, em certa medida, criar maior equilíbrio 

entre, de um lado, o interesse do Estado em assegurar os serviços essenciais e de 

exploração de recursos naturais e, de outro, o interesse do investidor em mitigar os riscos 
                                                             
435 Adaptado de DELMON, 2010, p. 8. 
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de novas nacionalizações ou expropriações, mantendo ainda certa dependência do Estado 

em relação ao capital e à expertise privada. Este equilíbrio se viu estabelecido não apenas 

nos conceitos destas modalidades de contratação, como também em cláusulas contratuais 

comuns nestes contratos, as quais serão exploradas na próxima subseção. 

 

3.3.1.3. Cláusulas contratuais comuns para mitigação de riscos políticos 

relacionados ao investimento estrangeiro 

Nos contratos celebrados entre o Estado ou entidade estatal e um investidor privado 

de outra nacionalidade, existem algumas cláusulas contratuais que são apontadas como 

importantes garantias para a estabilização da relação jurídica entre as partes e que podem 

alterar a dinâmica do risco político associado ao contrato. Rubins e Kinsella sugerem que 

nestes contratos as seguintes cláusulas podem ter esse efeito e devem ser especificamente 

negociadas entre as partes: (i) arbitragem, (ii) escolha do direito aplicável, (iii) 

estabilização, (iv) cálculo de danos e de juros, (v) força maior, (vi) conversão de moeda, 

(vii) inexigibilidade de exaustão de remédios locais, e (viii) renúncia à imunidade de 

soberania (RUBINS; KINSELLA, 2005). 

A cláusula arbitral inserida em um contrato exerce a mesma função que a cláusula 

de resolução de conflitos investidor-Estado exerce nos TBIs norte-americanos, isto é, 

objetiva oferecer ao investidor um foro neutro de resolução de disputas, bem como todas as 

vantagens inerentes ao instituto da arbitragem436. Neste sentido, a cláusula arbitral impede, 

por força de seu efeito negativo, que cortes locais tenham jurisdição para julgar o mérito da 

controvérsia entre o investidor e o Estado receptor do investimento, mitigando eventuais 

pressões políticas que possam existir sobre a resolução de eventual conflito.437  

                                                             
436 As vantagens da arbitragem são objeto de diversos trabalhos específicos, parecendo-nos desnecessário 
aduzi-las novamente nesta seção. Tomamos a liberdade, então, de referir o leitor, neste assunto, às seguintes 
obras: PAULSSON, Jan, et al. The Freshfields Guide to Arbitration and ADR, GAILLARD, Emmanuel and 
John SAVAGE. Fouchard Gaillard Goldman on International Commercial Arbitration e LEW, MISTELLIS 
and KRÖLL. Comparative International Commercial Arbitration. 
437 Vale notar que, neste caso, não se tratando de uma arbitragem CIRDI, fundada em um tratado 
internacional e na Convenção de Washington de 1965, o insulamento de pressões políticas sobre a disputa 
seria de certa forma mitigado, na medida em que os tribunais nacionais teriam competência para exercer 
funções de apoio e controle sobre o procedimento arbitral. Para referência aprofundada sobre o tema, 
particularmente no que diz respeito à arbitragem de investimento, refiro o leitor à minha dissertação de 
mestrado: Luís, Daniel Tavela. Proteção do Investimento Estrangeiro: O Sistema do Centro Internacional 
para a Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas Alternativas. Dissertação de 
Mestrado, FUDSP, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08012014-
084342/en.php 
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A resolução de uma disputa internacional por meio da arbitragem pode garantir às 

partes maior efetividade na execução da decisão, bem como maior controle sobre o direito 

aplicável à controvérsia. A efetividade de decisões arbitrais está intimamente relacionada 

ao sistema de reconhecimento e execução de sentenças arbitrais que foi criado e 

implementado pela Convenção de Nova Iorque sobre o Reconhecimento e Execução de 

Sentenças Arbitrais Estrangeiras de 1958, e que não encontra paralelo em convenções 

internacionais sobre o reconhecimento de sentenças judiciais.438  

Duas cláusulas se relacionam diretamente com os objetivos da cláusula arbitral: a 

cláusula de dispensa de exaustão de recursos locais e de renúncia à imunidade da soberania 

estatal. A conexão destas cláusulas com a temática da cláusula arbitral se dá no âmbito da 

efetividade da resolução de disputas. 

No que diz respeito à exigência de exaustão de recursos locais, não existe nenhuma 

regra de direito internacional costumeiro que a imponha como pré-condição para o início 

de um procedimento arbitral pelo investidor privado contra o Estado ou entidade estatal.439 

Entretanto, em alguns ordenamentos jurídicos, particularmente nos mais hostis a métodos 

privados de resolução de disputas, é possível que esta seja uma condição imposta pelo 

direito nacional. É também possível que o ordenamento jurídico do Estado receptor do 

investimento contenha recursos que possam ser utilizados estrategicamente pelo investidor 

para a solução de uma eventual controvérsia e que o exercício desta opção por qualquer 

das partes seja interpretado como uma renúncia à jurisdição estatal. 

Um acordo do Estado com o investidor privado que regule a relação dos recursos 

locais com o procedimento arbitral é importante justamente para lidar com estas situações. 

Isto porque, o acordo dispensando a exigência de exaustão de recursos locais pode ser uma 

medida suficiente para garantir acesso direto do investidor à jurisdição arbitral.440 Já no 

que diz respeito à relação entre os recursos locais e a utilização de arbitragem, uma 

cláusula que separe claramente a resolução de disputas contratuais dos recursos 

disponibilizados em cortes locais pode ser útil para permitir o uso estratégico por qualquer 

                                                             
438 Rubins & Kinsella apontam ainda que uma cláusula de resolução de disputas clara, completa e consistente 
pode contribuir para evitar conflitos. Isto porque, as partes estariam mais propensas a observar os 
compromissos assumidos em um contrato se estivessem convencidas de que um tribunal neutro iria julgá-las 
com base em critérios previsíveis e objetivos. (RUBINS; KINSELLA, 2005, p. 44). 
439 A exigência de exaustão dos recursos locais como regra de direito costumeiro, como vimos na seção 3.2.3, 
desnecessário aplica-se apenas à condição para oferecimento de proteção diplomática pelo Estado do qual o 
investidor é um nacional. 
440 É necessário, entretanto, que o investidor certifique-se de que a regra que impõe a exaustão de recursos 
locais seja uma regra dispositiva no direito aplicável ao caso, e que, portanto, a cláusula seja válida. 
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das partes dos remédios locais (por exemplo, para a obtenção de medidas cautelares ou 

executivas), garantindo ainda as vantagens da utilização do procedimento arbitral.441 

Complementando as condições contratuais que podem favorecer a criação de um 

sistema de resolução de disputas eficaz, a cláusula de renúncia à imunidade de soberania 

estatal é uma alternativa para assegurar ao investidor privado o cumprimento de eventuais 

julgamentos contrários ao Estado. Por se tratar de um assunto delicado, a renúncia à 

soberania estatal pode ser limitada ao contrato ou a ativos específicos, de forma a 

balancear o interesse do investidor privado e do Estado.442 

Já no que diz respeito à possibilidade de escolha do direito aplicável à controvérsia, 

o assunto está intimamente relacionado com a recomendação de que os contratos 

contenham cláusula para este fim. É comum que a arbitragem,, reconhecendo o princípio 

da autonomia da vontade das partes como regra de direito internacional privado para 

definição do direito aplicável a um contrato ou a uma controvérsia, garanta às partes maior 

flexibilidade na escolha do direito aplicável.443  

A cláusula de escolha do direito aplicável é também um elemento importante de 

mitigação de riscos políticos, mas um potencial ponto de conflito entre investidor e Estado. 

Não há dúvidas de que, na perspectiva do investidor, idealmente, buscando-se mitigar o 

risco político do país no qual se está realizando o investimento, a predileção será pelo 

direito aplicável do Estado do qual o investidor é um nacional ou com o qual ele está 

acostumado a lidar.  

A preferência do investidor, portanto, muitas vezes o levaria a desejar que o direito 

aplicável não fosse o do Estado receptor do investimento. O Estados receptor do 

investimento, por sua vez, tem grande resistência a aceitar cláusulas que indiquem o direito 
                                                             
441 É importante, neste caso, que o acordo seja bem redigido a fim de criar os incentivos certos para que as 
partes resolvam o conflito de forma definitiva e final, e as partes façam o melhor uso das vantagens de cada 
procedimento, evitando medidas frívolas e redundantes. Rubins e Kinsella apontam que uma das opções, 
neste sentido, é permitir que a utilização da arbitragem se dê apenas depois que os procedimentos locais já 
iniciados tenham sido terminados (RUBINS; KINSELLA, 2005, p. 63). 
442 O caso Karaha Bodas v. Pertamina é um exemplo de como esta cláusula pode ser útil. Após uma sentença 
arbitral favorável à Karaha Bodas, no valor de USD 261 milhões, as cortes do Canadá, Hong Kong, Texas e 
Nova Iorque levaram em consideração a cláusula de renúncia à imunidade para permitir a apreensão de bens 
em um procedimento de execução de sentença arbitral. Neste caso, o contrato previa a renúncia de Pertamina 
a: “qualquer direito de imunidade (soberano ou outro) que ele ou seus ativos tenham ou venham a adquirir 
no futuro (…), consentindo com a execução de qualquer julgamento contra si …”. (tradução livre do trecho 
do contrato – RUBINS; KINSELLA, 2005, p. 65) 
443 Evidentemente que esta premissa deve ser avaliada caso a caso, a depender do direito aplicável ao 
processo arbitral. Entretanto, é de se destacar que boa parte das legislações nacionais de arbitragem são 
ancoradas no princípio da autonomia da vontade das partes e o reconhecem também para a escolha do direito 
aplicável ao mérito da controvérsia. Este é o caso, por exemplo, da Lei Modelo da Uncitral sobre Arbitragem 
Comercial Internacional de 1985, conforme emendada em 2006. 
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estrangeiro como aplicável a contratos dos quais sejam parte. Na dinâmica mais comum de 

negociação de contratos com o Estado, todavia, é frequente que este não seja um assunto 

negociável – seja por um aspecto político ou por exigência legal – e que, portanto, a 

cláusula de escolha do direito aplicável seja a do Estado receptor do investimento.444  

Independentemente destas predileções, parece-nos que a função principal desta 

cláusula é a de dar certeza e segurança a ambas as partes quanto ao direito aplicável.445 

Ademais, ela pode exercer um papel importante para evitar a manipulação ou alteração do 

direito por interesses ou mera conveniência do Estado receptor do investimento.  

Não por outra razão, a cláusula de escolha do direito aplicável tem íntima relação 

com a cláusula de estabilização mencionada anteriormente. A cláusula de estabilização 

objetiva insular o investidor de alterações em leis locais, que poderiam deixar a execução 

dos negócios do investidor mais custosa ou difícil. Em geral, estas cláusulas são utilizadas 

em contratos que envolvem investimentos de capital intensivo e larga escala e preveem que 

o investimento ficará sujeito ao direito escolhido pelas partes em uma determinada data. 

Fundamentalmente, estas cláusulas objetivam garantir o equilíbrio econômico financeiro 

do contrato, pois quaisquer alterações em impostos ou pagamento de royalties pode afetar 

a viabilidade econômica do projeto. 

Evidentemente, uma cláusula de estabilização com conteúdo proibitivo amplo pode 

limitar demasiadamente o espaço regulatório dos Estados, de forma que é recomendável 

que a cláusula seja explícita e clara com relação ao que se deseja proibir e crie incentivos 

adequados para que as partes, em eventuais negociações posteriores, estabeleçam outros 

compromissos que não gerem prejuízo para nenhuma.446 Não por outra razão, atualmente, 

                                                             
444 Em um estudo comparado de 22 jurisdições (Argentina, Austrália, Canadá, China, Croácia, República 
Tcheca, Etiópia, França, Alemanha, Grécia, Itália, Japão, Coréia do Sul, Macau, Peru, Portugal, Rússia, 
Singapura, Eslovênia, Turquia, Reino Unido e Estados Unidos da América), Wenhua Shan indica que em 
oito delas há exigência de aplicação do direito nacional para contratos celebrados com o Estado ou entidades 
estatais (Argentina, China, Grécia, Japão, Macau, Peru, Eslovênia e Estados Unidos). Neste mesmo estudo, o 
autor aponta ainda que em apenas quatro jurisdições há exigência de que os contratos sejam submetidos às 
cortes locais (Argentina, China, Japão e Macau). Segundo o autor, considerando o modo como lidam com 
este assunto, não é possível estabelecer uma divisão clara entre países desenvolvidos e países em 
desenvolvimento. Percebe-se, todavia, que a minoria das jurisdições pesquisadas estabelece como mandatória 
a utilização do direito e das cortes locais para a resolução de conflitos que envolvem contratos com o Estado 
ou uma entidade estatal. (SHAN, 2012, p. 36) 
445 Rubins & Kinsella apontam ainda não ser aconselhável indicar o contrato suplantado pelo direito 
internacional como direito aplicável, na medida em que a referência ao direito costumeiro ou aos princípios 
gerais de direito gera muitas dúvidas sobre o conteúdo das disposições.  
446 Como vimos anteriormente, os contratos utilizados na relação entre investidores e Estados costumam ter 
prazo de duração bastante longo. É natural que pressões sociais e políticas por novas regulações surjam ao 
longo do tempo, obrigando Estado e investidor a se adaptarem a estas pressões. O desafio da cláusula de 
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as cláusulas de estabilização são mais conhecidas como cláusulas de consistência, no 

sentido de permitir alterações regulatórias, desde que elas sejam consistentes com as 

obrigações contidas no acordo entre o investidor e o Estado receptor do investimento ou 

inaplicáveis a elas.  

Já as cláusulas de força maior, como tradicionalmente ocorre nos contratos 

internacionais e de longa duração, buscam eximir uma parte do cumprimento de suas 

obrigações quando eventos que estejam fora do controle daquela parte tornem o 

cumprimento de sua obrigação impossível, impraticável ou excessivamente oneroso. Nos 

contratos celebrados com o Estado, é recomendável que haja uma disposição específica 

que aloque o risco de ação governamental adversa à parte estatal.  

Para isto deve-se indicar que regulações ou legislação inesperadas e a não 

concessão de licenças ou permissões sejam consideradas casos de força maior, em 

benefício do investidor. A melhor maneira de assegurar às partes certo equilíbrio nesta 

dinâmica implementada pela cláusula de força maior é alocar alguns riscos para o Estado 

(e.g. cancelamento do contrato, interferência armada do exército ou de força policial) e 

outros riscos para o investidor (e.g. alterações no tratamento tributário, penalidades 

ambientais, etc.).  

A consequência prevista para um evento de força maior discriminado em uma 

cláusula contratual pode também ser ajustada entre as partes. Partindo da premissa de que 

o objetivo da cláusula de força maior é garantir às partes a manutenção do equilíbrio 

econômico financeiro do contrato, a cláusula pode prever remédios alternativos à rescisão 

do contrato, como a obrigatoriedade de renegociação de termos do contrato que tenham 

sido afetados pela medida regulatória do Estado.447  

A cláusula sobre cálculo de danos busca delimitar um critério objetivo para a 

quantificação dos danos sofridos pelas partes em virtude de qualquer rompimento do 

contrato. São três as formas pelas quais isso pode ser feito: estabelecer-se contratualmente 

um método de quantificação dos danos, elaborar uma cláusula de danos liquidados, isto é, 

com um valor de multa pré-estabelecido ou uma combinação entre as duas modalidades.  

                                                                                                                                                                                        
estabilização é encontrar um balanço ideal entre a estabilidade que os investidores desejam e a necessidade 
de adaptação que os Estados buscam resguardar.  
447 Deve-se lembrar que em contratos relacionados à operação de infraestrutura, é importante que exista um 
momento de transição da operação de um determinado ativo do investidor para o Estado, garantindo que o 
serviço público oferecido não seja interrompido. 
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Com isto, estas cláusulas buscam atingir dois objetivos: mitigar a incerteza acerca 

dos critérios de quantificação de danos e indicar às partes as provas que deverão ser 

produzidas para o cálculo de danos. O resultado da redação de uma cláusula de 

quantificação de danos claramente estabelecida é a previsibilidade maior para as partes e 

procedimentos adjudicatórios mais objetivos e céleres. 

No mesmo sentido de garantir previsibilidade às partes sobre os valores envolvidos 

em eventual condenação de qualquer uma delas, a cláusula de cálculo de juros é 

recomendável. No tocante a este ponto, a cláusula deve definir não apenas o índice ou 

percentual de juros que será aplicado, como também o período a partir do qual os juros 

passarão a ser contados.448  

Por fim, a depender do ambiente institucional no qual o contrato seja negociado – 

particularmente se não houver uma garantia em nível internacional – é recomendável que 

ele possua uma cláusula que garanta a livre conversão e transferência de moeda. Tal como 

apresentado anteriormente, a possibilidade de conversão de moeda local em uma moeda 

livremente conversível (ou na moeda do Estado do qual o investidor seja um nacional), e 

de transferência de valores investidos para o investidor é uma das garantias essenciais do 

investidor, buscadas em nível de policy tanto pelo modelo brasileiro dos ACFIs, quanto 

pelo modelo tradicional dos TBIs. Caso não exista um compromisso internacional do 

Estado receptor do investimento com o Estado do qual o investidor é um nacional que 

assegure ao investidor estas garantias, é recomendável que o contrato contenha uma 

previsão semelhante a esta. 

Complementando essa disposição sobre livre conversão e transferência de recursos, 

deve-se levar em consideração que, a depender das circunstâncias da contratação e, 

particularmente, dos atores nela envolvidos, talvez não seja possível estabelecer 

validamente tal cláusula. Nestes casos, uma alternativa contratual possível para mitigação 

do risco de não recebimento dos valores é a utilização de uma estrutura de pagamentos em 

contas localizadas fora do Estado no qual o investimento seja realizado – seja na 

modalidade de escrow accounts ou em contas em nome do próprio investidor. 

Por fim, não é demais ressaltar que a efetividade de algumas destas disposições 

contratuais – notadamente as relacionadas à renúncia à imunidade de jurisdição, à livre 
                                                             
448 No que diz respeito à cláusula que estabelece a multa pré-fixada e o cálculo de juros, é especialmente 
importante que as partes certifiquem-se de sua validade de acordo com o direito a ser aplicável às disputas. 
Particularmente no que diz respeito ao cálculo de juros, algumas tradições jurídicas, como a Islâmica, por 
exemplo, entendem que a cobrança de juros é simplesmente ilegal.  
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conversão e transferência de recursos e à própria cláusula arbitral – apenas será oponível 

ao Estado caso a entidade estatal que assine o contrato tenha poderes para vincular o 

Estado, ou, caso o contrato gere obrigações para o Estado e tenha sido validamente 

assinado por ele.  

Neste sentido, para que se evitem discussões em contratos celebrados entre 

investidores e entidades estatais é fundamental que se defina no contrato qual será o papel 

do Estado receptor do investimento, bem como a extensão da responsabilidade do Estado 

pelos atos cometidos por sua entidade estatal. Se houver alguma obrigação (direta ou 

indireta) do Estado sobre o contrato, então, um representante autorizado do Estado deverá 

também assiná-lo.449  

Em outras palavras, o investidor deve estar atento à diferença existente entre o 

Estado e a entidade estatal com a qual se relacione. A estrutura do contrato como um todo 

deve levar em consideração esta distinção básica e fundamental, de forma a assegurar a 

validade e eficácia das garantias do investidor. A definição das garantias que deverão 

constar do contrato passará, entretanto, por considerações acerca do ambiente institucional 

no qual se negocie o contrato, notadamente, os compromissos internacionais assumidos 

pelo Estado.  

Os contratos entre investidores e Estado ou entidades estatais são, como se 

verificou nas duas últimas seções, importantes elementos de estabilização da relação 

jurídica de investimento, que complementam, em um âmbito diferente, o ambiente 

institucional criado pelo direito nacional e pelo direito internacional (tanto o estabelecido 

por tratados, como o costumeiro). 

 

3.3.2. Treaty Shopping: buscando a proteção de APPIs por meio de estruturas 

societárias 

Não existe uma definição propriamente legal ou jurídica de treaty shopping. As 

definições doutrinárias possuem algumas variações, mas, no geral, em matéria de 

investimento, a prática pode ser definida como o fenômeno pelo qual investidores buscam 

garantir benefícios dos acordos de promoção e proteção de investimentos mais favoráveis a 

eles, ao fazerem investimentos ou buscarem solucionar litígios que envolvam os Estados 
                                                             
449 Rubins e Kinsella apontam que, caso não existam obrigações específicas do Estado no âmbito do projeto, 
a apresentação de cartas de conforto ou outras formas de demonstrar apoio ao Estado devem ser suficientes 
para indicar a extensão do apoio governamental ao projeto. 
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receptores dos investimentos. Para tanto utilizam-se de um tratado mantido pelo Estado 

receptor do investimento com um Estado diverso do Estado de nacionalidade do investidor 

(SKINNER; MILES; LUTTRELL, 2010).  

Este conceito pode ser explicado de maneira simplificada, por meio da Figura 13, 

abaixo, que representa graficamente o seguinte caso fictício: o Investidor A, nacional do 

país X, deseja investir no país Z e ter as mesmas condições institucionais que seus 

competidores. O país Z tem um APPI assinado com Y e diversos outros Estados, mas não 

tem qualquer tratado com o país X. A utilidade do treaty shopping se apresenta em 

condições semelhantes a esta. 

 

Figura 13 – Representação gráfica de uma operação simples de estruturação de 
investimento 

 

 

A Figura 13 indica que o investidor A teria a opção de constituir diretamente uma 

empresa no Estado Z. No entanto, como X e Z não possuem um APPI em vigor e A deseja 

ter as mesmas garantias que seus concorrentes, A pode optar por investir em um terceiro 

Estado, neste caso Y, mediante a constituição de uma empresa (no caso, A’). Se o Estado 

Y possui um tratado com o Estado Z, então, a depender das previsões deste tratado, A’ 

pode se beneficiar do tratado para realizar o investimento no Estado Z. Nesta situação, o 



 274 

investidor no Estado Z não será A, mas A’. Por conta do vínculo societário entre A e A’, a 

estrutura protege os interesses do investidor A.450 

Esta busca pelos benefícios dos APPIs, em geral, pode ser feita em dois momentos 

relevantes: na fase de planejamento e estruturação do investimento a ser realizado no 

exterior, isto é, antes do estabelecimento do investimento no país receptor451, ou após o 

surgimento de uma disputa entre o investidor e o Estado receptor452.453 Dando conta destas 

duas hipóteses, Julien Chaisse propõe a seguinte definição para o fenômeno: 

 
 (…) the process of routing an investment so as to gain access to an IIA 
where one did not previously exist or to gain access to more favorable IIA 
protection. In addition, treaty shopping can further be narrowed by 
introducing a temporal element and by focusing the definition on 
restructuring by the transfer of shares or otherwise at the time when the 
investment is already under some threat, such as in the case of revocation of 
a license or termination of a contract. (CHAISSE, 2015, p. 228) 

 

Em outras palavras, em sua essência, o treaty shopping é uma prática de 

estruturação e reestruturação de investimentos destinada a garantir aos investidores 

internacionais acesso às garantias e benefícios contidos em APPIs. Não há dúvidas que 

esta prática é normalmente atrelada a benefícios de foro garantidos por estes tratados, 

notadamente no que diz respeito à jurisdição internacional. Entretanto, vale lembrar que 

esses tratados cumprem também a função de garantir condições institucionais iguais de 

competição entre os investidores e, neste sentido, a prática de treaty shopping, 

particularmente se realizada antes do estabelecimento do investimento, exerce também a 

função de nivelamento das garantias oferecidas aos investidores. 

                                                             
450 O objetivo da Figura 13 é facilitar a visualização de uma estruturação bastante simples de investimento 
que busca a proteção de um tratado antes não disponível aos investidores. Os casos já reportados sobre 
estruturação de investimentos indicam a existência de estruturas muito mais complexas, que envolvem 
diversos níveis de planejamento societário corporativo – isto é – a constituição de mais de uma empresa 
destinada à veiculação de investimentos (representada na Figura 13 por A’). 
451 O treaty shopping buscado antes da realização do investimento é também conhecido internacionalmente 
como front end. 
452 O treaty shopping realizado após o surgimento de uma disputa é também conhecido internacionalmente 
como back end. 
453 Vale apontar que a estruturação do investimento pode se dar em um terceiro momento: após o 
estabelecimento do investimento e antes do surgimento da disputa, por meio de um remanejamento da 
estrutura societária do investidor. Apesar de existirem casos reportados sobre esta situação, as variáveis 
levadas em consideração por tribunais arbitrais para definir a legalidade das medidas de estruturação de 
investimento avaliam se o investidor tinha conhecimento, ou condições de ter conhecimento, da existência de 
um conflito com o Estado receptor do investimento. Neste sentido, parece-nos adequado manter a análise 
principal restrita a estas duas hipóteses. 
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Do ponto de vista do direito internacional dos investimentos, este fenômeno tem 

origem relativamente recente.454 Parece-nos, a propósito, que ele não deixa de ser uma 

consequência natural do modelo de organização econômica dos Estados quanto a 

investimentos estrangeiros baseado nos princípios da livre concorrência e da maior 

circulação de recursos entre eles (COSTA, 2010). Neste sentido, a diminuição das barreiras 

à circulação de recursos entre Estados, decorrentes do processo de globalização 

econômica, incentiva, em alguma medida, que os investidores busquem a alocação mais 

eficiente de seus recursos, isto é, os melhores ambientes institucionais e com maiores 

benefícios para suas atividades.455  

Esta situação de liberalização e livre circulação de recursos, mercadorias e capital 

não difere substancialmente dos objetivos dos acordos de liberalização de comércio e 

serviços. Entretanto, no âmbito de investimentos, o treaty shopping se torna um problema 

premente por três motivos: (i) não existe um acordo multilateral que regule as garantias 

mínimas aos investimentos de investidores estrangeiros, (ii) os APPIs são acordos 

interseccionados, isto é, que se relacionam entre si por conta da disposição e asseguram ao 

investidor tratamento da nação mais favorecida, e (iii) é comum que os APPIs contenham 

cláusulas de resolução de conflito investidor-Estado.  

