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O Brasil é, há muito tempo, um dos maiores receptores mundiais de investimentos 
estrangeiros. Nos últimos anos, o País passou a contar também com investimentos próprios 
significativos no exterior.  
 
Apesar disso, a relação do nosso país com os mecanismos disponíveis para proteger esses 
investimentos é, no mínimo, complicada.  
 
É o que se conclui pela análise da postura brasileira com relação a um dos principais desses 
instrumentos: os Tratados Bilaterais de Investimento (TBIs). 
 
Os TBIs são acordos interestatais de promoção e proteção dos investimentos, nos quais os 
países estabelecem regras para os investimentos realizados por nacionais de um deles no 
território do outro. Por meio deles, cada Estado procura garantir maior segurança para seus 
investidores no outro país e, da mesma forma, atrair capital daquele país para o seu território.  
 
Entre outras medidas de proteção, em quase todos esses tratados há um artigo referente à 
solução de controvérsias, no qual, normalmente, as partes comprometem-se a se sujeitar a 
uma instância arbitral, o que em alguns casos garante segurança jurídica adicional ao 
investidor estrangeiro.  
 
A expansão desses acordos levou à formação de uma rede de proteção que se espalha por 
todo o mundo – hoje há mais de 1100 TBIs, e 155 países concluíram ao menos um tratado 
desse tipo. Qual a posição do Brasil quando se trata desse assunto? A resposta é que nosso 
país celebrou apenas 12 TBIs, e até hoje não ratificou nenhum deles. Vale lembrar que outros 
países em desenvolvimento, que concorrem com o Brasil pelos investimentos estrangeiros, 
celebraram diversos TBIs – é o caso da China, com 71, da Coréia do Sul, com 46 e do Chile, 
com 29.  
 
A despreocupação brasileira com o tema talvez se explique pela atração que o país sempre 
exerceu sobre os investidores estrangeiros, independentemente da celebração desses tratados. 
Mas o aumento dos investimentos brasileiros no exterior revela o outro lado da moeda: se o 
Brasil contasse com uma rede ampla de TBIs, nossos investidores estariam mais protegidos.  
 
Um exemplo dessa realidade ocorreu na recente crise causada pelo decreto do presidente Evo 
Morales que nacionalizou os recursos naturais bolivianos. Se dependesse da existência de um 
TBI entre Brasil e Bolívia, a Petrobrás estaria desamparada. No entanto, o investimento da 
Petrobrás na Bolívia foi feito por meio de sua subsidiária na Holanda, talvez exatamente para 
que essa empresa pudesse contar com a proteção oferecida pelo TBI assinado entre Bolívia e 
Holanda em 1994, o qual estabelece a arbitragem como forma de solução de eventuais 
disputas. 
 
O aumento dos investimentos brasileiros no exterior – e a forma como estes são realizados, 
como mostra o exemplo acima – demonstra que algumas de nossas empresas compreenderam 
a globalização econômica e como tirar proveito desse processo.  
 
Cabe a nosso País entender também essas transformações e reavaliar a sua posição sobre os 
acordos de proteção de investimentos. Essa postura tem conseqüências internas, a partir do 
momento em que oferecemos menos segurança às empresas que pretendem aqui investir – 
em um momento em que os países disputam o capital estrangeiro, necessário ao crescimento 
econômico –, mas também externas, deixando mais desprotegidas nossas empresas que 
decidem investir lá fora. 
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