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RESUMO: No universo de investimentos estrangeiros, um dos principais 
instrumentos de regulação internacional são os acordos de promoção e proteção 
recíproca de investimentos. Em grande parte, referidos acordos são realizados 
com cláusulas específicas de proteção aos investimentos de países 
desenvolvidos em detrimento aos países em vias de desenvolvimento, 
constatando-se nítidos desequilíbrios em suas cláusulas, fazendo com que 
muitos países, ou, denunciem esses acordos, ou, passem a estabelecer novos 
marcos legais sob a égide de novos instrumentos contratuais, a fim de melhorar 
o sistema regulatório existente; esta última hipótese amolda-se ao caso 
brasileiro. Atualmente, na dupla condição de país receptor e investidor, o Brasil 
desenvolveu um novo modelo denominado de acordo de cooperação e 
facilitação de investimentos (ACFI), que está estruturado em três eixos: 
governança institucional; mecanismos para redução de riscos e agendas 
temáticas para cooperação e facilitação recíproca dos investimentos. Diante 
desta nova perspectiva, o presente resumo tem como objeto analisar em que 
medida os novos acordos estabelecidos pelo Brasil podem contribuir para 
proporcionar maior equilíbrio entre investimento estrangeiro e desenvolvimento 
sustentável, enfocando-se na análise da figura denominada Ombudsman de 
Investimentos Diretos (OID), o qual possui como fim principal prevenir litígios ou 
facilitar a sua resolução, orientando investidores e propondo aos órgãos de 
governo melhorias na legislação e nos procedimentos adotados, com o intuito de 
priorizar, especialmente, o aspecto qualitativo dos investimentos. A relevância 
da presente temática se justifica na medida em que tanto a existência de acordos 
de investimentos verticalizados e padronizados – os quais não atendem as reais 
necessidades dos signatários do acordo – quanto a crescente 
internacionalização de empresas nacionais do Brasil são fatos que merecem 
atenção e melhor regulamentação, pois ainda são incipientes as políticas 
públicas de amparo e proteção aos investimentos, em que sejam priorizadas, por 
exemplo, o cumprimento às obrigações trabalhistas, a preservação ambiental, o 
respeito aos direitos humanos, o tratamento contratual horizontal entre as partes 
signatárias, a prevenção e a solução amigável de eventuais conflitos decorrentes 
dos acordos de investimento. Sabendo que o investimento estrangeiro é uma 
realidade complexa, que deveria ir além da dimensão estritamente econômica – 
embora sem renunciar a ela – esta pesquisa compreende que ao buscar 
equilibrar interesses, direitos e obrigações entre investidor e Estado receptor do 
investimento, maior a probabilidade de alcançar acordos de cooperação mútua 
em prol do desenvolvimento sustentável. Para a realização do presente trabalho, 
adotar-se-á a pesquisa de natureza bibliográfica, de caráter exploratório, 
utilizando-se do método de abordagem dedutivo para explicar o cenário geral 



dos acordos de investimentos, chegando-se à análise específica dos acordos de 
cooperação e facilitação de investimentos (ACFI) criados pelo Brasil. O resultado 
da pesquisa tem o intuito de apontar a importância destes novos acordos, bem 
como o papel do Ombudsman como instrumento facilitador para a cooperação 
entre as partes contratantes e a sociedade civil de forma a promover a 
sustentabilidade socioambiental como direito humano universal em consonância 
com o que se denomina Estado Socioambiental de Direito. 
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