Assim, na medida em que as empresas multinacionais têm facilidade para alocar (e 

realocar) suas sedes sociais, os efeitos do treaty shopping podem ser imprevisíveis e levar, 

por exemplo, à situação na qual um Estado seja processado em um foro internacional por 

uma empresa cuja nacionalidade derradeira não é a de um Estado com a qual o Estado 

receptor do investimento mantenha um APPI (CHAISSE, 2015).456 

Apesar deste potencial problema e das críticas à prática de treaty shopping, não nos 

parece ser possível dizer que a prática seja ilegal em todos os casos. Existem decisões de 

                                                             
454 O primeiro caso conhecido a lidar com o assunto foi o Tokio Tokéles v. República da Ucrânia, decidido 
em 2004 (“ICSID ARB/02/18 - Tokios Tokeles v. Ukraine”, 2004). 
455 Um fato que ajuda a corroborar esta hipótese é a preferência de diversos investidores em estruturarem 
seus investimentos por meio de empresas sediadas na Holanda. Como verificaremos mais adiante, a Holanda 
não só possui uma rede de APPIs bastante diversificada, ampla e com disposições favoráveis à estruturação 
de investimentos, como também apresenta condições de tributação consideradas favoráveis em relação a 
diversos outros países do mundo. (VAN OS; KNOTTNERUS, 2011).  
456 O caso Phillip Morris Incorporation v. Australia é um bom exemplo desta imprevisibilidade. Neste caso, 
após a Austrália criar uma nova regulamentação para todos os pacotes de produtos contendo tabaco (plain 
packaging), a Phillip Morris iniciou procedimentos nas cortes locais que não foram bem sucedidos. 
Posteriormente, a Phillip Morris iniciou uma arbitragem contra a Austrália por violação do TBI entre Hong 
Kong, China e Austrália. O curioso deste caso é que a Phillip Morris é uma empresa norte-americana, com 
sede na Virginia, e o tratado de livre comércio dos EUA com a Austrália não prevê a hipótese de arbitragem 
investidor-Estado. A medida arbitral apenas foi possível, neste caso, por que foi iniciada por meio de uma 
subsidiária asiática da Phillip Morris. 
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tribunais arbitrais tanto no sentido de legitimar a prática, como no sentido contrário, de 

repudiá-la, considerando-a abusiva.457 Parece-nos, inclusive, ser possível identificar alguns 

critérios segundo os quais a prática de estruturação de investimentos que visa beneficiar-se 

do tratamento mais favorável garantido por um tratado internacional é considerada 

legítima.  

Neste sentido, os tribunais arbitrais que analisaram esta questão parecem convergir 

para o entendimento de que a prática de treaty shopping não é, em si, ilegal perante o 

direito internacional público. Seguindo as decisões destes tribunais, esta avaliação deve ser 

feita no caso concreto, de acordo com o direito aplicável, particularmente as disposições 

previstas nos tratados aplicáveis aos casos. Em outras palavras, os tribunais têm sido 

bastante rigorosos em relação à linguagem empregada nos tratados, para decidir sobre a 

legitimidade da estruturação corporativa, levando mais em consideração o conteúdo do 

tratado do que a intenção dos Estados quando o assinaram.  

Neste ponto, as principais disposições levadas em consideração pelos tribunais 

arbitrais referem-se ao escopo de aplicação do tratado, notadamente: à definição de 

investidor e investimento, e à existência de uma cláusula de negação de benefícios (denial 

of benefits clause). São ainda relevantes para as decisões dos tribunais, as condições 

impostas pela própria cláusula de resolução de conflitos e o momento no qual a 

estruturação (ou reestruturação) societária do investimento ocorreu.458 

                                                             
457 No sentido de reconhecer a prática de treaty shopping como legítima, os casos: Cementownia v. Turquia, 
Tokios Tokéles v. Ucrânia, Aguas del Tunari v. Bolivia, Bivac v. Paraguay, Millicom International 
Operations v. Senegal, Conoco Phillips Petrozuata v. Venezuela. 
No sentido contrário, indicando que houve abuso dos investidores: Phoenix Action v. República Tcheca, 
Mobil v. Venezuela.  
Nos casos em que se reconheceu que houve abuso dos investidores, entretanto, as disputas já eram 
conhecidas dos investidores, de forma que os tribunais indicaram ser evidente que a reestruturação societária 
tinha como único objetivo beneficiar-se do foro conferido pelo APPI.  
458 Para fins de elucidar de forma mais clara o estudo sobre treaty shopping, esta seção se valerá do APPI 
modelo da Holanda. Isto porque, a Holanda é um país conhecido por adotar uma abordagem que favorece o 
treaty shopping em seus tratados. Roos van Os e Roeline Knottnerus apontam que de 41 casos iniciados com 
base em um TBI Holandês, 29 se relacionavam com investidores cujo controlador último não se localizava na 
Holanda. Dentre estes 29 casos, em 25 os autores identificaram que os investidores eram “letterbox 
companies”, isto é, empresas de prateleira, sem atividade efetiva em território Holandês. Os autores também 
apontam que faz parte da política externa holandesa criar incentivos para que empresas estabeleçam seus 
negócios no país. Assim, não só incentivos tributários são um elemento importante desta política externa, 
como também a negociação de TBIs sempre buscou criar um ambiente favorável a que investidores 
estrangeiros pudessem se servir da rede de APPIs da Holanda em vigor. (VAN OS; KNOTTNERUS, 2011). 
Sobre uma análise comparativa mais compreensiva das diversas definições de investimento, referimos o 
leitor ao trabalho da UNCTAD publicado em 2007, cujo objetivo é identificar as tendências do 
desenvolvimento normativo de cada uma dos elementos tipicamente utilizados em um TBI, bem como 
identificar e explicar novos assuntos que começaram a ser abordados por estes tratados (UNCTAD, 2007) 
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A definição de investidor contida no APPI é provavelmente o elemento mais 

importante da estruturação de investimentos, na exata medida em que delimita o critério de 

nacionalidade do investidor.459 As abordagens dos tratados variam entre mais liberais – que 

definem a nacionalidade da empresa em função do seu local de incorporação460 –, e as 

menos liberais – que exigem, além da incorporação, que o controle ou administração da 

empresa seja realizado pela unidade cujo APPI o investidor pretende utilizar 461 

(SKINNER; MILES; LUTTRELL, 2010).  

Dentro deste espectro, os tratados podem estabelecer diferentes critérios e testes, 

cumulativos ou não, para determinar a nacionalidade de um investidor. O modelo holandês 

de TBI prevê dois critérios: o local de incorporação, bem como o controle da pessoa 

jurídica.462 

O interessante deste modelo é que o teste para identificação do controle da pessoa 

jurídica é utilizado para aumentar o escopo da definição de investidores que podem se 

beneficiar do tratado. Isto porque, ele se aplica apenas às situações em que a pessoa 

jurídica não é constituída de acordo com as leis de um Estado contratante, mas é 

controlada, direta ou indiretamente, por uma pessoa física nacional de um Estado 

contratante, ou jurídica, constituída de acordo com as leis de um Estado contratante. Desta 

forma, uma pessoa jurídica constituída segundo as leis de um Estado que não é parte do 

APPI, pode também ser considerada uma investidora para os fins do APPI, conquanto seus 

sócios tenham sido constituídos de acordo com as leis de um dos Estados parte do APPI.  

Esta garantia de nacionalidade a pessoas jurídicas estrangeiras controladas direta ou 

indiretamente463 por investidores holandeses é essencial, pois permite a proteção indireta 

de investimentos, bem como o benefício da cláusula de resolução de conflitos aos 

nacionais do Estado receptor do investimento, a depender da estrutura corporativa 

                                                             
459 Para fins da discussão empreendida neste item da tese importa fundamentalmente a definição do 
investidor pessoa jurídica, visto que é apenas a pessoa jurídica que fica sujeita aos critérios de estruturação 
societária a que se refere este item. 
460 O local da incorporação prevê que a nacionalidade de uma pessoa jurídica seja determinada de acordo 
com o local de sua constituição como entidade legal, isto é, dispensa qualquer outra conexão com o Estado. 
461 Este teste é também conhecido como o teste da sede (siège social) e prevê que a nacionalidade da pessoa 
jurídica seja determinada pelo local de sua constituição como entidade legal, assim entendido como o local 
onde sua administração ou gerenciamento é efetivamente exercido. 
462 O artigo 1.b. prevê, especificamente, a seguinte linguagem:  

Article 1.b: the term “nationals” shall comprise with regard to either Contracting Party: 
(i) natural persons having the nationality of that Contracting Party; 
(ii) legal persons constituted under the law of that Contracting Party; 
(iii) legal persons not constituted under the law of that Contracting Party but controlled, directly or 
indirectly, by natural persons as defined in (i) or by legal persons as defined in (ii). 

463 O modelo holandês de TBI, no entanto, não define controle direto ou indireto. 
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utilizada. Esta é, certamente, uma das definições de investidor mais amplas dos APPIs 

(UNCTAD, 2007; VAN OS; KNOTTNERUS, 2011). 

Em segundo lugar, a definição de investimento é também relevante para a 

elaboração desta estrutura corporativa. Isto porque, o teor da definição de investimento é 

também um dos elementos necessários para assegurar a qualificação de ativos ou de 

atividades econômicas como investimentos nos termos de um APPI (teste conhecido como 

ratione materiae). Tipicamente, APPIs têm definições amplas e abertas de investimento, 

baseadas em ativos464 ou em um juízo tautológico, que define investimentos por suas 

características465 (UNCTAD, 2007).466  

Ademais, é preciso verificar se o respectivo tratado contém alguma disposição 

específica sobre setores econômicos, visto que alguns direitos de investidores podem ser 

limitados em alguns setores, como é comum que ocorra nos setores militar, óleo e gás e 

infraestrutura. No mesmo sentido, é preciso verificar se o investimento poderia ser 

considerado como protegido pelo tratado, em função da data de entrada em vigor do 

tratado, isto é, se apenas novos investimentos estariam cobertos, ou se investimentos 

anteriores à entrada em vigor do tratado estariam também cobertos. 

O modelo holandês prevê uma definição de investimento bastante aberta, que 

compreende quaisquer tipos de ativos. O modelo protege, assim, investimentos 

independentemente de eles serem significativos, duradouros, contribuírem para o 

desenvolvimento econômico do país ou serem feitos em conformidade com o direito do 

país receptor do investimento.467 

O fato de Estados adotarem como modelo definições amplas de investimento e 

investidor já foi, inclusive, utilizado por tribunais arbitrais como elemento para aceitar a 

prática de treaty shopping como legítima. No caso Aguas del Tunari v. Republica da 

Bolívia, o tribunal entendeu que o uso de definições amplas pelos Estados em APPIs seria 

                                                             
464 Nestes casos, a definição, sendo ampla, costuma contemplar todos os tipos de ativos. Uma definição com 
base em ativos é a definição mais típica de investimento. 
465 Como vimos anteriormente, no modelo norte-americano de 2012, esta foi a abordagem escolhida e 
utilizada. 
466 Além destas duas abordagens, existe também a definição de investimento com base em listas fechadas, 
isto é, apenas os ativos que reúnam as características, ou que estejam tipificados na lista são considerados 
investimento. A outra técnica empregada mais recentemente prevê uma definição ampla de ativos e exclui 
determinados ativos ou transações em uma lista fechada. 
467 Abordagens mais restritivas da definição de investimento podem exigir que o investimento seja feito em 
conformidade com o Direito do Estado receptor do investimento, ou dependa de autorização do Estado 
receptor do investimento. 
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uma indicação de que estes mesmos Estados não veriam a prática de treaty shopping como 

algo ilícito nem mesmo problemático. 

Em relação às opções para que os Estados limitem a prática de treaty shopping, as 

cláusulas de negação de benefícios dos tratados (denial of benefits clause) podem ser úteis. 

Estas cláusulas objetivam garantir ao Estado o direito de negar os benefícios conferidos 

pelo tratado a investidores (ou potenciais investidores) em algumas hipóteses. No que se 

relaciona à nacionalidade do investidor, é relativamente comum que estas cláusulas 

permitam ao Estado negar os benefícios do tratado àquele investidor que não tenha (ou não 

demonstre ter) vínculo econômico com o Estado cuja nacionalidade ele alega ter. Este 

vínculo econômico consistiria na existência de controle do investimento por nacionais do 

estado da nacionalidade ou na existência contínua de negócios substanciais naquele Estado 

(UNCTAD, 2007).468 

As condições impostas pela cláusula de resolução de disputas também são variáveis 

importantes para definição das alternativas ao investidor na busca de um tratamento mais 

favorável. Nesta questão, as principais características que os investidores buscam em um 

tratado são a desnecessidade de exaustão dos recursos locais e a adoção de métodos 

amigáveis de solução de disputas e acesso direto ao CIRDI.  

A desnecessidade de exaustão dos recursos locais e de adoção de métodos 

amigáveis relaciona-se com a possibilidade de acessar diretamente um método 

adjudicatório neutro de resolução de controvérsias, notadamente, modalidades de 

arbitragem de investimento. Busca-se evitar, com este requisito, que as partes invistam 

tempo e recursos em disputas nas instâncias locais, ou em negociações antes de adotar o 

procedimento que decidirá definitivamente sua controvérsia.469 

O acesso direto ao CIRDI é visto como uma vantagem aos investidores por suas 

características inerentes e destinadas especificamente para a solução de controvérsias 

relacionadas ao investimento estrangeiro direto. 470  Apesar das vantagens que o 

                                                             
468 Como apresentado no Capítulo II, o modelo norte-americano de 2012 possui uma cláusula neste sentido.  
469 A discussão sobre a adequabilidade e eficiência de outros métodos de solução de controvérsias para 
litígios que envolvem investimento estrangeiro direto foge ao escopo desta tese. Para uma referência sobre a 
adequabilidade e algumas potenciais vantagens deste método, refiro o leitor à minha dissertação de mestrado: 
Luís, Daniel Tavela. Proteção do Investimento Estrangeiro: O Sistema do Centro Internacional para a 
Resolução de Disputas Relativas ao Investimento (CIRDI) e suas Alternativas. Dissertação de Mestrado, 
FUDSP, 2013. Disponível em: http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/2/2135/tde-08012014-
084342/en.php 
470 Sobre as vantagens específicas do CIRDI sobre as outras modalidades de arbitragem de investimento, ver: 
LUÍS, 2013. 
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procedimento oferece, a submissão de uma disputa ao CIRDI sujeita-a também aos 

requisitos jurisdicionais estabelecidos pela Convenção de Washington de 1965, 

especificamente, as definições de investimento e de nacionalidade do investidor. Isto é, o 

acesso à jurisdição do CIRDI fica condicionado ao cumprimento dos testes previstos tanto 

no APPI, quanto na Convenção de Washington no que diz respeito às definições de 

investimento e de nacionalidade do investidor.471 

Há debates com relação especificamente ao que pode ser considerado investimento 

nos termos da Convenção de Washington. Schreuer aponta, em uma leitura do art. 25, ser 

possível identificar cinco elementos como determinantes: (i) duração do projeto, (ii) 

expectativa de lucro ou resultado, (iii) risco a ambos os lados, (iv) comprometimento 

substancial de recursos pelo investidor, e (v) significado da operação para o 

desenvolvimento do Estado receptor do investimento (SCHREUER et al., 2010, pp. 139-

141). 

No que diz respeito à nacionalidade do investidor, a Convenção de Washington não 

estabelece um critério para determinação da nacionalidade da pessoa jurídica, indicando 

que isto seria definido pelas partes nos contratos ou nos APPIs. Entretanto, em atenção ao 

requisito de investimento, alguns casos estabeleceram critérios para a desconsideração da 

personalidade jurídica e indicaram que os tribunais arbitrais teriam competência para 

avaliar se o investimento realizado pelo investidor para conseguir acesso à jurisdição do 

CIRDI tinha conteúdo e propósito econômico, ou se era apenas uma reorganização de 

ativos para conseguir acesso à jurisdição do CIRDI. Os tribunais arbitrais aceitaram 

jurisdição apenas nos casos em que é possível identificar esse conteúdo econômico 

(“ICSID ARB/06/5 - Phoenix Action, LTD. v. Czech Republic”, 2009; VAN OS; 

KNOTTNERUS, 2011). 

Por fim, o fato de a estruturação do investimento ser front end ou back end também 

foi considerada como uma variável relevante para se determinar se houve ou não abuso de 

direito. Há três casos relevantes sobre este assunto Aguas del Tunari v. Bolivia, Mobil v. 

Venezuela e Venezuela Holdings v. Venezuela. 

Em Aguas del Tunari v. Bolivia, o investidor migrou a propriedade da empresa 

investidora das Ilhas Cayman para a Holanda, sem consulta prévia à Bolívia e em busca da 

proteção do TBI entre Holanda e Bolívia. No caso, o Tribunal Arbitral entendeu por 
                                                             
471 Isto é o que a doutrina e os casos relacionados ao CIRDI chamam de teste duplo (double test) da 
jurisdição do CIRDI (SCHREUER et al., 2010, pp. 117-119) 
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maioria que não havia abuso de processo porque quando a reestruturação foi feita, o 

investidor não tinha conhecimento (ou condições de ter conhecimento) de que havia risco 

da concessão ser terminada. Neste sentido, apesar de a estruturação ter sido feita após o 

estabelecimento do investimento, ela não tinha o propósito exclusivo de se aproveitar da 

jurisdição concedida pelo TBI da Holanda com a Bolívia.  

Já no caso Mobil v. Venezuela, o tribunal arbitral identificou que a disputa 

relacionava-se a dois eventos: alterações no pagamento e tributação de royalties e ao 

término da concessão. Como no caso Aguas del Tunari v. Bolivia, o investidor havia 

reestruturado seu investimento após o seu estabelecimento na Venezuela. Neste caso, o 

tribunal entendeu que teria jurisdição apenas sobre a disputa relacionada ao término da 

concessão, tendo em vista que quando a reestruturação corporativa foi realizada, a 

concessão ainda estava em vigor, e o investidor não tinha condições de saber que em três 

anos haveria nacionalização do investimento. Isto não se verificava na disputa referente 

aos royalties e à tributação, que já estava em fase preliminar quando da realização da 

reestruturação do investimento. 

Por fim, no caso Venezuela Holdings v. Venezuela, o tribunal entendeu que a 

reestruturação do investimento se deu após o surgimento da disputa. Neste sentido, o 

investidor teria procedido à reestruturação de seu investimento apenas para ter acesso à 

jurisdição conferida por aquele TBI particular, o que indicaria manipulação abusiva do 

sistema pelo investidor.  

Diante destas considerações, parece-nos possível concluir que as estruturações 

corporativas que visem obter acesso a tratados mais favoráveis para o investidor é possível, 

conquanto esta estruturação não vise corromper o sistema estabelecido pelos APPIs em 

seus propósitos essenciais, isto é, seja feita de boa-fé. Nesta esteira, parecem-nos corretas 

as duas conclusões de Kirtlely: 

 

“First, any transfer of treaty claims should be made as early as possible – 
and certainly before the alleged breach in dispute – to avoid charges of 
‘treaty shopping’. And, second, the best way to avoid charges of ‘treaty 
shopping’ is simply to structure the investment – from the very outset – so 
that the juridical entity making the investment has already verified that a 
BIT has been enacted between the investor’s State and the host State of 
investment, precluding any need to attempt to transfer a treaty claim, while 
ensuring that the investor will be protected by the provisions of a BIT and 
will have the possibility of raising a treaty claim should a dispute arise 
(assuming that all other necessary jurisdictional conditions to bring a treaty 
claim are satisfied)” (KIRTLEY, 2009, p. 460/461) 
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É, pois, recomendável que o investidor interessado em utilizar-se desta técnica de 

estruturação de investimentos seja cuidadoso e a realize antes do surgimento de alguma 

disputa e, preferencialmente, antes do estabelecimento do investimento. É também uma 

variável relevante que esta estruturação gere ao investidor um benefício econômico 

tangível, seja ele justificado por questões regulatórias ou tributárias, ou mesmo por 

questões de acesso a uma jurisdição tida por privilegiada.  

Assim, considerando que, em circunstâncias específicas, o Direito Internacional 

permite que o investidor socorra-se de práticas de estruturação societária para beneficiar-se 

de regimes de APPIs mais favoráveis a ele, e que uma das características da economia 

globalizada atual é permitir maior fluxo de capital entre Estados, a prática de treaty 

shopping é importante para a compreensão das opções que investidores têm para proteger 

seus investimentos. 

Por fim, conforme verificado na seção 3.3.1, a estruturação de investimentos é 

muitas vezes feita por meio de diversos contratos que objetivam regular modalidades de 

parceria público-privadas. Estes contratos são também elementos fundamentais na 

estruturação de investimentos, uma vez que asseguraram ao investidor condições similares 

às que os Estados negociam em tratados bilaterais de promoção e proteção de 

investimento. 

Como verificaremos a seguir, na conclusão, compreender a dinâmica do 

funcionamento dos contratos, as possibilidades de estruturação de investimentos por meio 

de planejamento societário e o escopo e alcance do direito internacional (costumeiro ou 

representado em tratados) e do direito nacional é fundamental para que se avalie as opções 

regulatórias feitas pelo Brasil na estruturação de sua política de promoção e proteção do 

investimento brasileiro no exterior. 
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CAPÍTULO IV: CONCLUSÕES E APONTAMENTOS PARA 

PESQUISAS FUTURAS 
 

Este último capítulo tem como objetivo sistematizar o trabalho realizado no 

desenvolvimento da tese, apresentar algumas das respostas e conclusões que nos parecem 

possíveis à luz da pesquisa realizada e sugerir uma agenda de pesquisa futura sobre a 

temática aqui desenvolvida. 

Para atingir este objetivo, o capítulo está estruturado em quatro seções. 

Primeiramente, buscaremos retomar os objetivos e pressupostos que motivaram e 

inspiraram a pesquisa realizada (4.1). Em segundo lugar, buscaremos responder às 

perguntas propostas na introdução desta tese ou indicar as seções do trabalho em que elas 

foram respondidas (4.2). Em seguida faremos algumas sugestões de aprimoramento 

institucional, à luz do modelo norte-americano de promoção e proteção de investimentos 

(4.3). Por fim, indicaremos o que nos parece ser uma agenda de pesquisa futura acerca da 

temática aqui desenvolvida (4.4.). 

 

4.1 Retomando objetivos e pressupostos 

Como apontamos na introdução desta tese, tínhamos três grandes objetivos. O 

primeiro era compreender o funcionamento dos mecanismos brasileiros de promoção e 

proteção de investimento e a forma como eles se relacionam, e refletir sobre a 

possibilidade de eles constituírem uma política pública de promoção e proteção de 

investimento. O segundo objetivo era identificar as características tipicamente brasileiras 

destes mecanismos, identificar os problemas e propor sugestões para o aprimoramento 

incremental do modelo brasileiro de promoção e proteção de investimentos brasileiros no 

exterior. Por fim, buscava-se propor uma explicação das opções regulatórias brasileiras por 

meio dos conceitos de capitalismo de estado e capitalismo de laços, e das três dimensões 

de regulação do direito internacional dos investimentos. 

Estes objetivos foram delimitados após a análise dos casos Mendes Júnior vs. 

Banco do Brasil, Petrobras vs. Bolívia e Odebrecht vs. Equador. Estes casos são 

representativos dos mecanismos de apoio para que o empresariado brasileiro atue 
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internacionalmente, dos riscos inerentes à atuação internacional e da postura do Estado 

brasileiro tanto no apoio quanto na proteção do investimento brasileiro no exterior. 

Os casos indicaram que a atuação das empresas brasileiras no exterior estava 

relacionada a interesses nacionais, ou dependia do apoio efetivo de algum órgão estatal 

brasileiro. Assim, a Mendes Júnior exerceu uma função importante para a equalização da 

balança comercial brasileira em sua relação com o Iraque, e a Petrobras teve a função de 

garantir a importação de gás boliviano para o Brasil, essencial para o balanço da matriz 

energética nacional à época. Estes dois exemplos mostram como a atuação do 

empresariado brasileiro se dá, por vezes, em função do interesse nacional. 

Estes dois casos também representam como o Estado brasileiro se envolveu na 

negociação da estruturação dos investimentos de brasileiros no exterior. No caso da 

Petrobras, a postura ativa do Estado brasileiro seria de alguma forma justificável pelo fato 

de a empresa ser sociedade de economia mista sob controle da União. No caso da Mendes 

Júnior, uma empresa totalmente privada, o nível de envolvimento do Estado brasileiro na 

estruturação inicial do investimento ou nas negociações necessárias para a reestruturação 

financeira do projeto ao longo de seu desenvolvimento é indicativo da tutela quase pessoal 

que o Estado brasileiro pode conferir a algumas empresas brasileiras. 

Ambos os casos revelam uma opção do Estado brasileiro por envolver-se com a 

estruturação de negócios de empresas brasileiras selecionadas, em vez de criar uma 

estrutura regulatória isonômica (ou um ambiente institucional) que buscasse proteger as 

empresas brasileiras com atividades no exterior. O estudo dos casos não permitiu 

identificar qualquer outro motivo para este particular envolvimento do Estado brasileiro, 

senão a justificativa genérica de interesse nacional.472  

Ainda no que diz respeito ao envolvimento do Estado para a estruturação de 

investimentos de empresas brasileiras no exterior, o caso da Odebrecht contra o Equador é 

um excelente exemplo da importância do BNDES e do sistema de pagamento e garantias 

previsto no seu programa de empréstimos. Como apresentamos na introdução, o 

envolvimento do BNDES foi considerado fundamental para a concessão do projeto 

hidroelétrico ao consórcio integrado pela Odebrecht. Além disso, o sistema de pagamento 
                                                             
472 A justificativa de interesse nacional permite compreender porque o Estado brasileiro apoia a iniciativa de 
uma empresa brasileira de internacionalizar sua atividade. Entretanto, ela não explica porque estas duas 
empresas, em especial, foram escolhidas. Há duas hipóteses que podem justificar a escolha brasileira: (i) a 
Mendes Júnior e a Petrobras eram as únicas empresas brasileiras capazes de atender a esta demanda, sob uma 
perspectiva financeira e (ii) a Mendes Júnior e a Petrobras estavam mais bem conectadas na estrutura do 
Estado brasileiro do que outras empresas brasileiras.  
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e garantia CCR/ALADI provou ser extremamente eficaz para a realização do contrato e 

também para a resolução de conflitos posteriormente.473  

Os casos também são ótimos exemplos dos riscos a que os investimentos realizados 

no exterior estão sujeitos. O caso da Mendes Júnior. é indicativo dos riscos extraordinários 

a que se sujeitam as empresas brasileiras no estrangeiro, particularmente o risco de 

guerra.474 Os casos da Petrobras e da Odebrecht, por seu turno, são bons exemplos de 

como mudanças de governo local, ideias nacionalistas específicas de um país e disputas 

políticas internas podem impactar os investimentos realizados por um estrangeiro.  

