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Contexto 

O investimento dentro de um sector privado 

produtivo representa um componente importante 

para as estratégias de competitividade e  

crescimento de países em via de desenvolvimento. 

Atrair o investimento directo estrangeiro (IDE), de 

modo significativo, ajuda a conectar a economia 

doméstica de um país à cadeia de valores globais 

nos sectores principais da economia. O IDE não só 

atrai os investimentos e os empregos, mas também 

resulta no crescimento da exportação, na melhoria 

da cadeia de impactos, e em melhores práticas no 

uso da tecnologia e nos negócios. Tais benefícios 

potenciais requerem uma implementação clara e 

eficiente de estratégias e políticas de investimento 

que respondam às realidades e aspirações de 

cada país.  

De forma sustentada, os países ainda precisam 

definir suas propostas de valores e apresentar sua 

economia como um atractivo destino de 

investimento ao mesmo tempo em que fazem uma 

propaganda dinâmica das oportunidades de 

investimento e dos sectores e sub-sectores da sua 

economia nos quais possuem vantagens 

comparativas em relação a seus competidores. 

Isso é de uma importância particular para países 

com um fraco histórico de atrair IDEs ou aqueles 

que têm uma reputação de países não atraentes 

para investidores. 

O que oferece o Grupo Banco Mundial? 

O Grupo Banco Mundial oferece apoio para 

governos clientes para melhorar sua plataforma de 

políticas de investimento, e ainda ajudamos tais 

governos a maximizar a eficiência de suas 

estratégias e programas de promoção de 

investimento. Algumas das nossas áreas de 

intervenção são: 

Desenvolvimento de Estratégias do IDE e a 

elaboração de um Mapa para Reforma de 

Investimentos 

 Fornecer aos governos clientes uma estrutura 

lógica que lhes permita visualizer os diversos 

tipos de IDEs entrando em sua economia e os 

diversos tipos de combinações de políticas e 

práticas reguladoras necessárias para 

maximizar os benefícios potenciais 

representados por cada tipo de investimento;  

 Estabelecer as prioridades para elaborar 

políticas  e agendas de reforma coerentes e 

eficazes para a promoção de investimento 

tanto a nível da economia como ao nível de 

cada sector econômico  de forma a garantir 

uma maior eficiência na atracção, facilitação, 

retenção e conexão dos IDEs à economia 

doméstica.  

A amelioração da eficiência das politicas e 



 

 

 
 

práticas consagradas para a atracção e 

facilitação de IDEs, com particular atenção ao:  

 Estabelecimento de regimes mais condicentes 

de entrada de investidores na economia 

através do apoio aos países clientes em seus 

esforços de adoptar e implementar políticas e 

regimes que garantam um tratamento igual 

tanto para investidores domésticos quanto para 

os investidores estrangeiros de forma a reduzir 

as restricções sectoriais e os requisitos de 

desempenho; 

 Harmonização dos precedimentos de 

investimento 

 Reforço da capacidade de promoção de 

investimento principalmente para sectores 

específicos priorizados para garantir o 

desenvolvimento da cultura de competitividade 

para impulsionar o investimento nos sectores 

chaves e prioritários assim como o reforço de 

capacidades com vistas a garantir a atracção e 

facilitação eficaz de  investidores potenciais.  

Promoção das melhores práticas para melhorar 

a eficiência de incentivos ao investimento 

através de acções para ajudar os governos clientes 

a identificar se ou como os incentivos contribuem 

para o aumento de IDEs e o cumprimento dos 

objectivos estabelecidos pelo governo tais como a 

geração de emprego, a promoção de exportação e 

o desenvolvimento sustentável.  

 

Reforçar a confiança dos investidores no 

intuito de ajudar os governos clientes a 

conservar e expandir os IDEs através de:  

 Uma actualização e optimização dos 

regulamentos jurídicos e administrativos para 

garantir a reducção de riscos de investimento 

ao criar medidas para combater a expropriação 

ilegal, a protecção contra acções arbitrárias 

condenadas internacionalmente ou a 

facilitação da transferência de pagamentos e a 

convertibilidade da moeda nacional.  

 Aumentar a protecção do investimento através 

da promoção de melhores práticas na 

identificação e resolução dos principais 

desafios na implementação das políticas de 

investimento além da gestão eficaz de litígios 

relativos ao investimento. 