Além de indicarem concretamente os riscos a que os investidores estrangeiros estão 

sujeitos, os casos também revelam a estrutura regulatória utilizada para conformar e 

proteger o investimento brasileiro realizado no exterior. Os casos da Mendes Júnior e da 

Odebrecht contaram com estruturas regulatórias contratuais (contratos de concessão, 

construção, financiamento, entre outros), que buscavam conformar as operações 

especificamente negociadas por estas empresas475. Já o caso da Petrobras, além da 

estrutura contratual, também contou com uma estratégia de estruturação corporativa que 

lhe permitiria socorrer-se do direito internacional dos investimentos e, particularmente, da 

arbitragem investidor-Estado em caso de danos, discriminação ou expropriação do seu 

investimento.  

Os casos permitiram verificar a postura do Estado brasileiro frente às ameaças 

sofridas pelas empresas brasileiras no exterior. Eles também indicaram, cada um de uma 

forma, como o Estado brasileiro pode se envolver na resolução de conflitos de seus 

nacionais. No caso da Mendes Júnior, o Estado brasileiro teve uma participação 

fundamental na negociação do primeiro contrato de concessão da empresa, bem como nas 

negociações que levaram à reestruturação dos negócios e à criação de novos negócios para 

compensar a empresa brasileira. O caso da Petrobras mostrou maior envolvimento do 

Estado brasileiro na negociação com a Bolívia dos termos de compensação para a empresa 

                                                             
473 Vale notar que este caso exemplifica bem o potencial do programa de financiamento de obras no exterior 
do BNDES. Respeitado o quanto previsto na regulação aplicável, o programa pode ser um importante 
instrumento de apoio a empresas brasileiras que desejam investir no exterior. 
474 Vale relembrar que a guerra que se iniciou no Iraque, em um primeiro momento, foi nociva para o 
investimento por ter alterado a ordem de prioridades de investimentos do Iraque, o que gerou o 
inadimplemento de diversas obrigações daquele país com a empresa brasileira. Em um segundo momento, 
quando eclodiu a Guerra do Golfo verificou-se o impacto que uma guerra tem diretamente em um 
investimento em consequência do embargo econômico imposto ao Iraque pela Assembleia Geral da ONU. 
475 As operações estavam conformadas, portanto, pela dimensão da autonomia da vontade e pelo direito 
nacional (tanto do Estado receptor do investimento, como de outros cujo direito foi escolhido pelas partes 
para regular sua relação). 
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brasileira. No da Odebrecht o Estado brasileiro parece ter-se envolvido menos na 

negociação da solução dos conflitos da empresa com o Equador, embora tenha feito 

ameaças de retaliação utilizando-se de empresas brasileiras controladas pelo Estado como 

instrumento de pressão. Em nenhum dos casos, no entanto, o Estado brasileiro encampou o 

pedido de indenização da empresa brasileira. 

Estes casos também permitem verificar a matriz teórica sobre a qual propusemos as 

reflexões da tese. O capitalismo de Estado é perceptível pela relação próxima do Estado 

com o desenvolvimento das empresas brasileiras, seja por meio de empréstimos, de 

participação acionária ou pelo envolvimento na negociação de contratos para as empresas 

brasileiras. O capitalismo de laços manifesta-se na opção do Estado brasileiro de apoiar 

especificamente a Mendes Júnior e a Odebrecht, as campeãs nacionais de seu tempo. Além 

disso, os casos também deixaram claro como as empresas brasileiras se utilizam de 

diferentes instrumentos em cada uma das dimensões de regulação dos investimentos 

internacionais e a interação existente entre estas dimensões. 

Por fim, os casos também permitem identificar a relevância da temática da tese para 

o contexto brasileiro atual. Isto porque, verificamos um aumento no volume de 

investimentos brasileiros no exterior, conforme apontado na introdução. Ademais, o Brasil 

desenvolveu um novo modelo de tratado bilateral de cooperação e facilitação de 

investimentos, que serve ao propósito de criar uma regulação na dimensão internacional de 

regulação dos investimentos.  

 

4.2 Em busca das respostas às principais perguntas da tese 

Na introdução à tese identificamos um conjunto de perguntas que nortearam a 

pesquisa realizada. Elas foram divididas conforme as dimensões regulatórias que foram 

apresentadas na Figura 2 – Correlação das dimensões da proteção do investimento 

estrangeiro.  

No plano internacional, foram três as principais questões: (i) Quais são os direitos 

que os ACFIs assinados pelo Brasil garantem aos investidores e ao Estado brasileiro? (ii) 

Quais são os direitos que os tratados bilaterais modelo de proteção de investimento dos 

EUA garantem aos investidores norte-americanos e aos EUA? (iii) Quais são as principais 

semelhanças e diferenças entre estes direitos nos ACFIs e nos TBIs modelo norte-

americanos?  
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Identificamos no capítulo I, especialmente, na seção 1.4, as principais 

características dos ACFIs assinados pelo Brasil, com particular ênfase nos direitos 

conferidos aos investidores brasileiros e nas garantias reservadas ao Estado brasileiro. No 

capítulo II, especificamente na seção 2.2, identificamos as mesmas características nos 

tratados modelo dos EUA. Na primeira seção do Capítulo III e, especificamente na 

subseção 3.1.1, estabelecemos a comparação entre opção regulatória brasileira e a norte-

americana na dimensão internacional, pontuando as principais semelhanças e diferenças. 

Na comparação entre os dois modelos, verificamos a existência de mais 

semelhanças do que diferenças. Considerando a esfera de aplicação, delimitada pelos 

conceitos de investidor, investimento, setores excluídos e cláusula de negação de 

benefícios, verificamos que a principal diferença entre os modelos está no fato de que o 

modelo brasileiro exige que o investimento protegido seja destinado para a produção de 

bens e serviços e que o investidor tenha o centro de suas atividades no Estado exportador 

de capital.  

Quanto às garantias materiais, são duas as principais diferenças. O modelo norte-

americano estende os benefícios da cláusula da nação mais favorecida e do tratamento 

nacional apenas aos investimentos e investidores que se encontrem em circunstâncias 

similares. Além disso, este modelo expressamente disciplina o conceito de expropriação 

indireta, proibindo-a, enquanto que os tratados brasileiros analisados são silentes sobre esta 

matéria. Não nos parece, no entanto, segundo a análise sistemática que apresentamos no 

capítulo I, que a intenção do modelo de ACFI brasileiro seja permitir expropriações 

indiretas. Parece-nos, pelo contrário, que o Brasil simplesmente perdeu uma chance de 

regular detidamente um controverso aspecto do direito internacional dos investimentos, 

genericamente protegido pelo direito internacional costumeiro. 

Pontuamos também que o modelo de tratado brasileiro, diferentemente do norte-

americano não faz referência expressa à garantia do parâmetro internacional mínimo aos 

investimentos (especificamente ao tratamento justo e equitativo, à proteção integral e 

segurança). Apesar de esta ser uma diferença significativa com relação às garantias 

expressamente conferidas, parece-nos que o efeito prático da ausência desta garantia é 

mitigado pelo fato de ela ser uma decorrência do direito internacional costumeiro, 

conforme apresentamos na seção 3.2.2 do capítulo III. 

Por fim, a diferença mais significativa entre o tratado modelo norte-americano e o 

brasileiro relaciona-se à resolução de controvérsias entre investidores e Estado. Enquanto a 
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opção norte-americana é por permitir a resolução de controvérsias por meio da arbitragem 

investidor-Estado, o modelo brasileiro estabelece um mecanismo que visa articular 

instâncias institucionais diferentes que previnam disputas e permitam o recurso à solução 

adjudicatória da proteção diplomática como última instância. 

No plano nacional, cinco perguntas nortearam a pesquisa desenvolvida: (i) Qual é a 

estrutura contratual de financiamento do BNDES Exim Pós–Embarque? (ii) Em que 

medida a estrutura do BNDES Exim é comparável ao Exim Bank norte-americano? (iii) 

Quais são os mecanismos de garantia (se algum) exigidos pelo BNDES para autorizar a 

contratação de financiamento pelo BNDES Exim Pós–Embarque? (iv) Como estes 

instrumentos de garantia são comparáveis com os exigidos pelo Exim Bank norte-

americano e pela OPIC? (v) Qual é o papel do BNDES, do Exim Bank e da OPIC na 

promoção de investimentos de nacionais brasileiros e norte-americanos no exterior? 

Apresentamos nas seções 1.2.2, 2.4.1 e 3.1.2 a estrutura de financiamento do 

BNDES Exim, do Exim Bank e realizamos a comparação entre estas instituições, 

respectivamente. Nas seções 1.3, 2.4.2 e 3.1.3, apresentamos a estrutura de garantias 

utilizadas no Brasil, nos EUA e realizamos a comparação entre estas instituições, 

respectivamente. 

A comparação das iniciativas ExIm no Brasil e nos EUA mostrou também algumas 

importantes semelhanças e diferenças, sendo importante destacar neste momento os 

elementos que mais nos chamaram a atenção. A estrutura contratual de ambos os 

programas é bastante similar, na medida em que ambas as iniciativas possuem opções de 

financiamento de curto e longo prazo, nas modalidades supplier e buyer’s credit. Por outro 

lado, a organização institucional dos programas é substancialmente diferente. Isto porque, 

o programa norte-americano está organizado em uma empresa estatal destinada 

especificamente a garantir e facilitar a exportação de produtos e serviços norte-americanos. 

Por outro lado, o programa brasileiro está organizado dentro da estrutura administrativa do 

principal banco de desenvolvimento brasileiro, o BNDES. Esta característica tem 

importante impacto no grau de transparência e também no nível de autonomia financeira e 

operacional dos programas. 

A comparação dos programas de garantia também mostrou importantes 

semelhanças e diferenças. A principal semelhança está no escopo de cobertura dos 

programas, visto que ambos contemplam riscos de não conversão de moeda, violência 

política (guerra, revolução, insurreição e outros eventos relacionados), expropriação e 
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outras formas de intervenção governamental ilegal. 476  A principal diferença está, 

novamente, na organização institucional dos programas e em seu público alvo. A OPIC 

constitui uma empresa pública norte-americana que tem como objetivo mobilizar e facilitar 

a participação de empresas nacionais, de pequeno e médio porte, no desenvolvimento 

econômico e social de Estados em desenvolvimento. Já o Seguro de Crédito à Exportação, 

vinculado ao Fundo de Garantia à Exportação e administrado pela ABGF tem como 

principais clientes grandes empresas, em projetos financiados pelo BNDES.  

Por fim, vale notar outra diferença importante entre a OPIC e a ABGF. A OPIC se 

utiliza também da regulação internacional para estabelecer negócios com os Estados que 

receberão o investimento norte-americano. Como vimos, uma das condições para que a 

OPIC garanta uma operação entre uma empresa norte-americana e outro Estado é a 

existência de um tratado bilateral de promoção de investimentos que regule a sub-rogação 

da OPIC nos direitos do investidor garantido. No caso da ABGF, não existe qualquer 

limitação a este respeito. 

Por fim, no nível da autonomia da vontade, a pesquisa foi norteada por três 

principais perguntas: (i) Quais são as modalidades de contratação comumente utilizadas 

para a estruturação de investimentos em parceria com o poder público? (ii) Quais são as 

principais cláusulas contratuais utilizadas por investidores em negociações com o Estado 

receptor do investimento, especificamente tendo em vista o interesse de proteger seu 

investimento? e; (iii) quais são os instrumentos societários que os investidores podem 

utilizar para planejar seu investimento no exterior e lograr as proteções legais conferidas 

pelos tratados internacionais de proteção de investimentos? 

A temática da autonomia da vontade foi objeto do capítulo III, especialmente da 

seção 3.3. Verificamos nesta seção diversas modalidades de contratação com o poder 

público, as quais estão representadas no Diagrama 3 – Espectro da participação do setor 

público e privado em projetos de exploração de recursos naturais e infraestrutura, bem 

como diversas modalidades de contratação comuns na exploração de recursos naturais e 

projetos de infraestrutura, representados do Diagrama 4 – Modalidades contratuais de 

acordo com a administração do serviço e o controle dos ativos. Nesta seção também 

identificamos as principais cláusulas que podem ser utilizadas por investidores para regular 

                                                             
476 O seguro da ABGF não faz referência específica aos termos expropriação e investimento, mas a descrição 
do seguro contempla exatamente estas hipóteses.  
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de forma mais adequada a dinâmica do risco político associado a um contrato477. Por fim, 

analisamos na seção 3.3.2 as condições para que os investidores possam validar e 

legitimamente utilizar as estruturas societárias para garantir benefícios e direitos previstos 

em Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos.  

Em suma, no que diz respeito ao âmbito da autonomia da vontade das partes, 

verificamos que é possível que investidores brasileiros utilizem-se de estruturas contratuais 

ou corporativas para assegurar direitos e condições de investimento que, eventualmente, 

não lhes sejam conferidas pelos ACFIs brasileiros. É neste sentido que podemos afirmar 

que a criação de um modelo alternativo de regulação da promoção e proteção de 

investimento, como os ACFIs, são bem vindos e úteis: eles garantem aos investidores 

brasileiros opções regulatórias distintas das tradicionais. No limite, portanto, é possível que 

um investidor brasileiro possa escolher (ou beneficiar-se) entre opções regulatórias em 

função das características de seus investimentos. 

A partir da análise das três dimensões de regulação do investimento estrangeiro 

temos agora condições de responder às outras principais perguntas propostas pela tese.  

 

4.2.1. De quais instrumentos o Brasil dispõe para fomentar e apoiar os investimentos de 

investidores brasileiros no exterior?  

A pesquisa da tese indicou que o Brasil possui ao menos dois instrumentos de apoio 

a investidores brasileiros que desejem investir no exterior, um deles no plano internacional 

e outro no plano nacional. Os Acordos de Cooperação e Facilitação de Investimentos são 

tratados internacionais negociados pelo Brasil com o objetivo de criar estruturas 

institucionais para promover e proteger o investimento brasileiro no exterior. Como vimos, 

estes tratados buscam, em alguma medida, garantir aos investidores brasileiros as mesmas 

condições de competição que investidores de outras nacionalidades têm por meio de 

Acordos de Promoção e Proteção de Investimentos clássicos. 

As principais garantias dos APPIs clássicos são também encontradas nos ACFIs 

celebrados pelo Brasil. O acordo estabelece que serão garantidas a livre transferência de 

recursos, a proibição da expropriação, a obrigatoriedade de compensação nos casos de 

                                                             
477  As cláusulas que destacamos na seção 3.3.1.3 foram: arbitragem, escolha do direito aplicável, 
estabilização, cálculo de danos e de juros, força maior, conversão de moeda, inexigibilidade de exaustão de 
remédios locais e renúncia à imunidade de soberania. 
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expropriação ou de danos aos investimentos e o direito de entrada de indivíduos ligados 

aos investidores e aos investimentos cobertos pelos ACFIs. Ademais, os investidores 

poderão beneficiar-se das cláusulas de tratamento nacional e da nação mais favorecida.  

As exceções, como já apontamos, se relacionam à ausência de disposição que 

garanta aos investidores o tratamento justo e equitativo, o parâmetro internacional mínimo 

e uma disposição específica que regule a expropriação indireta. Como arguimos, 

entretanto, ainda que a falta destas disposições possam ser interpretadas como fragilidade 

do modelo brasileiro, parece-nos que o direito internacional costumeiro é suficiente para 

conferir aos investimentos dos brasileiros estas mesmas garantias, comuns nos APPIs 

tradicionais. Ademais, os ACFIs não garantem acesso direto dos investidores a um 

mecanismo adjudicatório de solução de controvérsias do tipo investidor-Estado, mas criam 

um sistema de prevenção e solução de controvérsias que, a depender das características da 

disputa e do investidor, pode ser útil, como abordamos na seção 1.4.2. 

Além dos ACFIs, verificamos também que o BNDES possui um programa de 

financiamento à exportação de bens e serviços brasileiros, o BNDES Exim, que é 

complementado pelas garantias do SCE/FGE, atualmente administrado pela ABGF. 

Verificamos que estes programas têm como objetivo central garantir acesso dos 

investidores a condições de financiamento e seguro não disponíveis no mercado de crédito 

e de seguros brasileiros.  

Vale ainda notar que os ACFIs, o BNDES Exim e o SCE/FGE não impedem que os 

investidores se valham de outras estruturas corporativas que possam beneficiá-los por meio 

de tratados ou iniciativas semelhantes ao ExIm para lhes assegurar vantagens diferentes 

das previstas nos ACFIs. As iniciativas brasileiras também não impedem que o investidor 

se valha de contratos para garantir diretamente com o Estado receptor do investimento 

outros direitos ou benefícios que entenda relevantes. 

  

4.2.2. Existe alguma sobreposição da proteção conferida pelos mecanismos de garantia 

dos financiamentos do BNDES aos elementos de proteção dos ACFIs?  

Os financiamentos do BNDES Exim não possuem um sistema de garantia contra 

não pagamento, atos expropriatórios e outros danos ao investimento próprio. Como vimos, 

podem ser negociados diversos tipos de garantias: pessoais, reais, bancárias e seguros de 
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crédito à exportação. É obrigação do investidor brasileiro que busca a operação de 

financiamento apresentar uma garantia adequada para assegurá-la.  

A única garantia fornecida pelo Estado brasileiro e que pode ser utilizada na 

estruturação dos contratos de financiamento é o SCE/FGE. Comparando o escopo de 

cobertura do SCE/FGE com os direitos materiais conferidos pelos ACFIs verificamos que 

há sobreposição de algumas garantias. Isto porque ambos os instrumentos garantem ao 

investidor proteção contra riscos políticos, tais como atos expropriatórios do Estado 

receptor do investimento e inconversibilidade de moeda.  

Não nos parece que haja qualquer distinção fundamental entre a proteção dada por 

seguros de crédito à exportação e APPIs tradicionais e o SCE/FGE e ACFIs brasileiros. 

Parece-nos possível, portanto, aproximar esta comparação com a feita por Ginsburg nos 

modelos tradicionais:  

 

There are many similarities between these risk management tools [BITs and 
political risk insurance policy]: both manage political, regulatory, and 
economic risks associated with investment in volatile political-economic 
systems, both expropriation causes rely on accepted definitions under 
international law, and both contain general exceptions or exclusion clauses 
that limit the scope of protections provided throughout the policy/treaty 
(collectively referred to as ‘limitation clause’). (GINSBURG, 2013, p. 949) 

 

Isto não significa, no entanto, que as condições para o exercício desta proteção 

sejam as mesmas. Ainda que seja possível identificar alguma sobreposição das garantias 

conferidas por estes instrumentos, existem diferenças significativas entre eles. Com efeito, 

o escopo de proteção garantido pelos tratados bilaterais tende a ser maior do que o de 

apólices de seguro. Isto porque, em geral, os APPIs costumam ter previsões que asseguram 

ao investidor o direito de tratamento justo e equitativo e de não discriminação (este último 

por meio das previsões de tratamento nacional e de cláusula da nação mais favorecida), 

enquanto as apólices de seguro se limitam aos riscos regulatórios e políticos a que nos 

referimos antes478.  

                                                             
478 Ginsburg também avaliou esta diferença entre as apólices de seguro e a proteção dos investimentos por 
meio de APPIs. Em suas palavras: “Although both risk management tools protect investors against certain 
political risks, they do encompass important differences. As demonstrated above, while host governments 
ensure F/ET [fair and equitable treatment] to foreign investors, PRI [political risk insurance] policies do not” 
(GINSBURG, 2013, p. 950) 
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Além disso, as apólices de seguro costumam ter dois outros importantes limites. 

Em primeiro lugar, a validade da cobertura securitária contratada é dependente do 

pagamento do prêmio do seguro, de forma que a mora ou o inadimplemento de qualquer 

obrigação do contratante (o investidor) pode exonerar a seguradora de sua responsabilidade 

de pagar o investidor pelos danos por ele sofridos.479 Em segundo lugar, é pouco provável 

que investidores contratem apólices de seguro visando cobrir o valor total (realizado e 

potencial) do investimento, porque isto gera maiores custos para o projeto e, muitas vezes, 

o potencial de retorno do investimento não pode ser estimado com exatidão.  

Neste sentido, parece-nos que ainda que seja possível identificar alguma 

sobreposição entre as garantias dos ACFIs e as das apólices de seguro de crédito à 

exportação, as primeiras tendem a ser mais compreensivas que as segundas. Assim, ainda 

que sejam dois instrumentos que podem ser analisados conjuntamente, parece-nos que há 

uma relação de complementaridade entre as garantias, muito mais do que um trade-off 

entre a proteção dos tratados e a contratação de um seguro. 

 

4.2.3. Do ponto de vista do Direito Internacional dos Investimentos, os ACFIs, o BNDES 

Exim e as garantias a eles relacionadas conferem aos investidores brasileiros, ao 

BNDES e à ABGF nível de proteção e estabilização jurídica semelhantes ao identificado 

no modelo norte-americano?  

A resposta a esta pergunta exige que a análise do grau de estabilização jurídica 

contemple cada um dos três atores envolvidos: os investidores, a entidade financiadora (o 

BNDES) e a entidade garantidora (a ABGF). Analisaremos o grau de proteção e 

estabilização jurídica para cada um destes atores com base nos instrumentos regulatórios 

brasileiros. O maior foco será nos ACFI, na medida em que ele é o instrumento que busca 

conformar toda a relação de investimento e os atores a ela relacionados. 

Como verificamos no capítulo I, os ACFIS reúnem boa parte das cláusulas 

consideradas típicas de acordos de promoção e proteção de investimento pela UNCTAD e 

das garantias muito próximas às do modelo norte-americano. Entretanto, não nos parece 

                                                             
479 No caso de operações estruturadas de investimento isto é particularmente importante, pois muitas vezes o 
fluxo de pagamentos do investidor está atrelado aos seus recebimentos contratados junto ao Estado receptor 
do investimento. Assim, o inadimplemento do Estado pode impactar a possibilidade do investidor arcar com 
os custos do seguro. Este inadimplemento do Estado pode ou não ser um fato coberto na apólice de seguro, 
fato que, no mínimo, gera incerteza para o investidor. 
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que eles confiram aos investidores brasileiros, ao BNDES e à ABGF o mesmo nível de 

proteção e estabilização jurídica que o TBI norte-americano. A ausência de algumas 

disposições clássicas destes tratados prejudica a estabilização pretendida pelo ACFI. 

Este problema é primeiramente identificado no escopo de aplicação dos tratados, e 

é muito mais grave no ACFI celebrado com Angola. Como apresentado no capítulo I, o 

ACFI com Angola não contém uma definição clara e uniforme de investimento. Ao 

permitir que os Estados, em seus ordenamentos jurídicos, definam por si sós o que será 

considerado investimento, perde-se a oportunidade de garantir que os investidores de 

ambas as partes tenham tratamento igual, pois cada ordenamento jurídico pode ser mais ou 

menos inclusivo quanto aos limites do que se poderia considerar investimento. Isto é, o 

ACFI pode ter escopos de aplicação diferentes para investidores de nacionalidades 

diferentes. Além disso, a conexão com o direito nacional para a definição do escopo de 

aplicação do tratado sem uma cláusula de estabilização permite que haja mudanças na 

legislação independentemente do consentimento do Estado parceiro, e exige que o 

investidor, constantemente, consulte o direito nacional para verificar se seu investimento 

está ou não coberto. 

A ausência de uma regulação específica sobre expropriação indireta é também um 

elemento de instabilidade na regulação. Como vimos, embora seja arguível que a proteção 

contra expropriação indireta é decorrência do direito internacional costumeiro, a existência 

de disposições específicas sobre o tema permite identificar, especificamente, qual é a 

regulação prevista nos acordos, o que vai ao encontro do objetivo de garantir estabilidade 

para os investidores brasileiros.  

Ademais, a interpretação que propusemos de que os ACFIs brasileiros pretendem 

que as reclamações decorrentes de expropriações indiretas sejam encaminhadas às cortes 

locais, também gera instabilidade regulatória. Isto porque, a linguagem utilizada nos 

ACFIs não é expressa quanto a esta interpretação e porque os recursos a cortes locais 

impede que o mecanismo de resolução de controvérsias do tratado seja utilizado.  

Por fim, na perspectiva de proteção e estabilização das relações jurídicas, cabem 

três críticas aos mecanismos de resolução de conflitos previstos nos ACFIs. Em primeiro 

lugar, o comitê conjunto, locus da discussão sobre os mecanismos para tutela dos 

interesses dos investidores privados, é essencialmente político. Em segundo lugar, os 

ACFIs não deixam claro qual será o objetivo da arbitragem Estado-Estado, caso ela venha 

a ocorrer: se ela terá como objetivo apenas delimitar a conformidade das medidas do 
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Estado com o disposto nos tratados, ou se também terá cunho indenizatório. Na hipótese de 

ter cunho indenizatório – e esta é a terceira crítica – os acordos não deixam claro se haverá 

qualquer obrigação do Estado de destinar a indenização eventualmente concedida pelo 

tribunal arbitral ao investidor.  

Assim, aos investidores nacionais não há qualquer garantia de que a ativação dos 

mecanismos dos acordos lhes renderá qualquer tipo de compensação efetiva e adequada 

contra eventuais medidas expropriatórias das quais tenham sido vítimas. Em outras 

palavras, o mecanismo de solução de controvérsias não busca dar segurança jurídica aos 

investidores nacionais sobre um resultado útil e pragmático contra medidas 

expropriatórias.  

Assim, na medida em que o TBI norte-americano determina de forma mais clara 

seu escopo de aplicação e as características da expropriação indireta, e define uma forma 

de resolução de conflitos menos politizada, parece-nos que garante um ambiente jurídico 

mais estável do que o brasileiro aos investidores. Pode-se dizer, inclusive, que o modelo 

norte-americano tem maior nível de institucionalidade. 

Já na perspectiva de assegurar os interesses do BNDES, a estrutura do modelo 

brasileiro de promoção e proteção de investimentos parece ser tão estável quanto a do 

modelo norte-americano. Em primeiro lugar, em nenhum dos modelos os empréstimos 

realizados no âmbito do respectivo ExIm é considerado um investimento, portanto, não há 

que se falar em proteção no âmbito dos acordos internacionais. A estruturação de ambos é 

feita por meio de contratos celebrados entre a entidade financiadora, o investidor e, 

eventualmente, os garantidores da operação. Neste sentido, vale pontuar que os interesses 

do BNDES são assegurados pela estrutura de contratação, que assegura ao BNDES que o 

Estado contratante (receptor do investimento), o investidor (empresário beneficiário do 

empréstimo) ou os garantidores da operação se responsabilizarão pelo pagamento dos 

valores contratados. Como já indicamos anteriormente, a estrutura da operação é 

fundamentalmente a mesma na comparação entre o BNDES Exim e o ExIm Bank. 

Por fim, no que diz respeito à perspectiva do garantidor, a estrutura do modelo 

brasileiro parece ser menos estável do que a do norte-americano. Isto porque, como 

verificamos, não está claro nas normas estabelecidas nos ACFIs se haverá, e em quais 

condições, sub-rogação do garantidor nos direitos do investidor que tenha sido beneficiado 

com o pagamento de indenização decorrente de apólice de seguro contratada. Da mesma 

forma, não está clara qual será a forma de resolução de controvérsias entre o Estado 
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receptor do investimento e o Estado brasileiro, caso haja uma negativa de ressarcimento ao 

erário brasileiro. Como apresentado anteriormente, estes assuntos, que também são 

importantes para a OPIC, são regulados em um tratado internacional específico, que 

disciplina as condições pelas quais a OPIC irá operar junto a Estados por ela apoiados. 

 

4.2.4. Seria necessário ou recomendável que os ACFIs ou outro instrumento 

internacional contivessem disposições específicas para salvaguardar os interesses do 

BNDES decorrentes do BNDES Exim? 

A resposta a esta pergunta está, de alguma forma, indicada na seção anterior. Isto 

porque, como vimos, a estrutura contratual que embasa a operação do BNDES Exim é 

bastante robusta para assegurar os interesses do BNDES. Não só o Estado receptor do 

investimento, como também o garantidor e, no limite, o investidor beneficiário dos 

empréstimos podem vir a ser responsabilizados pelo pagamento dos valores contratados 

junto ao BNDES Exim. Assim, ainda que o risco de não recebimento seja deslocado do 

investidor para o BNDES, o sistema de garantias exigido pelo BNDES parece ser 

suficiente para assegurar os seus interesses.  

Isto não significa, no entanto, que o risco não continue alocado ao Tesouro 

Nacional do Brasil. Como apontamos no capítulo I, a principal modalidade de garantia 

utilizada pelos exportadores brasileiros na contratação do Exim Pós-Embarque é a 

contratação do Seguro de Crédito à Exportação vinculado ao Fundo de Garantia à 

Exportação e administrado pela ABGF.  

Nestes termos, como indicamos na seção anterior, parece-nos mais importante que 

seja negociado, no plano internacional, um acordo que vise disciplinar, especificamente, as 

condições pelas quais a entidade pública brasileira garantidora dos financiamentos seria 

ressarcida caso a garantia tivesse de ser utilizada. Em especial, este acordo deveria conter: 

(i) o reconhecimento, pelo Estado receptor do investimento, dos valores pagos pela 

seguradora como devidos; (ii) as condições de sub-rogação da entidade seguradora 

brasileira face ao Estado receptor do investimento, e; (iii) os mecanismos de resolução de 

controvérsias ou as sanções a serem aplicáveis em casos de não pagamento, de não 

reconhecimento dos valores pagos ou de não pagamento pelo Estado receptor do 

investimento.  



 297 

É importante, de toda forma, que a disciplina jurídica conferida à entidade 

garantidora e ao investidor brasileiro sejam coordenadas de forma a articular de maneira 

eficiente os direitos conferidos aos investidores e às entidades seguradoras. Em nossa 

opinião, considerando que a resolução de conflitos relacionados a pedidos do investidor 

também deverá ser tutelada pelo Estado, no modelo estabelecido pelos ACFIs brasileiros, 

seria eficiente que a regulação das condições de ressarcimento da entidade seguradora 

brasileira também ocorresse no âmbito dos ACFIs. 

 

4.2.5. Em que medida a matriz teórica do capitalismo de laços e do capitalismo de 

Estado pode justificar ou explicar as opções brasileiras identificadas nos ACFIs? 

Como indicamos na introdução a esta tese, parece-nos que as ideias desenvolvidas 

por Lazzarini em sua análise do capitalismo de laços e do capitalismo de Estado são úteis 

para a compreensão de algumas opções brasileiras identificadas nos ACFIs.  

Em primeiro lugar, é importante mencionar que a terceira geração do capitalismo 

de Estado descrito por Lazzarini pode ser especificamente identificada no caso do apoio às 

empresas brasileiras que investem no exterior. Isto porque, como vimos, por meio do 

BNDES o Estado brasileiro é um dos principais financiadores da expansão da atividade de 

empresas brasileiras no exterior. Assim, utilizando a mesma denominação de Lazzarini, o 

Leviatã atua como investidor minoritário dos empreendimentos brasileiros que são 

desenvolvidos no exterior.  

Parece-nos que esta constatação é fundamental para compreender a sistemática que 

foi negociada pelo Brasil no âmbito dos ACFIs. Como verificamos na comparação entre 

eles e os TBIs modelo dos EUA, a presença do Estado como um ator necessário para a 

implementação das disposições dos tratados é muito mais marcante nos ACFIs. Isto porque 

eles exigem a criação de um arcabouço institucional dentro dos Estados signatários para 

garantir sua implantação, o contínuo desenvolvimento e a resolução de eventuais disputas 

que surjam entre os investidores brasileiros e os Estados receptores de investimento (por 

meio do comitê conjunto). Neste sentido, a vontade do Estado brasileiro de representar e 

garantir seus interesses nestas etapas, levando em consideração o apoio por ele dado às 

empresas brasileiras, pode justificar, em alguma medida, a opção pela criação de um 

modelo que exija maior presença estatal em diversas etapas do processo de promoção e 

proteção do investimento. 
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Já no que diz respeito ao capitalismo de laços, verificamos que o modelo de apoio e 

fomento à internacionalização das empresas brasileiras parece ser mais uma de suas 

manifestações no Brasil. O fato de o apoio mais significativo do BNDES ser destinado a 

poucos atores, em geral empresas que se enquadram no conceito de campeãs nacionais, e 

de a estrutura dos contratos de financiamento e garantias ou seguros alocarem o risco 

político e extraordinário ao BNDES ou ao Fundo de Garantia à Exportação estimulam o 

contato de poucos empresários com o Estado brasileiro. 

A manifestação da noção de laços, entretanto, parece ficar mais clara ao 

analisarmos o mecanismo de resolução de conflitos previstos nos ACFIs. A articulação das 

instâncias do ombudsman e dos comitês conjuntos para permitir que o Estado defina se irá 

encampar a demanda de um investidor brasileiro tende a gerar maior aproximação e 

alinhamento dos interesses dos investidores e do Estado. Se, por um lado, este alinhamento 

de interesses pode ser útil para a resolução de conflitos diante do alinhamento de interesses 

entre Estado (investidor minoritário, conforme vimos nos parágrafos anteriores) e 

investidor privado, por outro, pode também favorecer poucos empresários e até mesmo 

fortalecer os laços entre eles e o Estado brasileiro. 

É bem verdade que até que se verifique, na prática, as condições nas quais os 

ACFIs estão sendo implementados, não será possível identificar a existência efetiva destes 

laços, como Lazzarini propôs em seu livro. Entretanto, diante da dinâmica própria do 

capitalismo brasileiro, as escolhas políticas dos ACFIs parecem ser bem explicadas pela 

noção de capitalismo de laços, identificada pelo autor como um traço característico do 

capitalismo brasileiro. 

 

4.3 Sugestões de aprimoramento institucional 

Como dissemos na introdução, uma das perguntas que desejamos responder é se 

seria possível, a partir da experiência norte-americana e, respeitadas as particularidades da 

policy brasileira, propor aprimoramentos incrementais para os ACFIs, para o BNDES 

Exim e para o seguro de crédito à exportação. Parece-nos que a resposta a esta pergunta é 

afirmativa, particularmente pelo fato de termos encontrado diversas similaridades entre o 

modelos brasileiro e o norte-americano de promoção e proteção do investimento 

estrangeiro.  
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Assim, nesta seção buscaremos apontar algumas das sugestões que nos parecem 

importantes para garantir o aperfeiçoamento institucional brasileiro e, ao mesmo tempo, 

mitigar efeitos deletérios das características do capitalismo de Estado e do capitalismo de 

laços, conforme descritos por Lazzarini. Buscaremos fazer sugestões para os ACFIs 

(4.3.1), o BNDES Exim (4.3.2) e o seguro de crédito à exportação (4.3.3). 

 

4.3.1. Sugestões de aprimoramento institucional para os ACFIs 

Como verificamos no capítulo I, os modelos de ACFIs tiveram uma evolução 

rápida dos tratados assinados com Angola e Moçambique para os assinados com o México 

e o Chile. Assim, alguns dos problemas que apresentamos foram resolvidos nos tratados 

negociados mais recentemente.  

Em particular, é notável que a técnica empregada para definir investimento não faz 

mais referência aos direitos nacionais, como ocorreu no caso de Angola. Seria 

recomendável que Brasil e Angola, por meio de um aditamento ao ACFI ou de um 

protocolo de entendimentos, indicassem expressamente seu entendimento sobre o conceito 

de investimento do tratado. A dúvida acerca do escopo de aplicação de um tratado ou a 

possibilidade de que o escopo do tratado seja alterado conforme o direito nacional defina é 

fonte de incerteza regulatória.  

Em segundo lugar, os novos ACFIs regularam de forma mais clara o assunto da 

expropriação indireta. O vácuo deixado pelos ACFIs de Angola e Moçambique não 

permite ter clareza acerca da regulação da expropriação indireta: se ela seria permitida, se 

seria proibida, mas não seria acionável nos termos da cláusula de resolução de 

controvérsias do tratado, ou se estaria compreendida no conceito genérico de expropriação 

previsto nos tratados. Seria importante que os Estados esclarecessem por meio de um 

aditamento, protocolo de entendimentos ou em negociações no âmbito dos comitês 

conjuntos, o seu entendimento sobre esta questão em particular. 

Já no que diz respeito à resolução de controvérsias, está claro que qualquer opção 

que envolva uma arbitragem de investimentos do tipo investidor-Estado está fora de 

cogitação. Isto não significa, no entanto, que os ombudsman ou os comitês conjuntos não 

possam aproveitar as boas práticas atuais das arbitragens de investimento. O modelo de 
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2012 do TBI norte-americano possui regulação detalhada de algumas das práticas que 

poderiam ser adotadas.  

A primeira destas práticas é definir um prazo máximo dentro do qual os 

investidores devem submeter sua demanda ao ombudsman ou ao comitê conjunto. Isto 

porque, é importante que os Estados tenham certeza sobre o período máximo durante o 

qual podem ser responsabilizados em caso de alguma violação a direito dos investidores.  

Em segundo lugar, a experiência americana com resolução de conflitos 

relacionados a investimentos também indica que é importante que o processo seja 

transparente e a publicidade seja a regra, e que se adote a confidencialidade como exceção 

em casos muito específicos. Neste ponto é importante esclarecer que não apenas o 

resultado do processo (sentença arbitral ou relatório do comitê conjunto) deve ser público; 

o ideal é que todo o processo, desde sua submissão até sua conclusão e, em especial, sua 

instrução seja público e permita a participação de terceiros interessados na disputa, ao 

menos na condição de amicus curiae. 

Vale anotar que o aumento da transparência é uma das medidas citadas por 

Lazzarini como possíveis e úteis para mitigar os efeitos dos laços do capitalismo 

brasileiro.480 Além disso, é importante que as nomeações para o ombudsman e para o 

comitê conjunto sejam feitas com base em critérios técnicos, de forma a garantir 

isolamento político destes órgãos. Estas duas medidas e, em especial, a relacionada à 

transparência pode ser um elemento importante para reduzir custos de transação de 

negociações internacionais, o que diminuiria o incentivo para a criação dos laços a que 

Lazzarini se refere em seu livro. 

No que diz respeito às sugestões relacionadas à resolução de conflitos, é importante 

que fique claro que estas práticas podem ser regulamentadas quando da implementação do 

ombudsman e dos comitês conjuntos. Parece-nos que o tema deve ser uma das prioridades 

dos Estados quando estiverem negociando os termos de funcionamento dos comitês 

conjuntos. Diferentemente do quanto sugerimos para o escopo de aplicação do ACFI com 

Angola e da regulação da expropriação indireta, parece-nos que não há necessidade de 

alteração de qualquer dos termos dos tratados internacionais. 

                                                             
480 Em seu livro, Lazzarini está preocupado com os laços estabelecidos em função de complexas e 
obnubiladas pirâmides societárias. A simplificação e o aumento da transparência destas pirâmides societárias 
seria uma medida desejável para mitigar os efeitos do capitalismo de laços. Parece-nos que o mesmo 
raciocínio se aplicaria para o caso da solução de controvérsias no âmbito dos ACFIs, na medida em que a 
transparência tende a aumentar o controle público sobre os atos estatais. 



 301 

 

4.3.2. Sugestões para o aprimoramento institucional do BNDES Exim 

No que diz respeito ao BNDES Exim, como vimos, a estrutura contratual utilizada 

pelo modelo brasileiro é muito similar à do modelo norte-americano. Há, no entanto, uma 

diferença institucional importante entre os dois modelos que, talvez, possa servir de lição 

para o aprimoramento do Exim mantido pelo BNDES. 

Como vimos, o ExIm Bank é uma empresa pública norte-americana dedicada 

exclusivamente a incentivar e estimular as exportações norte-americanas. Esta 

característica é importante por assegurar ao ExIm Bank maior autonomia administrativa, 

orçamento próprio e escrutínio próprio no congresso dos EUA.481  

A criação de um banco público destinado a administrar exclusivamente 

financiamentos para a exportação de produtos e serviços brasileiros no exterior e apoiar a 

internacionalização de empresas brasileiras talvez seja uma medida importante para o 

desenvolvimento institucional do programa. Em primeiro lugar, isto garantiria maior 

escrutínio público e transparência no financiamento das exportações brasileiras. Em 

segundo lugar, a medida poderia gerar maior debate público, em especial no congresso, 

sobre o orçamento destinado ao financiamento das empresas brasileiras que estejam 

internacionalizando sua atividade. Em terceiro lugar, um banco com este escopo poderia 

congregar todas as iniciativas relacionadas a apoiar a exportação de produtos e serviços 

brasileiros, seja na modalidade ExIm, Finem ou Proex. A definição de um ambiente 

destinado especificamente a este fim poderia diminuir os custos de transação para que 

empresários brasileiros interessados em investir no exterior se capitalizassem. 

Ademais, independentemente da criação desta nova empresa pública, é importante 

que os regulamentos relacionados ao programa ExIm sejam claros e estáveis. Como 

verificamos no capítulo I, durante o período desta pesquisa, houve mais de uma alteração 

no regulamento do programa BNDES ExIm. Alterações regulamentares substantivas como 

as havidas neste período geram instabilidade para o investidor e impedem o maior 

aproveitamento dos benefícios do programa. 

Por fim, é parece-nos importante que o BNDES Exim mantenha sua característica 

de ser um programa com o fito de preencher uma lacuna deixada pela iniciativa privada. 
                                                             
481 Outras iniciativas semelhantes ao ExIm Bank, como os bancos de exportação e importação da Alemanha, 
França e Japão também são organizadas com maior grau de autonomia. 
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Uma das alternativas para garantir que isto ocorra e, em alguma medida, estimular a 

iniciativa privada a criar programas de financiamento para a expansão de empresas 

brasileiras no exterior é oferecer um novo produto que tenha como objetivo exclusivo 

garantir ou segurar operações que estejam sendo financiadas pela iniciativa privada, tal 

como feito pelo ExIm Bank. A iniciativa, se bem articulada com instituições financeiras 

privadas, poderia funcionar como uma importante forma de mitigação de riscos dos 

particulares e estimular o surgimento de um mercado de financiamento à exportações no 

âmbito da iniciativa privada. A medida poderia servir também como forma de dividir o 

risco da expansão das atividades de empresas brasileiras no exterior com a iniciativa 

privada. 

 

4.3.3. Sugestões para aprimoramento institucional do SCE/FGE 

Por fim, no que diz respeito ao SCE/FGE, percebemos que ele tem um escopo de 

garantia superior ao da OPIC, pois também cobre riscos comerciais e riscos pré-embarque, 

isto é, riscos relacionados a defaults nos contratos celebrados com empresas ou governos 

no exterior e que tenham acontecido antes da efetiva exportação do bem. 

Há uma sugestão importante a ser considerada para o SCE/FGE. Como já 

pontuamos anteriormente, o modelo de seguro de crédito à exportação brasileiro não exige 

qualquer instrumento internacional de estabilização para que operações com um 

determinado país sejam aprovadas. Como já apontamos na seção 4.2.4, parece-nos 

importante que seja negociado, no plano internacional, um acordo que vise disciplinar, 

especificamente, as condições pelas quais a entidade pública brasileira garantidora dos 

financiamentos seria ressarcida caso a garantia tivesse de ser utilizada.  

Este acordo deveria conter, em especial, disposições que estabelecessem a 

obrigação do Estado receptor do investimento de reconhecer os valores pagos pelo 

SCE/FGE como passíveis de ressarcimento, as condições de sub-rogação da entidade 

seguradora brasileira face ao Estado receptor do investimento, e os mecanismos de 

resolução de controvérsias ou as sanções aplicáveis em casos de não pagamento ou não 

reconhecimento dos valores pagos, ou não pagamento pelo Estado receptor do 

investimento.  
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Em nossa opinião, estes assuntos deveriam ser regulados nos ACFIs ou, ao menos, 

ser objeto de negociações dos Estados parte dos ACFIs no âmbito dos comitês conjuntos. 

Isto porque é importante que haja uma articulação eficiente entre os direitos conferidos aos 

investidores e à entidade seguradora, para evitar que os investidores se aproveitem da 

entidade seguradora e vice-versa. Além disso, como vimos anteriormente, os seguros de 

crédito à exportação são uma forma eficiente de incentivar e facilitar a realização de 

investimentos de um país no outro. 

A exigência de um acordo internacional como condição para a emissão de apólices 

de seguro de crédito à exportação é medida relativamente comum na prática de outras 

agências seguradoras de crédito. Além da OPIC, a seguradora de crédito à exportação da 

Alemanha exige um acordo internacional (no caso, um TBI) para emitir uma apólice de 

seguro de crédito à exportação. Por fim, a maior estabilidade jurídica que se poderia obter 

com um acordo internacional poderia também reduzir os custos de contratação de um 

seguro de crédito à exportação, como ocorre em outros Estados (POULSEN, 2010). 

 

4.4 Estabelecendo uma agenda de pesquisa futura 

Como indicamos na introdução, nunca tivemos a pretensão de esgotar o complexo 

tema objeto desta tese. Muito pelo contrário, nosso objetivo era simplesmente dar uma 

singela contribuição para as reflexões que têm sido feitas sobre o tema da proteção do 

investimento brasileiro no exterior ultimamente e, ainda, sugerir, na medida do possível, 

algumas propostas de aprimoramento institucional que nos parecem factíveis, simples e em 

conformidade com as melhores práticas internacionais.  

Cumprir com estes singelos objetivos exigiu trabalho significativo por pelo menos 

três razões: (i) atualmente, há uma quebra no paradigma regulatório da proteção do 

investimento estrangeiro, que tem exigido dos mais diversos Estados soluções criativas, 

inovadoras e sobre as quais não se tem certeza dos resultados futuros; (ii) o tema é 

extremamente palpitante e o número de opiniões sobre como se regular os investimentos 

estrangeiros multiplica-se quase que diariamente e, (iii) por fim, com a criação de um 

modelo de tratado inovador em alguns aspectos, o Brasil é um novo e importante 

participante do debate internacional, mas que ainda não pode apurar a existência de 

resultados efetivos.  
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Em nossa opinião, o tema ainda precisa ser estudado e novas pesquisas precisam 

ser realizadas. Não nos parece, contudo, que o modelo de pesquisa deva levar em 

consideração apenas os tratados de investimento e as decisões de tribunais arbitrais ou 

cortes internacionais sobre o tema. Nossa pesquisa mostrou que a promoção e proteção do 

investimento estrangeiro não se limitam a tratados de promoção e proteção de 

investimento. É fundamental que o estudo desta matéria contemple também as estruturas 

de financiamento e de seguros utilizadas pelos investidores na organização de suas 

operações, além das diversas modalidades contratuais utilizadas internacionalmente.  

Em outras palavras, a definição (ou redefinição) dos modelos de promoção e 

proteção de investimentos deve ser feita à luz de estruturas concretas que sejam observadas 

na prática de investidores e à luz dos tratados e mecanismos já existentes. Parece-nos, 

assim, que futuras pesquisas sobre o tema devem ter uma abordagem empírica que capte as 

nuances da prática dos investidores e da regulação dos Estados. Além disso, parece-nos 

também relevante que futuras pesquisas utilizem-se de métodos de direito comparado com 

o objetivo de verificar se há convergência ou divergência na regulação da promoção e 

proteção do investimento, incluindo as estruturas de financiamento e seguro utilizadas 

pelos investidores. 

Especificamente sobre o modelo brasileiro de promoção e proteção de 

investimento, parece-nos importante que futuras pesquisas realizem o acompanhamento 

dos resultados que as medidas implementadas recentemente tiveram. Em especial, é 

importante que se verifique se a criação da ABGF teve impactos positivos na 

administração do SCE/FGE, se o novo regulamento do BNDES Exim gerou maior volume 

de negócios ou, ao menos, atraiu empresas de perfis diferentes das identificadas nesta tese 

e, ainda, qual foi o impacto dos ACFIs na promoção e proteção do investimento brasileiro 

no exterior. 

Por fim, aos interessados em pesquisar matérias relacionadas especificamente ao 

direito internacional costumeiro, seriam úteis pesquisas que buscassem atualizar o status 

do direito internacional costumeiro no que diz respeito à proteção jurídica do estrangeiro 

investidor. Em especial, seriam úteis pesquisas que buscassem maior elaboração sobre a 

proteção costumeira do investidor contra expropriações indiretas. Parece-nos, no entanto, 

que a premissa para o desenvolvimento desta pesquisa é a identificação do conceito de 

propriedade e sua proteção no direito comparado e no direito internacional costumeiro.  
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Esperamos, com isto, que novas pesquisas possam complementar algumas das 

conclusões e apontamentos que realizamos nesta tese, assegurar a continuidade do estudo 

deste interessante tema e a evolução positiva da regulação dos mecanismos de promoção e 

proteção do investimento estrangeiro, levando em consideração o interesse dos 

investidores e também o dos Estados receptores de investimento. 
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NATUREZA DA DISPOSIÇÃO ACFI ANGOLA ACFI MOÇAMBIQUE 

Escopo de Aplicação Artigo 16 – Aplicação do Acordo 

1. O presente Acordo não poderá ser invocado para 
questionar disputa previamente resolvida por 
esgotamento dos recursos judiciais internos, em que 
haja proteção do caso julgado, ou qualquer reclamação 
referente a um investimento que tiver sido resolvido 
antes da entrada em vigor do mesmo. 

Artigo 16 – Aplicação do Acordo 

1. O presente Acordo deverá aplicar-se a todos os 
investimentos, efetuados antes ou depois da sua 

entrada em vigor. 

 

2. O presente Acordo não poderá ser invocado para 
questionar disputa previamente resolvida por 
esgotamento dos recursos judiciais internos, em que haja 
proteção do caso julgado, ou qualquer reclamação 
referente a um investimento que tiver sido resolvido 
antes da entrada em vigor do mesmo. 

 

3. O presente Acordo de modo algum pode restringir os 
direitos e benefícios que um investidor de uma Parte 
goza ao abrigo de leis nacionais ou internacionais no 
território da outra Parte. 

Prazo de duração e renovação Artigo 17 – Disposições Finais e Transitórias 

(...) 

4. O presente Acordo é válido por um período de 10 
(dez) anos, renovável automaticamente por períodos 

Artigo 17 – Disposições Finais e Transitórias 

(...) 

3. O presente Acordo entrará em vigor trinta (30) dias 
após a data do recebimento da última notificação, por 
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iguais e sucessivos, salvo se uma das Partes o 
denunciar, conforme previsto no no 5 do presente 
artigo.  

5. Uma Parte poderá denunciar o presente Acordo 
através de notificação por escrito à outra Parte, com 
uma antecedência mínima de 12 (doze) meses. 

escrito e por via diplomática, de que foram cumpridos os 
requisitos de Direito interno das Partes necessários para 
o efeito, e permanecerá em vigor pelo prazo de 20 anos, 
renovável automaticamente por períodos iguais e 
sucessivos, salvo se uma das partes notificar a denúncia à 
outra com antecedência mínima de 12 meses. 

Definição de Investimento Artigo 3 – Definições 

Para efeitos do Presente Acordo, as definições sobre 
investimento, investidor e outras definições 
inerentes a esta matéria serão reguladas pelos 
respectivos ordenamentos jurídicos das Partes 

 

Art. 3 – Definições 

Para efeitos do presente Acordo: 

1. "Investimento" significa qualquer tipo de bem ou 
direito pertencente ou controlado direta ou indiretamente 
por um investidor de uma das Partes no território da 
outra Parte, com o propósito de estabelecer relações 
econômicas duradouras e destinado à produção de bens e 
serviços, em particular: 

i. uma sociedade, empresa, participação societária 
("equity") ou outros tipos de interesses numa 
sociedade ou empresa; 

 

ii. propriedade móvel e imóvel bem como 
quaisquer outros direitos de propriedade, tais 
como hipoteca, penhora, garantia, usufruto e 
direitos similares; 
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iii. o valor investido sob os direitos de concessões 
de negócios conferidas por lei, por decisões 
administrativas ou sob contrato, incluindo 
concessões para a procura, desenvolvimento, 
extração ou exploração de recursos naturais. 