 Elaboração e implementação de programas de 

apoio contínuo aos investidores capazes de 

ajudar os governos clientes a construir uma 

relação forte com os investidores activos na 

sua economia para facilitar a retenção da 

empresa assim como a expansão e 

diversificação de seu ramo de actividades, 

além do estreitamento de seus laços e 

colaboração com os fornecedores domésticos. 

 

Promoção de boas políticas e práticas para 

maximizar os intercâmbios e um impacto 

positivo dos IDEs sobre a economia doméstica. 

 

Implementação das melhores práticas para 

ajudar na participação dos clientes em 

mercados mais amplos a nível regional através 

de processos de integração regional que 

promovem maiores ingresos de IDEs dentro e fora 

da região.  

Exemplos de Projectos 

Na Turquia, a nossa ajuda para o governo a 

realizar uma reforma da política e legislação 

relativa ao IDE resultou na eliminação de requisitos 

mínimos para investimento e a supressão de 

avaliação discriminatória antes de conceder 

aprovação para IDE. Em seu lugar, foi criado um 

Sistema simples de registro. Três anos depois 

dessa reforma, o ingresso de IDEs teve um 

aumento dez vezes maior.   

Na Mongólia, a criação de uma nova lei de 

investimentos levou à eliminação do sistema de 

sorteamento prévio antes de conceder aprovação 

para IDEs. A introdução de melhores práticas na 

área de protecção contra acções de expropriação 

de investidores através da protecção de mais de 

$10 bilhões das acções e activos dos investidores 

actuando no país aumentou a confiança dos 

investidores.  

Na Comunidade Económica da África do Leste 

(CEAL), um projecto de verificação do nível de 

cumprimento do processo de avaliação de 

desempenho a nível regional incentivou a criação e 

reforma das leis nacionais. Por exemplo, na 
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Tanzania, isso impulsionou a liberalização das 

regulações que haviam restringido a movimentação 

de capitais.  

Estados Fronteirizos do Brasil:  O Grupo Banco 

Mundial ajudou a reforçar a capacidade de APEX 

(Agência facilitadora de promoção de 

investimentos no Brasil) e mais duas agências 

estaduais de promoção de investimentos nos 

estados de Pará e Pernambuco, dois estados 

fronteirizoa no norte do país a empreender um 

programa de atracção de investidores. Isso 

resultou na atracção de mais de  $1,3 bilhões em 

novos investimentos dos quais cerca de 70% foram 

investidos nesses dois estados fronteirizos.  

Na Rajastan, uma região da India,  o Grupo Banco 

Mundial ajudou a melhorar a competitividade para 

atrair IDEs no sector automotivo, na manufactura 

de energia solar e nos sectores de serviços ligados 

à tecnologia de Informação através da reforma do 

ambiente de investimento para torrná-lo mais 

atractivo aos investidores e através da priorização 

de sectores chaves. Isso levou ao ingresso de 

aproximadamente $2 bilhões em investimentos 

nesses sectores 

Publicações Relevantes 

Caixa de Ferramentas de Políticas de Investimento 

Caixa de Ferramentas da Geração de 

Investimentos   

Promoção de Investimento estrangeiro em 

Economias Frágeis e em regiões recém-saída de 

situação de conflicto  

Scorecard para o Mercado Comum da África do 

Leste 2014  

Promoção de Incentivos para Investimento: Dicas 

para legisladores e tomadores de decisão em 

países em via de desenvolvimento  

 

Risco Político: O elo elusivo para compreender as 

reformas do ambiente de investimento? 

Regulamentação e Promoção de Investmento: É 

possível conciliar os dois?  

Melhores Práticas Globais em Promoção de 

Investimentos (GIPB): Relatórios e Recursos de 

Apoio 

Guia de Atracção e Investidores em Agronegócios   

Promoção de  Investmento: Guia para melhorar o 

Investimento no sector de turismo   

 

 

Para maiores informações: 

Director dos Exercícios, Ambiente de Investmento: 

Christine Zhenwei Qiang, cqiang@worldbank.org      

Ponto Focal, Políticas de Investmento: Roberto 

Echandi, rechandi@ifc.org 

Ponto Focal, Promoção de Investmento: Robert 

Whyte, rwhyte@worldbank.org 
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