Definição de Investidor Artigo 3 – Definições 

Para efeitos do Presente Acordo, as definições sobre 
investimento, investidor e outras definições inerentes a 
esta matéria serão reguladas pelos respectivos 
ordenamentos jurídicos das Partes 

 

Artigo 16 – Aplicação do Acordo  

 

3. Sujeito a notificação e consulta prévia, qualquer 
Parte pode denegar os benefícios previstos no presente 
acordo a um investidor da outra Parte ou aos 
investimentos desse investidor, se: 

i. o investidor pessoa física não for nacional ou 
residente permanente de uma Parte, conforme sua 
legislação; 

Art. 3 – Definições 

2. "Investidor" de uma Parte significa: 

i. qualquer pessoa física que seja nacional de cada 
uma das Partes em conformidade com a sua 
legislação; 

 

ii. qualquer pessoa jurídica ou outra organização 
estruturada em conformidade com a lei aplicável 
no território da Parte em que o investimento for 
estabelecido; ou 

 

iii. qualquer pessoa jurídica não estruturada em 
conformidade com a lei dessa Parte mas 
controlada por um investidor conforme definido 
na alínea i. e ii.; e 
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ii. o investidor pessoa jurídica: 

a) não for constituído conforme a legislação de 
uma Parte, não possuir sede em território de 
uma Parte e ali não realizar atividades ou 
negócios substanciais; ou 

 

b) não for de propriedade de ou controlado 
efetivamente por nacionais ou residentes 
permanentes das Partes, direta ou 
indiretamente, conforme a legislação 
correspondente. 

 

iv. toda a pessoa jurídica que possua sua sede em 
território dessa Parte e ali tenha o centro de suas 
atividades econômicas; e 

 

v. qualquer pessoa física ou jurídica conforme 
estabelecido nas alíneas anteriores, que realize 
um investimento na outra Parte devidamente 
autorizado quando a legislação de cada uma das 
Partes assim o determinar. 

PARÂMETROS GERAIS DE 

TRATAMENTO 
  

Tratamento justo e equitativo Sem previsão expressa Sem previsão expressa 

Tratamento nacional Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

(...) 

2. Cada Parte, observada a legislação aplicável, 
permitirá aos investidores da outra Parte estabelecer 
investimentos e conduzir negócios em condições não 
menos favoráveis que as disponíveis para os 

Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

(...)  

2. Cada Parte, observada a legislação aplicável, permitirá 
aos investidores da outra Parte estabelecer investimentos 
e conduzir negócios em condições não menos favoráveis 
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investidores domésticos. 

(...)  

 

6. Cada Parte poderá prever, com base em leis e 
regulamentos, formalidades especiais ligadas às 
atividades de investimento dos investidores da outra 
Parte no seu território, desde que tais formalidades 
especiais não prejudiquem a substância dos direitos de 
tais investidores e o princípio da não discriminação. 

 

7. Cada Parte, no seu território, concede aos 
investidores da outra Parte um tratamento não menos 
favorável do que o concedido em circunstâncias 
semelhantes aos seus próprios investidores ou aos 
investidores de uma Parte não contratante, com 
respeito ao acesso a tribunais de justiça e a agências 
administrativas, ou ainda à defesa de direitos de tais 
investidores. 

que as disponíveis para outros investidores domésticos. 

 

Cláusula da nação mais 
favorecida 

Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

(...) 

3. Cada Parte permitirá aos investidores da outra Parte 

Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

(...) 

3. Cada Parte permitirá aos investidores da outra Parte 
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estabelecer investimentos e conduzir negócios em 
condições não menos favoráveis que as disponíveis 
para outros investidores estrangeiros. 

 

4. As disposições do presente artigo não obrigam 
nenhuma Parte a conceder aos investidores da outra 
Parte o benefício de qualquer tratamento, preferência 
ou privilégio em razão de: a) Uniões Aduaneiras ou 
Econômicas, mercados comuns, zonas de livre 
comercio ou Acordos Internacionais de Cooperação 
Econômica existentes ou futuros de que cada Parte seja 
membro ou a que venha a aderir; b) Acordos para 
evitar a dupla tributação ou outros acordos 
internacionais de natureza fiscal existentes ou futuros 
de que cada Parte seja membro ou a que venha a 
aderir. 

 

(...) 

 

7. Cada Parte, no seu território, concede aos 
investidores da outra Parte um tratamento não menos 
favorável do que o concedido em circunstâncias 
semelhantes aos seus próprios investidores ou aos 

estabelecer investimentos e conduzir negócios em 
condições não menos favoráveis que as disponíveis para 
outros investidores estrangeiros. 

 

4. O presente artigo não deverá ser interpretado como 
uma obrigação a uma Parte para conceder a investidores 
da outra Parte, no que tange a seus investimentos, 
benefício de qualquer tratamento, preferência ou 
privilégio resultante de quaisquer zonas de livre 
comércio, uniões aduaneiras ou mercados comuns 
existentes ou futuros de que cada Parte seja membro ou a 
que venha a aderir. 

 

5. Este artigo não deverá ser interpretado como uma 
obrigação a uma Parte para conceder a investidores da 
outra Parte, no que tange a seus investimentos, o 
benefício de qualquer tratamento, preferência ou 
privilégio ao investimento resultante de quaisquer 
acordos para evitar a dupla tributação existentes ou 
futuros de que cada Parte deste Acordo seja parte ou que 
venha a ser. 
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investidores de uma Parte não contratante, com 
respeito ao acesso a tribunais de justiça e a agências 
administrativas, ou ainda à defesa de direitos de tais 
investidores. 

Cláusula guarda-chuva Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

 

8. Cada Parte deve observar e respeitar as obrigações 
assumidas expressamente em relação aos 
investimentos dos investidores da outra Parte. 

Não há previsão específica. O art. 3.1.iii, no qual direitos 
de concessões de negócios conferidos por contratos são 
considerados investimentos. 

PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE 

TRATAMENTO 
  

Livre transferência de recursos Artigo 14 – Transferências 

1. Cada Parte permitirá a transferência de recursos 
relacionados ao investimento, atendidos os 
procedimentos de registros e autorizações 
estabelecidos pela legislação das Partes, a saber: 

 

i. o capital inicial ou qualquer capital adicional 
destinado à manutenção ou à ampliação do 
investimento; 

Artigo 14 – Transferências 

1. Cada Parte permitirá a transferência de recursos 
relacionados ao investimento, atendidos os 
procedimentos de registros e autorizações estabelecidos 
pela legislação das Partes, a saber: 

 

i. o capital inicial ou qualquer capital adicional destinado 
à manutenção ou à ampliação do investimento; 
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ii. rendimentos diretamente relacionados ao 
investimento; 

 

iii. o produto da venda ou liquidação total ou parcial 
do investimento; 

 

iv. as amortizações de empréstimos diretamente 
relacionados ao investimento e os respectivos juros; 

 

v. o valor da indenização, em caso de expropriação ou 
de utilização temporária do investimento de um 
investidor da outra Parte por parte do Estado da Parte 
receptora daquele investimento; quando a indenização 
for paga em títulos, o investidor da outra Parte poderá 
transferir ao exterior o valor que vier a auferir com a 
alienação dos mesmos títulos. 

 

2. Nenhuma disposição do presente Acordo afetará o 
direito de uma Parte de adotar medidas regulatórias 
relacionadas a balança de pagamentos durante crises 
de balança de pagamentos, nem afetará os direitos e as 

ii. rendimentos diretamente relacionados ao 
investimento; 

 

iii. o produto da venda ou liquidação total ou parcial do 
investimento; 

 

iv. as amortizações de empréstimos diretamente 
relacionados ao investimento e os respectivos juros; 

 

v. o valor da indenização, em caso de desapropriação ou 
de utilização temporária do investimento de um 
investidor da outra Parte por parte do Estado da Parte 
receptora daquele investimento; quando a indenização 
for paga em títulos, o investidor da outra Parte poderá 
transferir ao exterior o valor que vier a auferir com a 
alienação dos mesmos títulos. 

 

2. Nenhuma disposição do presente Acordo afetará o 
direito de uma Parte de adotar medidas regulatórias 
relacionadas a balança de pagamentos durante crises de 
balança de pagamentos, nem afetará os direitos e as 
obrigações dos membros do Fundo Monetário 
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obrigações dos membros do Fundo Monetário 
Internacional contidos no Convênio Constitutivo do 
Fundo, sobretudo a utilização de medidas cambiais que 
estejam em conformidade com as disposições do 
Convênio. 

 

3. A adoção de medidas restritivas às transferências, 
no caso da existência de graves dificuldades da 
Balança de Pagamentos, deve ser não discriminatória e 
consistente com os artigos do Convênio Constitutivo 
do Fundo Monetário Internacional. 

Internacional contidos no Convênio Constitutivo 
doFundo, sobretudo a utilização de medidas cambiais 
que estejam em conformidade com as disposições do 
Convênio. 

 

3. A adoção de medidas restritivas às transferências, no 
caso da existência de graves dificuldades da Balança de 
Pagamentos, deve ser não discriminatória e consistente 
com os artigos do Convênio Constitutivo do Fundo 
Monetário Internacional. 

Compensação para os casos de 
expropriação ou danos ao 
investimento 

Artigo 9 – Expropriação, Nacionalização e 
Indenização 

 

1. Os Investimentos realizados por investidores de uma 
das Partes no território da outra Parte não poderão ser 
expropriados ou nacionalizados, exceto  

 

a) Para fins e por razões de utilidade ou interesse 
público 

 

Artigo 9 – Expropriação, Nacionalização e 
Indenização 

 

1. Nenhuma Parte, em conformidade com seu 
ordenamento jurídico, expropriará nem nacionalizará um 
investimento coberto por este acordo, salvo seja: 

 

i. por causa de utilidade ou interesse públicos; 

 

ii. de uma maneira não discriminatória; 
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b) Em uma base não discriminatória; 

 

c) Mediante pagamento de uma justa compensação, 
adequada e efetiva, conforme estabelecido nos 
parágrafos 2 a 4 deste mesmo artigo; 

 

d) de acordo com o devido processo legal. 

 

2. A compensação deverá ser equivalente ao valor 
justo de mercado dos investimentos expropriados no 
momento em que a expropriação efetivamente teve 
lugar (“data da expropriação”). O valor justo de 
mercado não deverá refletir nenhuma alteração 
negativa resultante do conhecimento da intenção de 
expropriar com antecedência à data da expropriação. A 
compensação deverá ser paga sem demora, em 
conformidade com a legislação da Parte onde a 
expropriação tenha ocorrido. 

 

3. Se o valor justo de mercado estiver denominado em 
uma moeda convertível internacionalmente, a 
indenização paga não será inferior ao valor justo de 

 

iii. mediante a adequada e efetiva indenização conforme 
estabelecido nos parágrafos 2 a 4 deste mesmo artigo; e 

 

iv. de conformidade com o princípio do devido processo. 

 

2. A indenização deverá: 

 

i. ser paga sem demora em conformidade com a 
legislação da Parte receptora; 

 

ii. ser equivalente ao valor justo de mercado que tenha o 
investimento expropriado imediatamente antes de 
efetuada a expropriação (“data de expropriação”); 

 

iii. não refletir uma alteração negativa no valor de 
mercado em função de conhecimento da intenção de 
expropriar com antecedência à data da expropriação; e 

 

iv. ser completamente liquidável e livremente 
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mercado na data da expropriação mais os juros 
acumulados desde a data da expropriação até a data do 
pagamento, em conformidade com a legislação da 
Parte onde a expropriação tenha ocorrido. 

 

4. Se o valor justo de mercado estiver denominado em 
uma moeda não convertível internacionalmente, a 
indenização paga não será inferior ao valor justo de 
mercado na data da expropriação mais os juros e, se 
houver, atualização monetária, acumulados desde a 
data da expropriação até a data do pagamento, em 
conformidade com a legislação da Parte onde a 
expropriação tenha ocorrido. 

 

Artigo 12 – Compensação 

1. Os investidores de ambas as Partes que sofram 
perdas dos seus investimentos no território da outra 
Parte devido a guerra ou outro conflito armado, estado 
de emergência, revolta, levantamento ou distúrbios, 
deverão ser atribuídos, no que se refere à restituição, 
indenização, compensação ou outra solução, um 
tratamento que não seja menos favorável do que 
aquele atribuído aos seus próprios investidores ou a 

transferível, em conformidade com o artigo de 
Transferências. 

 

3. Se o valor justo de mercado estiver denominado em 
uma moeda conversível internacionalmente, a 
indenização paga não será inferior ao valor justo de 
mercado na data da expropriação, mais os juros, 
acumulados desde a data da expropriação até a data do 
pagamento, em conformidade com a legislação da Parte 
Receptora. 

 

4. Se o valor justo de mercado estiver denominado em 
uma moeda não conversível internacionalmente, a 
indenização paga não será inferior ao valor justo de 
mercado na data da expropriação, mais os juros e, se 
houver, atualização monetária, acumulados desde a data 
da expropriação até a data do pagamento, em 
conformidade com a legislação da Parte Receptora. 

 

Artigo 12 – Compensação 

 

1. Os investidores de ambas as Partes que sofram perdas 
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investidores de qualquer terceiro Estado, seja qual for 
o mais favorável. Os pagamentos daí resultantes 
deverão ser transferíveis sem demora em moeda 
livremente convertível.  

 

2. Sem prejuízo ao disposto no parágrafo anterior do 
presente artigo, os investidores de uma Parte que em 
qualquer das situações referidas no parágrafo 1º 
sofram prejuízos no território da outra Parte como 
resultado da:  

i. aquisição do seu investimento, no todo ou em 
parte, pelas forças ou autoridades da outra 
Parte; ou  

 

ii. destruição do seu investimento, no todo ou 
em parte, por forças ou autoridades da outra 
Parte, deverão receber sem demora restituição, 
compensação ou indenização que, em um ou 
noutro caso, devem ser adequadas e efetivas.  

dos seus investimentos no território da outra Parte devido 
a guerra ou outro conflito armado, estado de emergência, 
revolta, levantamento ou distúrbios, deverão ser 
atribuídos, no que se refere à restituição, indenização, 
compensação ou outra solução, um tratamento que não 
seja menos favorável do que aquele atribuído aos seus 
próprios investidores ou a investidores de qualquer 
terceiro Estado, seja qual for o mais favorável. Os 
pagamentos daí resultantes deverão ser transferíveis sem 
demora em moeda livremente conversível. 

 

2. Sem prejuízo ao disposto no parágrafo anterior do 
presente artigo, os investidores de uma Parte que em 
qualquer das situações referidas no parágrafo 1, sofram 
prejuízos no território da outra Parte como resultando da: 

i. aquisição do seu investimento ou parte do 
mesmo pelas forças ou autoridades da última 
Parte; ou 

 

ii. destruição do seu investimento ou parte do 
mesmo por forças ou autoridades da última Parte, 
deverão receber sem demora restituição, 
compensação ou indenização que, em um ou 
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noutro caso, devem ser adequadas e efetivas. 

Promoção de investimentos Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

1. Cada Parte deverá promover e aceitar investimentos 
de investidores da outra Parte, podendo restringir 
certos investimentos de acordo com seus respectivos 
ordenamentos jurídicos. 

Artigo 11 – Tratamento aos Investidores e 
Investimentos 

1. Cada Parte, nos termos de seu ordenamento jurídico, 
deve permitir e encorajar a realização de 

investimentos da outra Parte no seu território e criar 
condições favoráveis para tais investimentos. 

Direitos de entrada de 
indivíduos ligados ao 
investimento 

Regulado no Anexo I – Protocolo entre o Governo 
da República Federativa do Brasil e o Governo da 
República de Angola sobre Facilitação de Vistos 

(...)  

ii. Em conformidade com as legislações domésticas, 
cada Parte procurará facilitar a livre circulação de 
gestores, executivos, funcionários qualificados dos 
agentes econômicos, entidades, empresas, investidores 
da outra Parte e outras pessoas físicas que desejem 
entrar no seu território e aí permanecer com o 
propósito de realizar atividades ligadas a 
investimentos. 

Regulado no Anexo I - Agendas Temáticas para 
Cooperação e Facilitação 

 

(...)  

2. Vistos 

i. A Facilitação da Concessão de Vistos de Negócio entre 
o Governo da República de Moçambique e o Governo da 
República Federativa do Brasil será objeto de um 
Protocolo específico a ser assinado entre os dois Estados. 

RESOLUÇÃO DE CONFLITOS   

Mecanismo de Resolução de 
Conflitos 

Artigo 4 – Comitê Conjunto  Artigo 4 – Comitê Conjunto 
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1. Para fins do presente Acordo, as Partes estabelecem 
um Comitê doravante designado “Comitê Conjunto”.  

2. Este Comitê Conjunto será composto por 
representantes governamentais de ambas as Partes 
designados pelos respectivos governos.  

3. O Comitê Conjunto reunir-se-á nas datas e locais 
que as Partes acordarem, com a presidência alternada 
entre as Partes, devendo ser realizada pelo menos uma 
reunião ao ano.  

4. O Comitê Conjunto terá as seguintes atribuições e 
competências:  

(….) 

v. Buscar consensos e resolver amigavelmente 
quaisquer questões ou conflitos sobre os investimentos 
das Partes; e  

vi. Definir ou elaborar um mecanismo padrão para a 
solução de controvérsias por via arbitral entre Estados.  

 

1. Para fins do presente Acordo, as Partes estabelecem 
um Comitê doravante designado “Comitê Conjunto”. 

2. Este Comitê Conjunto será composto por 
representantes governamentais de ambas as Partes 
designados pelos respectivos governos. 

3. O Comitê Conjunto reunir-se-á nas datas e locais que 
as Partes acordarem, com presidências alternadas entre as 
Partes, devendo ser realizada pelo menos uma reunião ao 
ano. 

 

4. O Comitê Conjunto terá as seguintes atribuições e 
competências: 

(...) 

v. Buscar consensos e resolver amigavelmente quaisquer 
questões ou conflitos sobre os investimentos das Partes. 

 

Artigo 5 - Pontos Focais ("Ombudsmen") 

 

1. As Partes estabelecerão Pontos Focais 
("Ombudsmen") os quais terão como função principal 
dar apoio governamental aos investimentos da outra 
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Artigo 5 – Pontos Focais ("Ombudsmen") 

1. As Partes estabelecerão Pontos Focais 
("Ombudsmen") os quais terão como função 
principal dar apoio governamental aos 
investimentos da outra Parte realizados em seu 
país.  

2. No caso da República Federativa do Brasil, o 
Ombudsman será estabelecido na Câmara de 
Comércio Exterior – CAMEX. 

3. No caso da República de Angola, o Ponto Focal será 
estabelecido na Secretaria de Estado para a 
Cooperação do Ministério das Relações Exteriores.  

4. O Ponto Focal terá, entre outras, as seguintes 
atribuições:  

(….) 

iii. Atuar diretamente para prevenir disputas e facilitar 
a sua resolução em articulação com as autoridades 
governamentais competentes e em colaboração com 
entidades privadas pertinentes;  

 

Parte realizados em seu país. 

 

2. No caso da República Federativa do Brasil, o 
Ombudsman será estabelecido na Câmara de Comércio 
Exterior – CAMEX. 

 

3. No caso da República de Moçambique, o Ponto Focal 
será estabelecido no Conselho de Investimentos. 

 

4. O Ponto Focal terá, entre outras, as seguintes 
atribuições: 

(...) 

iii. atuar diretamente para prevenir disputas e facilitar a 
sua resolução em articulação com as autoridades 
governamentais competentes e em colaboração com 
entidades privadas pertinentes; 

 

Artigo 15 – Prevenção e Resolução de Disputas 

1. Os Pontos Focais atuarão articuladamente entre si e 
com o Comitê Conjunto de forma a prevenir, gerir e 

resolver eventuais disputas entre as Partes. 
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Artigo 15 – Prevenção e Resolução de Disputas 

1. Os Pontos Focais atuarão articuladamente entre si e 
com o Comitê Conjunto de forma a prevenir, gerir e 
alcançar entendimentos com vistas a atingir os 
objetivos do presente Acordo e resolver eventuais 
disputas entre as Partes. 

2. Antes de iniciar eventual procedimento arbitral, 
qualquer disputa entre as Partes sobre a interpretação 
ou aplicação do presente Acordo deverá ser avaliada 
por meio de consultas e negociações, e examinada, 
preliminarmente, pelo Comitê Conjunto. 3. Uma Parte 
poderá submeter uma questão específica de interesse 
de um investidor ao Comitê Conjunto: 

i. para iniciar o procedimento, a Parte do investidor 
interessado apresentará, por escrito, a sua solicitação 
ao Comitê Conjunto, especificando o nome do 
investidor interessado e os desafios ou dificuldades 
enfrentadas; 

ii. o Comitê Conjunto terá o prazo de 60 dias, 
prorrogáveis de comum acordo, por mais 60 dias, 
mediante justificativa, para apresentar informações 
pertinentes do caso apresentado; 

 

2. Antes de iniciar eventual procedimento arbitral, 
qualquer disputa entre as Partes deverá ser avaliada, por 
meio de consultas e negociações, e examinada, 
preliminarmente, pelo Comitê Conjunto. 

 

3. Uma Parte poderá submeter uma questão específica de 
interesse de um investidor ao Comitê Conjunto: 

 

i. para iniciar o procedimento, a Parte do investidor 
interessado apresentará, por escrito, sua solicitação ao 
Comitê Conjunto, especificando o nome do investidor 
interessado e os desafios ou dificuldades enfrentadas; 

 

ii. o Comitê Conjunto terá 60 dias, prorrogáveis de 
comum acordo, por mais 60 dias, mediante justificativa, 
para apresentar informações pertinentes do caso 
apresentado; 

 

iii. com objetivo de facilitar a busca de solução entre as 
Partes envolvidas, sempre que possível, deverão 
participar total ou parcialmente da reunião bilateral: 
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iii. com objetivo de facilitar a busca de solução entre 
as Partes envolvidas, sempre que possível, deverão 
participar total ou parcialmente da reunião bilateral: 

a) representantes do investidor interessado 

b) representantes das entidades governamentais ou não 
governamentais envolvidos na medida ou situação 
objeto de consulta. 

iv. o procedimento de diálogo e consulta bilateral 
encerra-se por iniciativa de qualquer das Partes 
envolvidas mediante a apresentação de informe 
resumido na reunião do Comitê Conjunto subsequente 
com:  

a) a identificação da Parte; 

b) a identificação dos investidores interessados; 

c) descrição da medida objeto da consulta; e d) a 
posição das Partes a respeito da medida. 

 

4. O Comitê Conjunto deverá, sempre que possível, 
convocar reuniões extraordinárias para avaliar as 
questões submetidas. 

 

a) representantes do investidor interessado; 

 

b) representantes das entidades governamentais ou não 
governamentais envolvidos na medida ou situação objeto 
de consulta. 

 

iv. o procedimento de diálogo e consulta bilateral 
encerra-se por iniciativa de qualquer das Partes 
envolvidas mediante a apresentação de informe resumido 
na reunião do Comitê Conjunto subsequente com: 

a) a identificação da Parte; 

 

b) a identificação dos investidores interessados; 

 

c) descrição da medida objeto da consulta; e 

 

d) a posição das Partes a respeito da medida. 

 

4. O Comitê Conjunto deverá, sempre que possível, 
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5. Toda a documentação e as providências relativas ao 
mecanismo estabelecido neste artigo, assim como as 
reuniões do Comitê Conjunto, terão caráter reservado, 
exceto os informes apresentados. 

 

6. Caso não seja possível solucionar uma disputa 
surgida nos termos do parágrafo 2 deste artigo por 
recomendação do Comitê Conjunto, as Partes poderão 
recorrer a mecanismos de arbitragem entre Estados 
para solucionarem a referida disputa. 

convocar reuniões extraordinárias para avaliar as 
questões submetidas. 

 

5. Toda a documentação e as providências relativas ao 
mecanismo estabelecido neste artigo, assim como as 
reuniões do Comitê Conjunto, terão caráter reservado, 
exceto os informes apresentados. 

 

6. Caso não seja possível solucionar a disputa, as Partes 
poderão recorrer a mecanismos de arbitragem entre 
Estados a serem desenvolvidos pelo Comitê Conjunto, 
quando julgado conveniente entre as Partes. 
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Estado OPIC BIT 

Afeganistão Sim Não 

África do Sul Sim Não 

Albânia Sim Sim 

Angola Sim Não 

Anguila Sim Não 

Antígua e Barbuda Sim Não 

Argélia Sim Não 

Argentina Sim Sim 

Armênia Sim Sim 

Aruba Sim Não 

Azerbaijão Sim Sim 

Bahamas Sim Não 

Bangladeche Não Sim 

Barbados Sim Não 

Barém Sim Sim 

Belize Sim Não 

Benim Sim Não 

Bielorrússia Não Sim 

Birmânia Sim Não 

Bolívia Sim Sim 

Bósnia e Herzegovina Sim Não 

Botsuana Sim Não 

Brasil Sim Não 

Bulgária Sim Sim 

Burquina Faso Sim Não 

Burúndi Sim Não 

Cabo Verde Sim Não 

Camarões Sim Sim 

Camboja Sim Não 

Cazaquistão Sim Sim 

Chade Sim Não 
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Chile Sim Não 

Chipre Sim Não 

Colômbia Sim Não 

Coreia do Sul Sim Não 

Costa do Marfim Sim Não 

Costa Rica Sim Não 

Croácia Sim Sim 

Curaçao Sim Não 

Djibouti Sim Não 

Domínica Sim Não 

Egito Sim Sim 

El Salvador Sim Sim 

Equador Sim Sim 

Eritreia Sim Não 

Eslováquia Sim Sim 

Eslovênia Sim Não 

Estados Federados da Micronésia Sim Não 

Estônia Sim Sim 

Etiópia Sim Não 

Fiji Sim Não 

Filipinas Sim Não 

Gabão Sim Não 

Gâmbia Sim Não 

Gana Sim Não 

Geórgia Sim Sim 

Granada Sim Sim 

Grécia Sim Não 

Guatemala Sim Não 

Guiana Sim Não 

Guiana Francesa Sim Não 

Guiné Sim Não 

Guiné Equatorial Sim Não 

Guiné-Bissau Sim Não 
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Haiti Sim Sim 

Honduras Sim Sim 

Hungria Sim Não 

Iemén Sim Não 

Ilhas Comores Sim Não 

Ilhas Cook Sim Não 

Ilhas Maldivas Sim Não 

Ilhas Marshall Sim Não 

Ilhas Turcas e Caicos Sim Não 

Índia Sim Não 

Indonésia Sim Não 

Iraque Sim Não 

Irlanda Sim Não 

Irlanda do Norte Sim Não 

Israel Sim Não 

Jamaica Sim Sim 

Jordânia Sim Sim 

Kossovo Sim Não 

Kuwait Sim Não 

Laos Sim Não 

Lesoto Sim Não 

Letônia Sim Sim 

Líbano Sim Não 

Libéria Sim Não 

Lituânia Sim Sim 

Macedônia Sim Não 

Madagascar Sim Não 

Malásia Sim Não 

Malávi Sim Não 

Mali Sim Não 

Malta Sim Não 

Marrocos Sim Sim 

Maurícia Sim Não 
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Mauritânia Sim Não 

México Sim Não 

Moçambique Sim Sim 

Moldávia Sim Sim 

Mongólia Sim Sim 

Montenegro Sim Não 

Namíbia Sim Não 

Nepal Sim Não 

Nicarágua Sim Sim 

Níger Sim Não 

Nigéria Sim Não 

Omã Sim Não 

Palau Sim Não 

Panamá Sim Sim (Ammendment) 

Papua-Nova Guiné Sim Não 

Paquistão Sim Não 

Paraguai Sim Não 

Peru Sim Não 

Polônia Sim Sim 

Portugal Sim Não 

Quênia Sim Não 

Quirguizistão Sim Sim 

Quiribáti Sim Não 

República Centro-Africana Sim Não 

República Democrática do Congo Sim Sim (Brazzaville) 

República Dominicana Sim Não 

República Tcheca Sim Sim 

Romênia Sim Sim 

Ruanda Sim Sim 

Rússia Sim* Sim 

Samoa Sim Não 

Santa Lúcia Sim Não 

São Cristóvão e Neves Sim Não 
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São Marinho Sim Não 

São Tomé e Príncipe Sim Não 

São Vicente e Grenadinas Sim Não 

Seicheles Sim Não 

Senegal Sim Sim 

Serra Leoa Sim Não 

Sérvia Sim Não 

Singapura Sim Não 

Somália Sim Não 

Sri Lanca Sim Sim 

Suazilândia Sim Não 

Sudão do Sul Sim Não 

Suriname Sim Não 

Tailândia Sim Não 

Taiwan Sim Não 

Tajiquistão Sim Não 

Tanzânia Sim Não 

Timor Leste Sim Não 

Togo Sim Não 

Tonga Sim Não 

Trindade e Tobago Sim Sim 

Tunísia Sim Sim 

Turquemenistão Sim Não 

Turquia Sim Sim 

Ucrânia Sim Sim 

Uganda Sim Não 

Uruguai Sim Sim 

Usbequistão Sim Sim 

Venezuela Sim Não 

Vietnã Sim Não 

West Bank e Gaza Sim Não 

Zâmbia Sim Não 

Zimbabue Sim Não 



 

	

361 

Estado OPIC BIT 

*Operações suspensas. 

Fontes: 

OPIC: https://www.opic.gov/content/bilateral-agreements 

TBIs: http://www.state.gov/e/eb/ifd/bit/117402.htm  
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ANEXO 3 – QUADRO COMPARATIVO TBIS EUA (MODELO DE 1984 E MODELO DE 2012) 

NATUREZA DA 

DISPOSIÇÃO 
MODELO DE 1984 MODELO DE 2012 

Preâmbulo Visando promover maior cooperação 
econômica entre as Partes, particularmente no 
que diz respeito a investimentos por nacionais e 
companhias de uma Parte no território da outra 
Parte, e 

 

Reconhecendo que o acordo sobre o tratamento a 
ser concedido ao investimento irá estimular o 
fluxo de capital privado e o desenvolvimento 
econômico de ambas as Partes, e 

 

Concordando que o tratamento justo e 
equitativo é desejável para manter uma 
estrutura estável para investimentos e máxima 
utilização efetiva de recursos econômicos, e 

 

Tendo decidido firmar um tratado relativo à 
promoção e proteção recíproca do 
investimento 

Visando promover uma maior cooperação econômica entre 
as Partes, particularmente no que diz respeito a investimentos 
por nacionais e companhias de uma Parte no território da outra 
Parte; 

 

Reconhecendo que o acordo sobre o tratamento a ser concedido 
a tal investimento irá estimular o fluxo de capital privado e o 
desenvolvimento econômico das Partes; 

 

Concordando que uma estrutura estável para investimentos 
irá maximizar a utilização efetiva dos recursos econômicos 
e melhorar os padrões de vida; 

 

Reconhecendo a importância de proporcionar meios efetivos 
de apresentação de queixas e garantindo direitos relativos a 
investimentos segundo a lei nacional e por meio da 
arbitragem internacional; 

 

Visando alcançar tais objetivos de maneira consistente com a 
proteção da saúde, com a segurança e o meio ambiente, e 
com a promoção de direitos trabalhistas 
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NATUREZA DA 

DISPOSIÇÃO 
MODELO DE 1984 MODELO DE 2012 

internacionalmente reconhecidos; 

 

Tendo decidido firmar um tratado relativo à promoção e 
proteção recíproca do investimento 

Escopo de Aplicação Sem uma cláusula específica sobre o escopo de 
aplicação. 

Artigo 2: Escopo e Cobertura  

 

1. Este Tratado é aplicável a medidas adotadas ou mantidas por 
uma Parte em relação a: 

a) investidores da outra Parte; 
b) investimentos cobertos; e 
c) todos os investimentos no território da Parte, no que diz 

respeito aos artigos 8 [Requisitos de Desempenho], 12 
[Investimento e Meio Ambiente], e 13 [Investimento e 
Trabalho]. 

 

3. Para maior certeza, este Tratado não vincula nenhuma das 
Partes com qualquer ato ou fato que tenha acontecido nem 
qualquer situação que tenha deixado de existir antes da 
data de entrada em vigor deste Tratado. 

Prazo de duração e 
renovação 

Artigo XII 

1. Este Tratado entra em vigor trinta dias após a 
data da troca dos instrumentos de ratificação. O 

Artigo 22: Entrada em Vigor, Duração e Rescisão  

1. Este Tratado entra em vigor trinta dias após a data da troca 
dos instrumentos de ratificação entre as Partes. O tratado deve 
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tratado deve permanecer em vigor por um período 
de dez anos e continuar em vigor, a não ser que 
seja rescindido conforme o previsto no 
parágrafo 3 deste artigo. Este tratado deve ser 
aplicado a investimentos existentes no momento 
da entrada em vigor, assim como a 
investimentos feitos ou adquiridos 
subsequentemente. 

 

2. Qualquer Parte poderá, após dar aviso por 
escrito à outra Parte com um ano de antecedência, 
rescindir este Tratado ao final do período 
inicial de dez anos ou a qualquer momento 
após este período inicial.  

 

3. A respeito dos investimentos feitos ou 
adquiridos antes da data de rescisão deste 
Tratado, aos quais este Tratado se aplique de 
qualquer outra maneira, as provisões de todos os 
outros artigos deste Tratado devem, 
subsequentemente, continuar efetivas por um 
período adicional de dez anos, a partir da data 
de rescisão. 

permanecer em vigor por um período de dez anos e continuar 
em vigor a partir de então, a não ser que seja rescindido 
conforme o previsto no parágrafo 2.  

 

2. Uma Parte poderá rescindir este Tratado ao final do período 
inicial de dez anos ou a qualquer momento subsequente, 
após dar aviso escrito com um ano de antecedência para a 
outra Parte. 

 

3. Por dez anos, a partir da data de rescisão, todos os outros 
artigos devem continuar aplicáveis para investimentos 
cobertos ou adquiridos antes da data de rescisão, exceto na 
medida em que tais artigos englobem o estabelecimento ou 
aquisição dos investimentos cobertos. 
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Definição de 
Investimento 

Artigo I 

 

(b) "Investimento" significa qualquer tipo de 
investimento no território de uma das partes, 
de titulariedade ou controlado direta ou 
indiretamente por nacionais ou por companhias 
da outra Parte, tal como capital, dívida e 
contratos de serviço e de investimento; e inclui: 

i. propriedade tangível e intangível, 
incluindo direitos, como hipoteca, penhor 
e garantias.  

ii. uma companhia, ou ações, ou outros 
interesses em uma companhia, ou 
interesses em ativos relacionados a uma 
companhia; 

iii. uma reivindicação por dinheiro ou uma 
reivindicação por execução com valor 
econômico, associada a um investimento; 

iv. direitos de propriedade intelectual e 
industrial, incluindo direitos autorais, 
patentes, marcas registradas, nomes 
comerciais, desenhos industriais, segredos 
comerciais e know-how, e boa vontade; e 

Artigo 1: Definições 

 

"investimento" significa todo ativo que um investidor 
detenha ou controle, direta ou indiretamente, que tenha as 
características de um investimento, incluindo tais 
características como o comprometimento de capital ou de 
outros recursos, a expectativa de ganho ou lucro, ou a 
presunção de risco. Formas que um investimento pode ter 
incluem: 

a) uma empresa; 
b) ações e outras formas de participação no capital próprio 

de uma empresa; 
c) títulos, debêntures, outros instrumentos de débito, e 

empréstimos1; 
d) operações a prazo, opções e outros derivativos; 
e) turnkey, construção, gestão, produção, concessão, 

partilha de produção, e outros contratos similares; 
f) direitos de propriedade intelectual; 
g)  licenças, autorizações, permissões, e direitos similares 

assegurados conformes a lei doméstica; e 
h) outra propriedade tangível ou intangível, móvel ou 

imóvel, ou que seja relacionada ao direito de 
propriedade, como arrendamentos, hipotecas, penhores 
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v. qualquer direito conferido por lei ou 
contrato e quaisquer licenças e permissões 
em conformidade com a lei. 

(e) "atividades associadas" incluem a 
organização, controle, operação, manutenção e 
disposição de companhias, filiais, agências, 
escritórios, fábricas ou outras instalações para a 
condução dos negócios; a formulação, execução e 
cumprimento dos contratos; a aquisição, uso, 
proteção e disposição de propriedade de todos os 
tipos, inclusive direitos de propriedade intelectual 
e industrial; e o empréstimo de fundos, a compra 
e emissão de ações de capital. 

 

3. Qualquer alteração na forma na qual os ativos 
estão investidos ou reinvestidos não afetará sua 
característica como um investimento. 

e garantias. 
i)  

"Investimento coberto" significa, no que diz respeito à Parte, 
um investimento em seu território de um investidor da 
outra Parte que exista a partir da data de entrada em vigor 
deste Tratado ou estabelecida, adquirida ou expandida a 
partir de então. 

 
1Algumas formas de débito, como títulos, debêntures e notas de 
longo prazo, têm maior probabilidade de ter características de 
um investimento, enquanto outras formas de débito, como 
pretensão de pagamento que é imediatamente devida e 
resultado de venda de mercadorias ou serviços, têm menor 
probabilidade de ter tais características. 

 

 

 

Definição de Investidor Sem definição específica. Definem-se apenas os 
termos “empresa de uma parte” e “nacional”. 

"investidor de uma não-Parte" significa, a respeito da Parte, um 
investidor que visa fazer, está fazendo ou fez um investimento 
no território da Parte, e não é um investidor de nenhuma das 
Partes. 

  

"investidor de uma Parte" significa uma Parte ou empresa 
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estatal da Parte, ou um nacional ou uma empresa de uma 
Parte, que visa fazer, está fazendo ou fez um investimento 
no território da outra Parte; desde que, contudo, uma pessoa 
natural que tenha dupla-nacionalidade seja tida como nacional 
exclusiva do Estado de sua nacionalidade dominante e 
efetiva. 

PARÂMETROS GERAIS DE TRATAMENTO 

Parâmetro mínimo de 
tratamento 

(tratamento justo e 
equitativo, full 
protection and security) 

Artigo II 

 

2. Investimentos devem sempre ser tratados de 
forma justa e equitativa, devem gozar de plena 
proteção e segurança e não devem, em caso 
algum, receber tratamento inferior ao exigido 
pelo direito internacional. Nenhuma das Partes 
deve, de qualquer maneira, prejudicar por meio de 
ações arbitrárias e discriminatórias a gestão, 
operação, manutenção, uso e aproveitamento, 
nem a aquisição, expansão ou alienação de 
investimentos. (...) 

 

6. Cada Parte deve prover meios efetivos de 
apresentação de queixas e satisfação dos direitos 
concernentes aos acordos de investimento, 

Artigo 5: Padrão Mínimo de Tratamento 

 

1. Cada Parte deverá tratar os investimento cobertos de acordo 
com o direito internaiconal costumeiros, incluindo, 
incluindo tratamento justo e equitativo e plena proteção e 
segurança. 

 

2. Para maior precisão, o parágrafo 1 prescreve o padrão 
mínimo da do direito internacional costumeiro para tratamento 
de estrangeiros como o padrão mínimo a ser concedido aos 
investimentos cobertos. Os conceitos de "tratamento justo e 
equitativo" e "plena proteção e segurança" não requerem 
tratamento adicional ou além daquilo que é exigido por tal 
padrão, e não criam direitos substantivos adicionais. A 
obrigação prevista no parágrafo 1 prevê: 

a) "tratamento justo e equitativo" inclui a obrigação de 
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autorizações de investimento e propriedades. não negar justiça em procedimentos criminais, civis ou 
contenciosos administrativos conforme o princípio de 
devido processo incluso nos principais sistemas legais 
do mundo; e 

b) "plena proteção e segurança" requere que cada Parte 
forneça o nível de proteção policial exigido pelo direito 
internacional costumeiro. 

 

Anexo A – Direito Internacional Costumeiro 

"As Partes confirmam seu entendimento compartilhado que 
"dirieto internacional costumeiro" conforme referido no Artigo 
5 [Padrão Mínimo de Tratamento] e no Anexo B 
[Expropriação] resulta de uma prática geral e consistente dos 
Estados que se guiam a partir de um senso de obrigação legal. 
A propósito do Artigo 5 [Padrão Mínimo de Tratamento], o 
parâmetro mínimo previsto no direito internacional costumeiro 
para o tratamento dos estrangeiros faz referência a todos os 
princípios do direito internacional costumeiro que protegem os 
direitos e interesses econômicos dos estrangeiros". 

Tratamento nacional e 
Cláusula da nação 
mais favorecida 

Artigo II 

1. Cada Parte deve permitir e tratar o 
investimento e demais atividades associadas a ele 
de maneira não menos favorável que a conferida 
em situações semelhantes, para os seus próprios 

Artigo 3: Tratamento Nacional 

1. Cada Parte deve oferecer aos investidores da outra Parte 
tratamento não menos favorável que aquele concedido, em 
circunstâncias similares, a seus próprios investidores a 
respeito de estabelecimento, aquisição, expansão, gestão, 
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nacionais ou companhias, ou para os nacionais ou 
companhias de qualquer outro país, a que for mais 
favorável, sujeitas ao direito de cada Parte de 
fazer ou manter excessões previstas em um dos 
setores ou matérias listados no Anexo a este 
Tratado. 

 

Observação: veja “setores excluídos & limitações 
permitidas para a continuação da disciplina do 
artigo 

condução, operação e venda ou outra disposição de 
investimentos em seu território. 

 

2. Cada Parte deve oferecer aos investimentos cobertos 
tratamento não menos favorável que aquele concedido, em 
circunstâncias similares, a investimentos em seu território 
de seus próprios investidores a respeito de estabelecimento, 
aquisição, expansão, gestão, condução, operação e venda ou 
outra disposição de investimentos em seu território. 

 

3. O tratamento a ser oferecido por uma Parte conforme os 
parágrafos 1 e 2 significa, em relação a um nível regional de 
governo, tratamento não menos favorável que o tratamento 
concedido, em circuntâncias similares, por tal nível regional de 
governo para pessoas naturais residentes no país e empresas 
constituídas sob as leis de outros níveis regionais de governo 
da Parte da qual fazem parte, e para seus respectivos 
investimentos. 

 

Artigo 4: Tratamento da Nação Mais Favorecida 

1. Cada Parte deve oferecer aos investidores da outra Parte 
tratamento não menos favorável que aquele concedido, em 
circunstâncias similares, a investidores de qualquer não-
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Parte a respeito de estabelecimento, aquisição, expansão, 
gestão, condução, operação e venda ou outra disposição de 
investimentos em seu território. 
 
2. Cada Parte deve oferecer aos investimentos cobertos 
tratamento não menos favorável que aquele concedido, em 
circunstâncias similares, a investimentos de investidores de 
qualquer não-Parte em seu território a respeito de 
estabelecimento, aquisição, expansão, gestão, condução, 
operação e venda ou outra disposição de investimentos em 
seu território. 

Cláusula guarda 
chuva 

Artigo II. 

2. (...) Cada Parte deve observar qualquer 
obrigação que tenha assumido em relação aos 
investimentos. 

Não há uma cláusula guarda chuva, mas violações a 
autorizações e contratos de investimento estão sujeitos à 
arbitragem investidor-Estado, conforme previsto no artigo 24 
do Tratado. 

 

Vale anotar ainda que a definição de investimento contempla 
obrigações contratuais variadas. 

PARÂMETROS ESPECÍFICOS DE TRATAMENTO 

Livre transferência de 
recursos 

Artigo IV 

1. Cada Parte deve permitir que todas as 
transferências relacionadas a um investimento 
sejam feitas livremente e sem demora dentro e 

Artigo 7: Transferências 

1. Cada Parte deve permitir que todas as transferências 
relacionadas a investimentos cobertos sejam feitas 
livremente e sem demora dentro e fora de seu território. Tais 
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fora de seu território. Tais transferências 
incluem: (a) retornos; (b) compensação conforme 
o Artigo III; (c) pagamentos decorrentes de uma 
disputa de investimento; (d) pagamentos feitos 
sob contrato, incluindo amortização do principal e 
pagamento de juros acumulados, conforme um 
contrato de empréstimo; (e) produto da venda ou 
liquidação de todo o investimento ou uma parte 
dele; e (f) contribuições adicionais de capital para 
a manutenção ou o desenvolvimento de um 
investimento. 

 

2. Exceto conforme previsto no Artigo III, 
parágrafo 1, as tranferências devem ser feitas 
em moeda livremente conversível, à taxa de 
câmbio predominante no mercado na data de 
transferência considerando transações à vista na 
moeda a ser transferida. 

  

3. Apesar das provisões dos parágrafos 1 e 2, as 
Partes devem manter leis e regulamentos que (a) 
exijam relatórios de tranferência de dinheiro; e (b) 
estabeleçam imposto de renda por meio da 
retenção da taxa aplicável aos dividendos ou a 

transferências incluem: 

a) contribuições ao capital; 
b) lucros, dividendos, ganhos de capital, e resultados da 

venda de todo ou qualquer parte do investimento 
coberto ou da liquidação total ou parcial do 
investimento coberto; 

c) juros, pagamentos de royalties, taxas de administração 
e assistência técnica e outras taxas; 

d) pagamentos feitos sob contrato, incluindo acordos de 
empréstimos; 

e) pagamentos feitos conforme o Artigo 5 [Padrão 
Mínimo de Tratamento] (4) e (5) e o Artigo 6 
[Expropriação e Compensação]; e 

f) pagamentos decorrentes de uma disputa. 
 

2. As Partes devem permitir que tranferências relacionadas a 
um investimento coberto sejam feitas em moeda livremente 
utilizável na taxa de câmbio predominante no mercado no 
momento da transferência. 

 

3. As Partes devem permitir que os lucros em espécie 
provenientes de um investimento coberto sejam remetidos 
conforme autorizado ou especificado em um acordo escrito 
entre a Parte e um investimento coberto ou um investidor da 
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outras transferências. Além disso, as Partes 
devem proteger os direitos dos credores, ou 
assegurar o cumprimento de decisões em ações 
adjudicatórias, por meio da aplicação equitativa, 
não discriminatória e em boa-fé do direito. 

outra Parte. 

 

4. Apesar dos parágrafos 1 a 3, as Partes podem impeder 
uma transferência por meio da aplicação equitativa, não 
discriminatória e de boa-fé de suas leis relacionada a: 

a) falência, insolvência, ou proteção dos direitos dos 
credores; 

b) emissão, comércio ou negociação de valores, futuros, 
opções ou derivados; 

c) ofensas criminais ou penais; 
d) relatórios financeiros ou registros de transferências 

quando necessário para auxiliar a aplicação da lei ou 
autoridades reguladoras financeiras; ou 

e) assegurar o cumprimento de orden ou decisões judiciais 
ou de procedimentos administrativos. 

Expropriação & 
parâmetros de 
compensação para os 
casos de expropriação 
ou danos ao 
investimento 

Artigo III 

1. Investimentos não devem ser expropriados 
ou nacionalizados nem direta, nem 
indiretamente por meio de medidas 
equivalentes a expropiração ou nacionalização, 
("expropriação") exceto com finalidade pública; 
de maneira não discriminatória; mediante 
compensação imediata, adequada e efetiva. de 
acordo com o devido processo legal e com os 

Artigo 6: Expropriação e Compensação2 

1. Nenhuma das Partes deve expropriar ou nacionalizar um 
investimento coberto direta ou indiretamente por meio de 
medidas equivalentes a expropriação ou nacionalização 
("expropriação"), exceto: 

a) por finalidade pública; 
b) de maneira não discriminatória; 
c) mediante pagamento de compensação imediata, 

adequada e efetiva; e 
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princípios gerais de tratamento conferidos no 
Artigo 11(2). A compensação deve ser 
equivalente ao justo preço de mercado do 
investimento expropriado, imediatamente 
antes de a ação expropriatória ser realizada ou 
tornar-se pública; incluindo juros em uma taxa 
comercialmente razoável a partir da data da 
expropriação; ser paga sem atraso; ser 
plenamente realizável; e ser livremente 
transferível pela taxa de câmbio predominante 
no mercado na data da expropriação.  

 

3. Nacionais ou companhias de qualquer uma das 
Partes cujos investimentos sofrerem danos no 
território da outra Parte devido à guerra ou outro 
conflito armado, revolução, estado de emergência 
nacional, insurreição, perturbação de ordem 
pública ou outros eventos similares devem 
receber tratamento da outra Parte não menos 
favorável que aquele oferecido para seus próprios 
nacionais ou companhias, ou para nacionais ou 
companhias de qualquer terceiro país, o que for 
mais favorável, no que concerne a quaisquer 
medidas que se adote em relação a tais danos.  

d) de acordo com o devido processo legal e o Artigo 5 
[Padrão Minimo de Tratamento] (1) a (3). 

 

2. A compensação mencionada no parágrafo 1(c) deve: 

a) ser paga sem atraso; 
b) ser equivalente ao preço justo de mercado do 

investimento expropriado imediatamente antes da 
expropriação ser realizada ("a data da expropriação"); 

c) não refletir qualquer alteração no valor pela 
expropriação pretendida ter se tornado pública 
antes; e 

d) ser plenamente realizável e livremente transferível. 
 

3. Se o preço justo de mercado for determinado em uma moeda 
livremente conversível, a compensação mencionada no 
parágrafo 1(c) não deve ser inferior ao preço justo de mercado 
na data da expropriação, mais os juros em uma taxa 
comercialmente razoável para aquela moeda, acumulados 
desde a data da expropriação ate a data do pagamento. 

 

4. Se o preço justo de mercado for determinado a partir em 
uma moeda que não seja livremente conversível, a 
compensação mencionada no parágrafo 1(c) – convertida na 
moeda de pagamento na taxa de câmbio predominante no 
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Artigo XI 

1. Em relação às políticas de tributos, cada Parte 
deve esforçar-se para oferecer justiça e equidade 
no tratamento de investimentos de nacionais e 
companhias da outra parte. 

 

2. Não obstante, as provisões deste Tratado, e em 
particular os Artigos VI e VII, devem ser 
aplicados a matérias de tributação somente em 
relação às seguintes: 

a) expropriação, conforme o Artigo III; 
b) transferências, conforme o Artigo IV; ou 
c) a observância e execução de termos de 

um acordo de investimento ou 
autorização, como referido no Artigo IV 
(I)(a) ou (b), na medida que não estejam 
sujeitos a disposições de resolução de 
litígios de uma convenção para evitar a 
dupla tributação entre as duas Partes, ou 
que tenham sido criados em tais 
disposições e não tenham sido resolvidos 
em um período de tempo razoável. 

mercado na data do pagamento – não deve ser inferior: 

a) ao preço justo de mercado na data da expropriação, 
convertido em uma moeda livremente utilizável na taxa 
de câmbio predominante no mercado naquela data, 
mais 

b) juros, em uma taxa razoavelmente comerciável para 
aquela moeda livremente utilizável, acumulados da data 
de expropriação até a data do pagamento. 

 

5. Este Artigo não se aplica à emissão de licenças 
compulsórias concedidas em relação a direitos de 
propriedade intelectual de acordo com o TRIPS Agreement, 
ou à revogação, limitação, o criação de direitos de propriedade 
intelectual, desde que tal emissão, revogação, limitação ou 
criação seja consistente com o Acordo TRIPS. 

 
2 Os anexos A e B são guias interpretativos para o artigo 6 do 
BIT. 

O anexo A define “direito internacional costumeiro” (vide 
parâmetro mínimo de proteção, acima) 

 

O anexo B especifica o entendimento sobre o conceito de 
expropriação da seguinte forma: 
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As Partes confirmam seu entendimento compartilhado de que: 

1. o Artigo 6 [Expropriação e Compensação](1) visa refletir o 
direito internacional costumeiro sobre a obrigação dos 
Estados em relação à expropriação. 

2. Uma ação ou uma série de ações de uma Parte não 
constituirá uma expropriação a não ser que interfira em um 
direito ou lucro de propriedade, tangível ou intangível, em 
um investimento. 

3. Artigo 6 [Exprorpiação e Compensação](1) menciona duas 
situações. A primeira é a expropriação direta, quando um 
investimento é nacionalizado ou diretamente expropriado por 
meio de uma transferência formal de título ou confisco. 

4. A segunda situação mencionada pelo Artigo 6 [Expropriação 
e Compensação](1) é a expropriação indireta, quando uma 
ação ou série de ações de uma Parte gera um efeito 
equivalente ao da expropriação direta sem uma 
tranferência formal de título ou confisco. 

a) A determinação de que uma ação ou série de ações de 
uma Parte, em uma situação específica, constitui uma 
expropriação indireta, requer uma análise caso a caso, 
baseada em fatos que considere, entre outros fatores: 
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(i) o impacto econômico da ação governamental, 
mesmo que o fato de uma ação ou série de ações de 
uma Parte ter efeito inverso no valor econômico de 
um investimento, por si só, não determine que uma 
expropriação indireta tenha ocorrido; 
(ii) a extensão de interferência da ação 
governamental em expectativas distintas e 
razoavelmente esperadas; e 
(iii) o tipo de ação governamental. 
 

b) À exceção de circunstâncias raras, ações regulatórias 
não-discriminatórias de uma Parte que sejam 
planejadas e aplicadas para proteger os objetivos 
legítimos de interesse público, como saúde, segurança, 
e o ambiente, não constituem expropriação indireta. 
  

Artigo 5: Padrão Mínimo de Tratamento 

4. Apesar do Artigo 14 [Medidas Não-Conformes](5)(b) 
[subsídios e garantias], cada Parte deve oferecer a investidores 
da outra Parte, e a investimentos cobertos, tratamento não-
discriminatório quanto a medidas que adote ou mantenha para 
danos sofridos por investimentos em seu território por 
conta de conflito armado ou conflito civil. 
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5. Apesar do parágrafo 4, se um investidor de uma Parte, nas 
situação mencionadas no parágrafo 4, sofrer danos no território 
da outra Parte por conta de: 

a) requisição de seu investimento coberto ou parte dele 
por forças da Parte ou autoridades; ou 

b) destruição de seu investimento coberto ou parte dele 
por forças da Parte ou autoridades, que não tenha 
sido exigida pela necessidade da situação,  

a Parte deverá fornecer ao investidor a restituição, 
compensação, ou ambas, conforme o apropriado, para 
tal perda. Qualquer compensação deve ser imediata, 
adequada e efetiva de acordo com o Artigo 6 
[Expropriação e Compensação](2) a (4), mutatis 
mutandis. 

 

Artigo 21: Tributação 

1. Exceto pelo previsto neste Artigo, nada na Seção A deve 
impor obrigações sobre medidas de tributação. 

 

2. Artigo 6 [Expropriação] deve ser aplicável a todas as 
medidas de tributação, entretanto o requerente que afirma 
que uma medida de tributação acarreta expropriação 
poderá submeter um requerimento de arbitragem 
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conforme a Seção B somente se: 

a) o requerente tenha primeiramente recorrido às 
autoridades fiscais competentes de ambas as Partes 
em submissão por escrito, explicando se aquela 
medida tributária envolve uma expropriação; e 

b) em 180 dias após a data de tal submissão, as 
autoridades fiscais de ambas as Partes não tenham 
concordado que a medida fiscal não é uma 
expropriação. 

Promoção de 
investimentos 

Sem previsão específica Sem previsão específica 

Direitos de entrada de 
indivíduos ligados ao 
investimento 

Artigo II 

3. Sujeitos a leis sobre a entrada e permanência 
temporária de estrangeiros, os nacionais de 
qualquer uma das Partes devem ter permissão 
para entrar e permanecer no território da 
outra Parte para estabelecer, desenvolver, 
administrar ou aconselhar a operação de um 
investimento para o qual eles, ou uma companhia 
da Parte que os empregue, tenham compro metido 
ou estejam em processo de comprometeruma 
quantidade substancial de capital ou outros 
recursos. 

 

Artigo 9: Gerência Sênior e Conselho de Diretores 

1. Nenhuma das Partes pode exigir que uma empresa de uma 
Parte que seja investimento coberto indique para posições de 
gerência sênior pessoas que sejam de qualquer 
nacionalidade em particular. 

 

2. Uma Parte poderá exigir que a maioria do conselho de 
diretores, ou qualquer comitê deste, de uma empresa desta 
Parte que seja um investimento coberto, seja de uma 
nacionalidade em particular, ou residente no território da 
Parte, desde que tal exigência não prejudique a habilidade 
do investidor de exercer controle sobre seu investimento. 
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4. Companhias que são legalmente constituídas 
conforme as leis ou regulamentos aplicáveis de 
uma Parte, e que sejam investimentos, devem ter 
permissão para contratar pessoal de gerência 
de alta qualificação conforme sua escolha, 
independentemente da nacionalidade. 

Transparência Artigo II 

7. Cada Parte deverá publicar todas as leis, 
regulamentos, práticas administrativas e 
procedimentos, e decisões adjudicatórias que se 
refiram ou afetem os inventimentos. 

Artigo 10: Publicação de Leis e Decisões a Respeito de 
Investimentos 

1. Cada Parte deverá garantir que suas: 

a) leis, regulamentos, procedimentos e regras 
administrativas de aplicação geral, e 

b) decisões adjudicatórias  
relacionadas a qualquer assunto coberto por este Tratado sejam 
imediatamente publicadas ou tornadas publicamente 
acessíveis. 

 

2. Para os fins deste Artigo, "decisões administrativas de 
aplicação geral" significa uma regra ou interpretação 
administrativa que se aplique a todas as pessoas e situações 
factuais que sejam geralmente englobadas por este âmbito 
e que estabeleçam uma norma de conduta, mas não inclua: 

a) uma determinação ou regra feitas em um processo 
administrativo ou quase judicial que se aplique a um 
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investimento coberto específico ou ao investidor da 
outra Parte em um caso específico; ou 

b) uma regra que adjudique ato ou prática específica. 
 

Artigo 11: Transparência 

1. As Partes concordam em se consultar periodicamente 
sobre maneiras de melhorar as práticas para transparência 
determinadas neste Artigo, além dos Artigos 10 e 29. 

 

2. Publicação 

Na medida do possível, cada Parte deverá: 

a) publicar previamente qualquer medida mencionada no 
Artigo 10(1)(a) que se proponha a adotar; e 

b) fornecer às pessoas interessadas e à outra Parte uma 
oportunidade razoável para comentar sobre tais 
medidas propostas. 
 

3. Quanto às regras de aplicação geral propostas pelo nível 
central de administração relacionadas a qualquer assunto 
coberto por este Tratado que sejam publicadas conforme o 
parágrado 2(a), cada Parte: 

a) deverá publicar as regras propostas em um único jornal 
oficial de circulação nacional e deverá encorajar sua 
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distribuição por meios alternativos; 
b) deverá, na maioria dos casos, publicar as regras 

proprostas em período não inferior a 60 dias antes da 
data de publicação dos comentários; 

c) deverá incluir na publicação uma explicação do 
propósito e intenção das regras propostas; e 

d) deverá, no momento em que adotar as regras finais, 
ressaltar comentários significativos e substanciais 
recebidos durante o período de comentário e explicar 
revisões substanciais que tenham sido feitas das regras 
propostas, em jornal oficial ou em localização 
proeminente em um site de Internet do governo. 

 

4. Quanto às regras de aplicação geral que sejam adotadas pelo 
nível central de administração relacionadas a qualquer assunto 
coberto por este Tratado, cada Parte: 

a) deverá publicar as regras em um único jornal oficial de 
circulação nacional e deverá encorajar sua distribuição 
por meios alternativos; e 

b) deverá incluir na publicação uma explicação do 
propósito da análise racional das regras propostas. 

 

5. Fornecimento de Informação 

a) Quanto requerida pela outra Parte, uma Parte deverá 



 

	

382 

NATUREZA DA 

DISPOSIÇÃO 
MODELO DE 1984 MODELO DE 2012 

imediatamente fornecer informação e responder 
questões relacionadas a qualquer medida atual ou 
proposta que a Parte requerente considere que pode 
afetar materialmente a operação deste Tratado ou 
substancialmente afetar seus interesses sob este 
Tratado. 

b) Qualquer requerimento ou informação mencionados 
neste parágrado deverão ser fornecidos pela outra 
Parte a por meio de pontos de contato relevantes. 

c) Qualquer informação mencionada neste parágrafo deve 
ser fornecida, sem prejuízo de a medida ser consistente 
com este Tratado 

(...) 

8. Definição de Padrões 

a) Cada Parte deverá permitir que membros da outra Parte 
participem no desenvolvimento de padrões e 
regulações técnicas de órgãos da administração 
central. Cada Parte deverá permitir que membros da 
outra Parte participem no desenvolvimento de tais 
medidas, e no desenvolvimento de procedimentos de 
avaliação da conformidade pelos órgãos de 
administração central, em termos não menos favoráveis 
que aqueles oferecidos para seus próprios membros. 

b) Cada Parte deverá recomendar que instituições não 
governamentais de criação de parâmetros gerais em 
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seu território permitam que membros da outra 
Parte participem do desenvolvimento de padrões de 
tais instituições. Cada Parte deverá recomendar que 
instituições não governamentais de organização em seu 
território permitam que membros da outra Parte 
participem no desenvolvimento de tais padrões, e no 
desenvolvimento de procedimentos de avaliação da 
conformidade por tais instituições, em termos não 
menos favoráveis que aqueles oferecidos para seus 
próprios membros. 

c) Os subparágrafos 8(a) e 8(b) não se aplicam a: 
(i) medidas sanitárias e fitossanitárias conforme 
definidas no Anexo A do Acordo da Aplicação de 
Medidas Sanitárias e Fitossanitárias da Organização 
Mundial do Comércio (OMC); ou 
(ii) especificações de compra preparadas por um órgão 
governamental para suas exigências de produção ou 
consumação. 

d) Para os fins dos subparágrafos 8(a) e 8(b), "órgãos de 
administração central", "padrões", "regulações técnicas" 
e "procedimentos de avaliação da conformidade" têm o 
significado dado no Anexo 1 do Acordo sobre Barreiras 
Técnicas de Comércio da OMC. Conforme o Anexo 1, 
os três últimos termos não incluem padrões, regulações 
técnicas ou procedimentos de avaliação da 
conformidade para a prestação de um serviço. 
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Artigo 19: Divulgação de Informações 

Nada neste Tratado deverá ser interpretado de forma a 
exigir que uma Parte forneça ou permita acesso a 
informações confidenciais cuja divulgação impediria a 
aplicação da lei ou seria contrária ao interesse público, ou 
prejudicaria os interesses comerciais legítimos de empresas 
particulares, públicas ou privadas.  

Requisitos de 
Performance 

Artigo II 

5. Nenhuma das Partes deverá impor 
exigências de desempenho como condição para 
o estabelecimento, expansão ou manutenção de 
investimentos, os quais obriguem ou exijam 
compromisso para exportar bens produzidos, ou 
que especifiquem que bens ou serviços devem ser 
comprados localmente, ou que imponham 
qualquer exigência similar. 

 

Artigo 8: Exigências de Execução 

1. Nenhuma Parte deve, a respeito do estabelecimento, 
aquisição, expansão, gestão, condução, operação, ou venda 
ou qualquer outra disposicão de um investimento de um 
investidor de uma Parte ou de uma não-Parte em seu território, 
impor ou realizar qualquer exigência ou impor qualquer 
compromisso para: 

a) exportar determinado nível ou percentual de bens ou 
serviços; 

b) alcançar determinado nível ou percentual de 
conteúdo doméstico; 

c) comprar, usar ou definir uma preferência para bens 
produzidos em seu território, ou comprar bens de 
pessoas de seu território; 

d) relacionar de qualquer forma o volume ou valor de 
importações ao volume ou valor de exportações ou o 
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montante de entrada de câmbio associado a tal 
investimento; 

e) restringir vendas de bens ou serviços em seu 
território de forma que tal investimento produza ou 
abasteça por meio da relação de qualquer forma o 
volume ou valor das exportações ou montante de 
câmbio; 

f) transferir uma tecnologia em particular, um 
processo de produção, ou outro conhecimento próprio a 
uma pessoa em seu território; 

g) fornecer exclusivamente do território da Parte os 
bens que tal investimento produz ou os serviços que 
fornece para um mercado regional específico ou o 
mercado mundial; ou 

h) (i) comprar, usar ou conceder preferência a, em seu 
território, tecnologia da Parte ou de membros da 
Parte; ou 
(ii) que previna a compra ou uso de, ou o 
conssentimento de uma preferência a, em seu território, 
uma tecnologia particular, de forma a proporcionar 
proteção com base na nacionalidade para seus 
próprios investidores ou investimentos ou uma 
tecnologia da Parte ou membros da Parte. 

 

2. Nenhuma das Partes poderá condicionar o recebimento ou o 
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recebimento contínuo de uma vantagem, relacionada ao 
estabelecimento, aquisição, expansão, gestão, condução, 
operação, ou venda ou outro dispostivo de um investimento de 
um investidor de uma Parte ou de uma não-Parte em seu 
território, ao cumprimento de qualquer requisito: 

a) para alcançar determinado nível ou porcentagem de 
conteúdo doméstico; 

b) para comprar, usar ou conceder preferência a bens 
produzidos no seu território, ou comprar bens de 
pessoas em seu território; 

c) para relacionar de qualquer maneira o volume ou valor 
de importações ao volume ou valor de exportações ou à 
quantidade do montante de entrada de câmbio associada 
a tal investimento; ou 

d) para restringir a venda de bens ou serviços que tal 
investimento produza ou proporcione no seu território 
ao relacionar de qualquer maneira tais vendas ao 
volume ou valor de suas exportações ou ganhos 
derivados de trocas internacionais. 

3. (a) Nada do parágrafo 2 deverá ser interpretado de forma 
a prevenir que uma Parte condicione o recebimento ou o 
recebimento contínuo de uma vantagem, relacionada a um 
investimento de uma Parte ou de uma não-Parte em seu 
território, a uma exigência de realizer a produção, 
fornecimento de um serviço, treinamento ou emprego 
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trabalhadores, construção ou expanção de instalações 
particulares, ou execução de pesquisa e desenvolvimento, em 
seu território. 

(b) os Parágrados 1(f) e (h) não se aplicam quando: 

(i) uma Parte autorizar o uso de um direito de 
propriedade intelectual de acordo com o Artigo 31 do 
Acordo TRIPS, ou de medidas que exijam a divulgação 
de informações confidenciais que estejam no escopo de, 
e sejam consistentes com, o Artigo 39 do Acordo 
TRIPS; ou 

(ii) uma exigência, um compromisso ou uma obrigação 
é imposta por uma Corte, tribunal administrativo, ou 
autoridade competente para remediar uma prática 
determinada após processo judicial ou administrativo 
por ser anticompetitivo sob as leis de concorrência da 
Parte. 

(c) Desde que as medidas não sejam aplicáveis de maneira 
arbitrária ou injustificável, e desde que que tais medidas não 
constituam uma restrição disfarçada ao comércio 
internacional ou ao investimento, os parágrafos 1(b), (c), (f) 
e (h), e 2(a) e (b), não devem ser interpretados de forma a 
prevenir uma Parte de adotar ou manter medidas, incluindo 
medidas ambientais: 

i. necessárias para assegurar o cumprimento de leis e 
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regulamentos que não sejam inconsistentes com este 
Tratado; 

ii. necessárias para proteger vida humana, animal ou 
vegetal ou a saúde; ou 

iii. relacionadas à conservação de recursos naturais 
exauríveis vivos ou inanimados. 
 

(d) Parágrafos 1(a), (b) e (c) e 2(a) e (b), não se aplicam a 
exigências de qualificação para bens ou serviços que 
promovam exportações e programas de ajuda externa. 

(e) Parágrafos 1(b), (c), (f), (g) e (h) e 2 (a) e (b) não se 
aplicam a compras governamentais. 

(f) Parágrafos 2(a) e (b) não se aplicam a exigências impostas 
por uma Parte importadora sobre o conteúdo de bens 
necessário para qualificá-lo para tarifas preferenciais ou quotas 
preferenciais. 

 

4. Para maior precisão, os parágrafos 1 e 2 não se aplicam a 
qualquer compromisso, empreendimento ou exigência que não 
sejam aqueles expostos em tais parágrafos. 

 

5. Este Artigo não impede o cumprimento de qualquer 
compromisso, empreendimento ou exigência entre partes 
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privadas, quando tal Parte tenha imposto ou exigido o tal 
compromisso ou exigência 

  EXCEÇÕES 

Setores excluídos & 
limitações permitidas 

Artigo II 

1. (...) sujeito ao direito de cada Parte de fazer ou 
manter exceções que se encaixem em um dos 
setores ou assuntos listados no Anexo a este 
Tratado. Cada Parte concorda em notificar a 
outra Parte antes da ou na data de entrada em 
vigor deste Tratado sobre todas as leis e 
regulamentos dos quais tem conhecimento quanto 
aos setores ou assuntos listados no Anexo a este 
Tratado. Além disso, cada Parte concorda em 
notificar a outra sobre qualquer exceção futura 
sobre os setores ou assuntos listados no Anexo, e 
em limitar tais exceções ao mínimo. Qualquer 
exceção futura de qualquer Parte não deverá 
ser aplicável ao investimento existente em tal 
setor ou assunto no momento em que a exceção 
se torne efetiva. O tratamento oferecido quanto 
às exceções não deverá ser menos favorável que 
aquele oferecido em situações similares a 
investimentos e atividades associadas de 
nacionais ou companhias de qualquer terceiro 

Artigo 14: Medidas Não-Conformes 

1. Os artigos 3 [Tratamento Nacional], 4 [Tratamento da Nação 
Mais Favorecida], 8 [Exigências de Execução], e 9 [Gestão 
Sênior e Conselhos de Diretores] não se aplicam a: 

a) quaisquer medidas não-conformes existentes que sejam 
mantidas por uma Parte: 
(i) a nível central de administração, conforme definido 
por aquela Parte em seu Planejamento no Anexo I ou 
III, 
(ii) a um nível regional de administração, conforme 
definido por aquela Parte em seu Planejamento no 
Anexo I ou III, ou 
(iii) um nível local de administração; 

b) a continuação ou a imediata renovação de qualquer 
medida não-conforme mencionada no subsparágrafo 
(a); ou 

c) uma modificação a qualquer medida não-conforme 
mencionada no subparágrafo (a) na meidda em que a 
modificação não diminui a conformidade da medida, 
conforme existente imediatamente antes da 
modificação, com o 3 [Tratamento Nacional], 4 
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país, exceto quanto à posse de bens imóveis. Os 
direitos de se envolver em atividades de 
mineiração em domínio público dependerão de 
reciprocidade. 

 

Setores excluídos pelos EUA: 

Transporte aéreo; navegação no oceano e na 
costa; atividades bancárias; seguro; subsídios do 
governo; seguros e programas de empréstimo 
governamentais; produção de luz e energia; 
agentes de alfândega; posse de bens imóveis; 
propriedade e operação de redes de transmissão 
ou as estações de rádio e televisão de operadoras 
comuns; propriedade de ações na 
Communications Satellite Corporation; a 
prestação de serviços de transmissão de telefone e 
telégrafos comuns; a prestação de serviços por 
cabos submarinos; uso de terras e recursos 
naturais. 

[Tratamento da Nação Mais Favorecida], 8 [Exigências 
de Execução], ou 9 [Gestão Sênior e Conselhos de 
Diretores]. 

 

2. Os Artigos 3 [Tratamento Nacional], 4 [Tratamento da 
Nação Mais Favorecida], 8 [Exigências de Execução], e 9 
[Gestão Sênior e Conselhos de Diretores] não se aplicam a 
qualquer medida que uma Parte adote ou mantenha em 
relação a setores, subssetores, ou atividades, conforme 
definido no Anexo II. 

  

3. Nenhuma Parte poderá, sob qualquer medida adotada após a 
data de entrada em vigor deste Tratado e coberta pelo Anexo 
II, exigir que um investidor da outra Parte, por conta de sua 
nacionalidade, venda ou disponha de um investimento 
existente no momento em que a medida se torne efetiva. 

 

4. Os Artigos 3 [Tratamento Nacional] e 4 [Tratamento da 
Nação Mais Favorecida] não se aplicam a qualquer medida 
coberta por uma exceção a, ou derrogação de, obrigações 
previstas nos Artigos 3 ou 4 do Acordo TRIPS, como 
especificamente previsto em tais Artigos e no Artigo 5 do 
Acordo TRIPS. 
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5. Os Artigos 3 [Tratamento Nacional], 4 [Tratamento da 
Nação Mais Favorecida] e 9 [Gestão Sênior e Conselhos de 
Diretores] não se aplicam a: 

a) aquisições governamentais; ou 
b) subsídios ou subvenções feitos por uma Parte, incluindo 

empréstimos com auxílio governamental, garantias e 
seguro. 

 

Artigo 20: Serviços Financeiros 

1. Independentemente de qualquer outra previsão deste 
Tratado, uma Parte não poderá ser impedida de adotar ou 
manter medidas relacionadas a serviços financeiros por 
medidas prudenciais, inclusive para a proteção de 
investidores, depositantes, segurados, ou aqueles cujo dever 
fiduciário seja devido por um prestador de serviços 
financeiros, ou para garantir a integridade e estabilidade 
do sistema financeiro. Qaundo tais medidas não forem 
conformes às previsões deste Tratado, tais medidas não 
deverão ser utilizadas como meios de evitar os compromissos e 
obrigações da Parte sob este Tratado. 

 

2. (a) Nada neste Tratado se aplica a medidas não-
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discriminatórias de aplicação geral tomadas por qualquer 
entidade pública que busque políticas de crédito monerário ou 
relacionado ou políticas cambiais. Este parágrafo não afetará as 
obrigações de uma Parte sob o Artigo 7 [Transferências] ou 8 
[Exigências de Execução]. 

(b) Ao propósito deste parágrafo, "entidade pública" significa 
banco central ou autoridade monetária da Parte. 

Segurança Essencial Artigo X 

1. Este Tratado não impedirá a aplicação, por 
qualquer Parte, das medidas necessárias em sua 
jurisdição para a manutenção da ordem pública, 
o cumprimento de suas obrigações relacionas à 
manutenção ou restauração da paz ou 
segurança internacionais, ou a proteção de 
seus próprios interesses de segurança 
essenciais. 

Artigo 18: Segurança Essencial 

Nada neste Tratado deverá ser interpretado de forma a: 

1. exigir que uma Parte forneça ou permita acesso a qualquer 
informação cuja divulgação seja contrária a seus interesses 
de segurança essesciais; ou 

 

2. impedir uma Parte de aplicar medidas que considere 
necessárias para o cumprimento de suas obrigações para 
manutenção ou restauração da paz e segurança 
internaiconais, ou a proteção de seus interesses de 
segurança essenciais. 

Negação legítima de 
benefícios do tratado 

 

Artigo I 

2. Cada Parte terá o direito de negar a qualquer 
companhia as vantagens deste Tratado se 
nacionais de qualquer terceiro país 
controlarem tal companhia e, no caso de uma 

Artigo 17: Negação de Benefícios  

1. Uma Parte poderá negar os benefícios deste Tratado a um 
investidor da outra Parte que seja uma empresa da outra Parte e 
a investimentos de tal investidor se membros de uma não-Parte 
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companhia da outra Parte, tal companhia não 
mantiver atividades substanciais de negócios 
no território da outra Parte ou seja controlada 
por nacionais de um terceiro país com o qual a 
Parte divergente não mantenha relações 
econômicas ordinárias. 

 

possuírem ou controlarem a empresa e a Parte divergente: 

a) não mantiver relações diplomáticas com a não-Parte; ou 
b) adotar ou mantiver medidas quanto a não-Parte ou 

membro da não-Parte que proíba transações com a 
empresa ou que seriam violadas ou contornadas se os 
benefícios deste Tratado fossem oferecidos à empresa 
ou a seus investimentos. 

 

2. Uma Parte poderá negar os benefícios deste Tratado a um 
investidor da outra Parte que seja uma empresa da tal 
Parte e a investimentos deste investidor se a empresa não 
tiver atividades substanciais de negócios no território da 
outra Parte e membros de uma não-Parte, ou da Parte 
divergente, possuírem ou controlarem a empresa. 

ExIm Bank e outros 
programas de 
garantia e seguro 

Artigo VIII 

As provisões dos Artigos VI e VII não devem ser 
aplicáveis a disputas decorrentes (a) de 
programas de exportação de crédito, garantia 
ou seguro do Export-Import Bank of the United 
States ou (b) de outros programas de crédito, 
disposições de garantia ou seguro oficiais 
conforme os quais as Partes tenham concordado 
com outros meios de resolução de conflitos. 

Sem previsão a respeito. 
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Meio Ambiente, 
Direito dos 
Trabalhadores, 
Direitos Humanos 

Sem previsão a respeito Artigo 12: Investimento e Ambiente 

(…) 

3. As Partes reconhecem que cada Parte tem o direito de 
exercer discricionariedade quanto a medidas regulatórias, 
compliance, investigatórias e acusatórias, e de tomar 
decisões quanto à alocação de recursos para execução de 
outras medidas ambientais que tenham maior prioridade. 
Da mesma forma, as Partes entendem que uma Parte está em 
conformidade com o parágrafo 2 quando o curso de uma ação 
ou inação reflete um exercício razoável de tal discrição, ou 
resulte de uma decisão bona fide quanto à alocação de 
recursos. 

(…) 

5. Nada neste Tratado deverá ser interpretado de forma a 
previnir que uma Parte adote, mantenha ou execute 
qualquer medida consistente com este Tratado que 
considere apropriada para garantir que a atividade de 
investimento desse território seja empreendida de forma 
sensível às preocupações ambientais. (...) 

 

Artigo 13: Investimento e Trabalho 

2. As Partes reconhecem que é inapropriado encorajar 
investimentos enfraquecendo ou reduzindo as proteções 
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oferecidas pelas leis trabalhistas domésticas. Da mesma 
forma, cada Parte deverá garantir que não irá desviar ou 
renunciar a suas leis trabalhistas quando o desvio ou 
derrogação for inconsistente com as leis trabalhistas referidas 
nos subparágrafos (a) a (e) do artigo 3, ou deixe de aplicar 
efetivamente suas leis trabalhistas por meio de um curso de 
ação ou inação continuado ou recorrente, como incentivo 
para o estabelecimento, aquisição, expansão ou retenção de 
um investimento em seu território. 

MECANISMO DE RESOLUÇÃO DE CONFLITOS 

Cortes judiciais locais Artigo III 

2. Um nacional ou companhia de qualquer Parte 
que afirme que todo ou parte de seu investimento 
tenha sido expropriado deverá ter o direito de 
revisão imediata pelas autoridades judiciais ou 
administrativas apropriadas da outra Parte, 
que determinarão se tal expropriação ocorreu 
e, caso tenha, se tal expropriação, e qualquer 
compensação da mesma, ocorreu conforme os 
princípios das normas internacionais. 

 

Artigo 26: Condições e Limitações do Consentimento de Cada 
Parte 

3. Independentemente do disposto no parágrafo 2(b), o 
requerente (para reivindicações apresentadas sob o Artigo 
24(1)(a)) e o requerente ou a empresa (para reivindicações 
apresentadas sob o Artigo 24(1)(b)) poderá iniciar ou 
continuar uma ação que busque uma medida acautelatória 
e não envolva o pagamento de danos monetários perante 
um tribunal judicial ou administrativo do Estado 
requerido, desde que a ação seja realizada com o propósito 
único de preservar os direitos e interesses do requerente ou 
da empresa enquanto durar a arbitragem. 
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Artigo 11: Transparência 

(...) 

6. Procedimentos Administrativos 

Visando uma gestão que seja consistente, imparcial e razoável, 
conforme todas as medidas mencionadas pelo Artigo 10(1)(a), 
cada Parte deverá garantir que em seus procedimentos 
administrativos aplicando tais medidas a investimentos 
cobertos ou investidores da outra Parte: 

a) sempre que possível, investimentos cobertos ou 
investidores da outra Parte que sejam diretamente 
afetados por um procedimento receberão aviso 
razoável de acordo com os procedimentos 
domésticos sobre quando um procedimento é 
iniciado, incluindo a descrição da natureza do 
processo, uma declaração da autoridade legal que 
iniciou o processo, e uma descrição geral de 
qualquer questão em controvérsia; 

b) tais pessoas terão a oportunidade de apresentar fatos 
e argumentos que sustentem suas posições antes de 
qualquer ação adminsitrativa final, quando o tempo, a 
natureza do processo e a autorização de interesse 
público assim permitam; e 

c) os procedimentos deverão estar de acordo com a lei 
doméstica. 
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7. Revisão e Apelação 

(a) Cada Parte deverá estabelecer ou manter tribunais 
judiciais, quase judiciais ou administrativos ou 
procedimentos para o propósito da revisão imediata e, 
quando autorizado, correção das ações administrativas finais 
sobre assuntos cobertos por este Tratado. Tais tribunais devem 
ser imparciais e independentes da agência ou autoridade a 
que tenha sido confiada a execução da medida 
administrativa e não deverá ter qualquer interesse substancial 
no resultado do processo. 

(b) Cada Parte deverá garantir que, em tais tribunais ou 
procedimentos, as partes do processo tenham o direito de: 

(i) uma oportunidade razoável de sustentar ou 
defender suas respectivas posições; e 

(ii) uma decisão baseada em provas e submissões 
constantes do proceso ou, onde exigido por lei 
doméstica, no processo elaborado pela autoridade 
administrativa. 

(c) Cada Parte deverá garantir, sujeito a apelação ou revisão 
conforme determinado pela lei doméstica, que tais decisões 
sejam implementadas por, e ter a prática determinada, 
escritórios ou autoridades no que diz respeito à ação 
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administrativa em questão. 

Solução de 
Controvérsias 
Investidor-Estado 

Artigo VI 

1. Para os fins deste Artigo, uma disputa de 
investimento é definida como uma disputa que 
envolva (a) a interpretação ou aplicação de um 
acordo de investimento entre uma Parte e um 
nacional ou companhia da outra Parte; (b) a 
interpretação ou aplicação de qualquer 
autorização de investimento dada pela autoridade 
de investimento estrangeiro à Parte para tal 
nacional ou companhia; ou (c) uma violação 
alegada de qualquer direito conferido ou criado 
por este Tratado quanto ao investimento. 

 

2. Caso uma disputa de investimento entre uma 
Parte e um nacional ou companhia de outra Parte, 
as partes da disputa deverão buscar resolver a 
disputa inicialmente por meio de consulta e 
negociação, o que poderá incluir o uso de 
procedimentos não vinculantes de uma terceira 
Parte. Se a disputa não puder ser solucionada por 
meio de consulta e negociação, a disputa deverá 
ser submetida a decisão conforme o método de 
solução de conflitos previamente acordado. 

Artigo 24: Submissão de Requerimento de Arbitragem 

1. Em casos em que a parte litigante considerar que uma 
disputa de investimento não possa ser resolvida por consultas 
ou negociação: 

a) o requerente, em seu próprio nome, deverá, conforme 
esta Seção, submeter à arbitragem um pedido alegando: 
(i) que o Estado requerido tenha violado: 

(A) uma obrigação prevista pelos Artigos 3 a 10, 
(B) uma autorização de investimento, ou 
(C) um acordo de investimento; e 
 

(B) que o requerente tenha sofrido perdas ou 
danos por conta ou a partir de referida 
violação; 

b) o requerente, em nome de uma empresa incorporada no 
Estado requerido, que seja uma pessoa jurídica que o 
requerente possua ou controle direta ou indiretamente, 
poderá, conforme esta Seção submeter à arbitragem um 
requerimento alegando: 
(i) que o Estado requerido tenha violado: 

(A) uma obrigação prevista pelos Artigos 3 a 
10, 
(B) uma autorização de investimento, ou 
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Qualquer método de solução de conflitos que trate 
de expropriação e que seja especificado no acordo 
de investimento deverá permanecer vinculante e 
deverá ser aplicável conforme os termos de tal 
acordo, das provisões relevantes da lei doméstica, 
e dos acordos internacionais aplicáveis quanto à 
execução de sentenças arbitrais. 

 

3. (a) O nacional ou companhia interessada 
poderá escolher se irá consentir à submissão 
da disputa por escrito para o ICSID ou sob as 
regras da Additional Facilities do ICSID, para 
resolução por conciliação ou arbitragem 
vinculante, a qualquer momento após seis 
meses da data em que a disputa surgiu. Uma 
vez que o nacional ou companhia interessada 
tenha consentido, qualquer parte da disputa 
poderá instituir processos perante o ICSID ou as 
Additional Facilities desde que que: 

i. a disputa não tenha sido submetida para 
resolução pelo nacional ou companhia, de 
acordo com procedimentos aplicáveis 
previamente acordados; e 

ii. o nacional ou companhia interessada 

(C) um acordo de investimento; e 
(ii) que a empresa tenha sofrido perdas e danos por 
conta ou a partir de referida violação. 

 

2. Ao menos 90 dias antes de submeter qualquer requerimento 
de arbitragem sob esta Seção, o requerente deverá entregar ao 
Estado requerido uma notificação escrita de sua intenção de 
submeter o conflito à arbitragem ("notificação de intenção"). 
(...) 

 

3. Desde que seis meses tenham se passado desde que os 
eventos que geraram o conflito tenham acontecido, o 
requerente poderá submeter um requerimento conforme o 
mencionado no parágrafo 1: 

a) sob a Convenção do ICSID e as Regras de 
Procedimentos para Processos Arbitrais do ICSID, 
desde que tanto o Estado requerido quanto a o Estado 
do qual é um nacional sejam partes da Convenção do 
ICSID; 

b) sob as Regras da Additional Facilities do ICSID, 
desdeque que o Estado requerido ou a Parte da qual o 
investidor seja um nacional sejam partes da Convenção 
do ICSID;  

c) sob as Regras de Arbitragem da UNCITRAL; ou 
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não tenha ajuizado a ação perante 
cortes de justiça ou tribunais 
administrativos ou agências com 
jurisdição competente da Parte que seja 
parte na disputa. 

Se as partes não concordarem sobre se a 
conciliação ou arbitragem vinculante é o 
método mais apropriado para ser aplicado, a 
opção do nacional ou companhia interessada 
deverá prevalecer. 

 

(b) Cada Parte consente, doravante, com a 
submissão de um conflito de investimentos para o 
ICSID para resolução por conciliação ou 
arbitragem vinculante, ou, caso o ICSID não 
esteja disponível, com a submissão do conflito 
para arbitragem ad hoc de acordo com as 
regras e procedimentos do ICSID. 

 

(c) Conciliação ou arbitragem vinculante de tais 
conflitos deve ser realizada de acordo com as 
provisões da Convenção sobre Resolução de 
Disputas de Investimento Entre Estados realizada 
no dia 18 de março de 1965 em Washington 

d) se o requerente e o Estado requerido concordarem, 
sob qualquer outra instituição arbitral ou sob 
qualquer outro grupo de regras de arbitragem. 

(...) 

 

Artigo 26: Condições e Limitações do Consentimento de Cada 
Parte 

1. Nenhum conflito deverá ser submetido à arbitragem sob esta 
Seção se mais de três anos tenham se passado da data em 
que a requerente tomou, ou deveria ter tomado, 
conhecimento da alegada violação sob o Artigo 24(1) e 
conhecimento que o requerente (para requerimentos feitos sob 
o Artigo 24(1)(a)) ou a empresa (para requerimentos feitos sob 
o Artigo 24(1)(b)) tenham sofrido perdas ou danos. 

 

(…)  

 

Art. 28: Condução da Arbitragem 

(…)  

7. O Estado requerido não poderá apresentar como defesa, 
reconvenção, direito de compensação, ou por qualquer 
outro motivo o fato de a requerente ter recebido ou esperar 
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("Convenção") e os Regulamentos e Regras do 
ICSID ou, se a Convenção não for aplicável por 
qualquer motivo, as Regras da Additional 
Facilitiy deverão regular o procedimento. 

 

4. Em qualquer processo envolvendo uma disputa 
de investimento, a Parte não deverá apresentar 
como defesa, reconvenção, direito de 
compensação ou qualquer outra defesa que o 
nacional ou companhia interessada tenha 
recebido ou receberá, conforme um seguro ou 
garantia contratual, indenização ou outra 
compensação por todo ou parte do dano 
alegado. 

5. Para os fins deste Artigo, qualquer companhia 
legalmente constituída conforme as leis e 
regulamentos aplicáveis de qualquer Parte ou 
subdivisão política, mas que, imediatamente antes 
da ocorrência do evento ou eventos que gerem o 
conflito, tenha sido um investimento de nacionais 
ou companhias da outra Parte deverá ser tratada 
como nacional ou companhia de tal outra Parte, 
de acordo com o Artigo 25(2)(b) da Convenção. 

receber indenização ou outra compensação por todo ou 
parte do alegado dano em conformidade com um seguro ou 
contrato de garantia. 

 

Artigo 29: Transparência de Procedimentos Arbitrais 

1. Sujeita aos parágrafos 2 e 4, o Estado requerido deverá, 
após receber os seguintes documentos, transmiti-los 
prontamente para a Parte não integrante da disputa e torná-los 
disponíveis para o público: 

a) a notificação de intenção; 
b) a notificação de arbitragem; 
c) submissões orais, memoriais e depoimentos enviados 

ao tribunal por uma parte da disputa e qualquer 
submissão escrita conforme o Artigo 28(2) [Submissões 
da da Parte não disputante] e (3) [Submissões de 
Amicus] e o Artigo 33 [Consolidação]; 

d) minutas ou transcrições de audiências do tribunal, onde 
disponíveis, e 

e) ordens, sentenças, e decisões do tribunal. 
 

2. O Tribunal deverá conduzir audiências abertas ao 
público e deverá determinar, em consulta com as partes da 
disputa, os arranjos logísticos apropriados. Entretanto, 
qualquer parte da disputa que pretenda usar informação 
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definida como informação protegida em uma audiência, deverá 
notificar o tribunal. O tribunal deverá fazer o arranjos 
apropriados para garantir que referida informação não seja 
divulgada. 

 

3. Nada nesta Seção exige que a requerida divulgue 
informações protegidas ou forneça ou autorize acesso a 
informações que possa reter de acordo com o Artigo 18 
[Artigo sobre Segurança Essencial] ou com o Artigo 19 
[Artigo sobre a Divulgação de Informação]. 

 

(…) 

Artigo 30: Lei Aplicável 

3. Uma decisão conjunta das Partes, cada uma agindo por 
meio de seu representante designado para os propósitos deste 
Artigo, declarando sua interpretação de uma provisão deste 
Tratado deverá ser vinculante a um tribunal, e qualquer 
decisão ou sentença dada por um tribunal deverá ser 
consistente com tal decisão conjunta. 

 

Artigo 34: Sentenças 

1. Quando um tribunal emitir uma sentença final contra a 
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requerida, o tribunal poderá dar na sentença, separadamente ou 
em combinação, somente: 

a) danos monetários e quaisquer juros aplicáveis; e 
b) restituição de propriedade, caso em que a sentença 

deverá prever que a requerida deverá pagar danos 
monetários e quaisquer juros aplicáveis ao invés da 
restituição. 

Um tribunal poderá, também, julgar custas e honorários 
advocatícios de acordo com este Tratado e com as leis de 
arbitragem aplicáveis. 

 (…) 

3. Um tribunal não poderá julgar um pedido de danos 
punitivos. 

 

4. Uma sentença elaborada por um tribunal não deverá ter força 
vinculante exceto entre as partes da disputa e em casos 
particulares. 

Estado-Estado Artigo V.  

As Partes concordam em se consultar, quando 
requerido por qualquer uma, para resolver 
qualquer conflito relacionado ao Tratado, ou a 
discutir qualquer assunto relacionado à 
interpretação ou aplicação do Tratado. 

Artigo 37: Solução de Conflito Estado-Estado 

1. Sujeito ao parágrafo 5, qualquer conflito entre as Partes 
sobre a interpretação ou aplicação deste Tratado, que não 
seja resolvido por meio de consultas o outros canais 
diplomáticos, deverá ser submetido, por requerimento de 
qualquer Parte, à aribitragem vinculante de acordo com as 
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Artigo VII 

1. Qualquer conflito entre as Parte sobre 
interpretação ou aplicação deste Tratado que 
não seja resolvido por consultas ou outros 
canais diplomáticos, deverá ser submetido, por 
requerimento de qualquer Parte, a um 
tribunal arbitral para decisão vinculante de 
acordo com o direito internacional. Na ausência 
de acordo entre as Partes sem sentido contrário, o 
procedimento arbitral sera conduzido de acordo 
com as Regras Modelo de Procedimento Arbitral 
adotadas pela Comissão de Direito Internacional 
da Organização das Nações Unidas em 1958 
conforme mencionado na Resolução 1262 (XIII) 
da Assembleia Geral da ONU. 

 

2. Em dois meses do recebimento do 
requerimento, cada Parte deverá apontar um 
árbitro. Os dois árbitros deverão selecionar um 
terceiro árbitro como Presidente, que seja nativo 
de um terceiro Estado. 

 

o direito internacional. Na ausência de um acordo entre as 
Partes em sentido contrário, as Regras de Arbitragem da 
UNCITRAL deverão prevalecer, exceto se modificadas pelas 
Parte ou por este Tratado. 

 

2. Salvo se acordado em sentido contrário pelas Partes, o 
tribunal deverá conter três árbitros, um apontado por cada Parte 
e o terceiro, que será o árbitro presidente, apontado de acordo 
com a vontade das Partes. Se um tribunal não for constituído 
em 75 dias após a data que o conflito tenha sido submetido à 
arbitragem sob esta Seção, o Secretário-Geral [do ICSID], por 
requerimento de qualquer Parte, deverá apontar, conforme seu 
critério, o árbitro ou árbitros ainda não apontados. 

(…) 

4. Os Artigos 28(3) [Submissões de Amicus Curiæ], 29 
[Transparência Investidor-Estado], 30(1) e (3) [Lei Regente], e 
31 [Interpretação de Anexos] deverão ser aplicáveis mutatis 
mutandis às arbitragens realizadas sob este Artigo. 

 

Artigo 34: Sentenças (...) 

8. Se o Estado requerido não aceitar ou cumprir 
voluntariamente a senteça final, a pedido da Parte não 
disputante, um tribunal deverá ser estabelecido de acordo 
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3. A não ser que seja acordado o contrário, todas 
as submissões deverão ser feitas e todas as 
audiências realizadas em seis meses após a data 
da seleção do terceiro árbitro, ou o Tribunal 
deverá apresentar sua decisão em dois meses após 
a data das submissões finais ou da data do 
encerramento das audiências, o que aconteça por 
último. 

 

4. Despesas geradas pelo Árbitro Presidente, 
pelos outros árbitros e outras custas do processo 
deverão ser pagas igualmente pelas Partes. O 
Tribunal poderá, entretando, conforme seu 
critério, determinar que uma parcela maior das 
custas seja paga por uma das Partes. 

com o Artigo 37 [Solução de Conflitos Estado-Estado]. Sem 
prejuízo de outros remédios disponíveis de acordo com o 
direito internacional, a Parte requerente poderá recorrer aos 
seguintes processos: 

a) uma determinação de que a não vinculação ou 
cumprimento da sentença final seja inconsistente 
com as obrigações determinadas por este Tratado; e 

b) uma recomendação que a requerida se vincule ou 
cumpra a sentença final. 
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ANEXO 4 – FUNÇÕES DO SETOR PRIVADO E PÚBLICO NAS MODALIDADES DE PARCERIAS 
PÚBLICO-PRIVADAS 

Modalidade PPP Papel do Setor Privado Papel do Setor Público Notas 

Construção-operação e 
transferência 

(built, operate and transfer ou 
BOT) 

Financia e constrói;  

opera e mantém instalações por um 
termo fixo;  

Coleta taxas e cobra para reaver 
investimentos mais o lucro;  

Transfere instalações ao final do 
período de cooperação (máximo de 
50 anos). 

Fornece franquia (se requerida) e 
regula atividades do contratante 
privado;  

Adquire propriedade das 
instalações ao final do período de 
cooperação. 

Inclui um sistema de fornecer e 
operar, que é uma disposição 
contratual por meio da qual o 
fornecedor do equipamento e do 
maquinário em uma instalação 
de infraestrutura opera a 
instalação, se for este o interesse 
do Setor Público.  

Construção-e-transferência 
(built and transfer ou BT) 

Financia e constrói;  

Entrega a propriedade da instalação 
para o setor público após a 
conclusão do projeto. 

Adquire a propriedade do 
empreendimento após a construção;  

Compensa contratante privado 
conforme o cronograma de 
amortização acordado. 

Pode ser aplicado a qualquer 
projeto, incluindo instalações 
críticas que, por motivos de 
segurança ou estratégicos, deve 
ser operados pelo Setor Público. 

Construção, propriedade e 
operação (built, own and 
operate ou BOO) 

Financia, constrói e mantém a 
propriedade do empreendimento;  

Opera e mantém perpetuamente o 
empreendimento (outro operador 
do empreendimento pode ser 
designado);  

Coleta taxas e cobra para reaver 

Fornece autorização e assistência 
para garantir a aprovação do 
contrato BOO; 

Tem a opção de comprar a 
produção/serviço fornecido pelo 
operador do BOO. 
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Modalidade PPP Papel do Setor Privado Papel do Setor Público Notas 

valor investido e obter lucro. 

Construção, aluguel e 
transferência (built, lease 
and transfer ou BLT) 

Financia e constrói;  

entrega o empreendimento após 
conclusão;  

Transfere propriedade do 
empreendimento após o período de 
cooperação/locação. 

Compensa o investidor privado por 
meio de concessão do 
empreendimento por período pré 
determinado; 

Recebe a propriedade do 
empreendimento após instalação 
após o período de 
cooperação/locação. 

 

Construção, transferência e 
operação (built, transfer and 
operate ou BTO) 

Financia e constrói na base turn-
key;  

Transfere título do empreendimento 
após receber valores pactuados; 

Opera a instalação, conforme 
previsto em um contrato 

É proprietário da instalação após 
pagamento do valor pactuado. 

 

Contrato de adição e 
operação (contract add and 
operate ou CAO) 

Adiciona a um empreendimento 
existente; 

Opera projeto expandido por um 
período acordado. 

Recebe pagamento de aluguel 
conforme o termo e cronograma 
acordados;  

Recupera controle ao final do termo 
do contrato. 

Pode haver (ou não) disposição 
de transferência a respeito da 
instalação adicionada pelo 
parceiro do setor privado. 

Desenvolvimento, operação e 
transferência (develop, 
operate and transfer ou DOT) 

Constrói e opera um novo 
empreendimento; 

Transfere a propriedade do 

Recupera a propriedade do 
empreendimento após o período de 
cooperação. 

Parceiro do setor privado tem 
alguns benefícios criados pelo 
investimento inicial, tais como 
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Modalidade PPP Papel do Setor Privado Papel do Setor Público Notas 

empreendimento ao final do 
período de cooperação. 

valores maiores da propriedade 
ou aluguel; 

É semelhante ao BOT, com a 
opção de desenvolver a 
propriedade vizinha. 

Reabilitação, operação e 
transferência (rehabilitate, 
operate and transfer ou ROT) 

Renova, opera e mantém o 
empreendimento; 

Empreendimento é entregue ao 
Setor Público após período 
acordado no contrato. 

Garante período de operação para 
parceiro do Setor Privado; 

Recupera a propriedade do 
empreendimento após o período 
acordado no contrato. 

Também usado para descrever a 
compra de empreendimento do 
exterior, importando, 
renovando, erigindo e 
consumindo no país receptor do 
investimento. 

Reabilitação, propriedade e 
transferência (rehabilitate, 
own and operate ou ROO) 

Reforma e mantém a propriedade 
do empreendimento;  

Opera o empreendimento 
perpetuamente desde que não haja 
violação do contrato de concessão. 

Entrega a instalação e permite a 
operação, conforme previsto em 
contrato; 

Pode optar por compartilhar a 
receita do parceiro do setor privado 
responsável pelo ROO.. 

Período de operação depende do 
acordo das partes. 
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ANEXO 5 – TABELA COMPARATIVA: BNDES EXIM E EXIM BANK 
EUA 

Critério de comparação BNDES EXIM  EXIM BANK EUA 

Natureza Jurídica  Programa desenvolvido no 

âmbito do BNDES, banco 

público; 

Banco público com 

finalidade e orçamentos 

próprios. 

Quem pode utilizar o 

programa? 

Empresa brasileira (sede e 

administração no Brasil, 

independentemente de 

controle ou participação 

estrangeiro no capital 

social) 

Empresas norte 

americanas (sede e 

administração no Brasil, 

independentemente de 

controle ou participação 

estrangeiro no capital 

social) 

Produtos financiáveis Grupo I: máquinas, 

equipamentos, produtos 

eletroeletrônicos, veículos 

e peças para veículos 

terrestres (incluindo 

ferroviário), aquáticos e 

aéreos, bem como 

construções pré-

fabricadas; 

 

Grupo II: produtos 

primários (como produtos 

alimentícios de natureza 

animal, commodities e 

minérios), produtos 

farmacêuticos, 

equipamentos médicos e 

objetos de arte; 

Todos os produtos e 

serviços produtos e 

serviços produzidos nos 

EUA e com conteúdo 

norte americano.  

 

Há possibilidade de apoio 

limitado para a exportação 

de produtos originados 

integralmente no exterior, 

exceto no país para o qual 

se busca exportar. 

 

Produtos e serviços 

militares não podem ser 

apoiados pelo ExIm Bank. 
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Critério de comparação BNDES EXIM  EXIM BANK EUA 

 

Grupo III: produtos 

especiais, que 

compreendem reatores 

nucleares, veículos 

especiais, equipamentos de 

guerra e alguns produtos 

de armamento; 

 

Grupo IV: serviços de 

construção de edificações 

residenciais, não 

residenciais, bem como 

projetos de infra estrutura 

básica e logística, a 

montagem de construções 

pré-fabricadas, o 

licenciamento de direitos 

de propriedade industrial, 

pesquisa e 

desenvolvimento, bem 

como serviços de 

engenharia e itens conexos 

a ele. 

Percentual financiável Até 100% do valor da 

exportação 

Até 100% do valor da 

operação, para os produtos 

norte americanos; 

Até 85% do valor da 

operação para os produtos 

que não sejam de origem 
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Critério de comparação BNDES EXIM  EXIM BANK EUA 

norte americana 

Prazo máximo 12 (doze) anos 20 anos, podendo haver 

exceções a depender das 

circunstância e exigências 

do projeto. 

Garantias exigidas (i) Aval ou fiança bancária 

de estabelecimentos de 

crédito ou financeiros 

sediados no exterior, com 

limite de crédito aprovado 

pelo BNDES ou de 

instituições sediadas no 

exterior autorizadas a 

operar no âmbito do 

Convênio de Pagamentos e 

Créditos Recíprocos 

(CCR), da Associação 

Latino-Americana de 

Integração (ALADI), 

desde que cumpridas todas 

as formalidades para 

reembolso automático; 

 

(ii) instituições financeiras 

que disponham de limite 

de crédito junto ao 

BNDES, sejam elas 

nacionais ou estrangeiras;  

 

ou 

Garantia financeira de um 

governo, banco ou 

empresa do mesmo grupo.  

 

Se o mutuário for uma 

entidade governamental, a 

preferência é por uma 

garantia do banco central 

de referido Estado. Esta 

garantia costuma 

contemplar um 

compromisso do Estado 

estrangeiro de garantir a 

quantidade necessária de 

dólares norte Americanos 

para honrar com o 

pagamento do débito total 

contratado 
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Critério de comparação BNDES EXIM  EXIM BANK EUA 

 

(iii) Seguro de Crédito à 

Exportação emitido pela 

Agência Brasileira de 

Fundos Garantidores e 

Garantias S.A. - ABGF ou 

por outras seguradoras 

com limite de crédito 

aprovado pelo BNDES 

Perfil do importador Supplier credit: empresas 

privadas 

 

Buyer credit: entidades 

públicas 

Supplier credit: empresas 

privadas 

 

Buyer credit: entidades 

públicas 

Há tratado ou acordo 

internacional público 

destinado 

especificamente para o 

programa? 

Não Não 

Perfil Exportador 

apoiado 

(pequena, média ou 

grande empresa)? 

Grandes empresas Grandes empresas 

recebem o maior volume 

de recursos do programa. 

 

Pequenas e médias 

empresas são responsáveis 

pela maioria dos contratos 

do programa. 

Perfil de setor apoiado Aeronáutico e serviços de 

infraestrutura 

Aeronáutico e bens de 

capital. 
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Critério de comparação BNDES EXIM  EXIM BANK EUA 

Sujeito ao acordo da 

OCDE? 

Não Sim 

Sujeito à convenção de 

Berne? 

Não Sim 

 




