Cooperação com o Banco Mundial para a
implementação do Ombudsman de
Investimentos Diretos (OID) no Brasil

Nosso time e nossa missão

O que fazemos:
Apoiamos países com suas reformas microeconômicas e estruturais para
facilitar o investimento privado e expandir as oportunidades no mercado
para todos.
Como:
Via um trabalho de análise, de conselho, empréstimos; e liderando
reuniões com todos os atores relevantes
Aonde:
Trabalhamos com mais de 80 países, incluindo países em situações de
conflito o violência (FCV)

O time:
Contamos com 35 staffs e consultores especializados em economia,
direito, desenvolvimento do setor privado, e em politicas publicas; com
base em Washington D.C e Vienna

Nosso supporte com reformas juridicas, de normas regulamentadoras, e institucionais

C. Aumentar as oportunidades de
mercado

B. Estabelcer as mesmas condições
para todos poderem crescer e
competir
A. Criar oportunidades de
investimentos e no mercado
- Eliminar limites para o capital estrangeiro
e outras barreiras para entrar no mercado.
- Eliminar Monopólios.
- Promoção para investimentos em
setores competitivos.
- Simplificação dos processos para se
estabelecer no país.
- Diminuir o risco (i.e proteção para o
investidor )

- Tratar da mesma maneira os investidores
estrangeiros e domésticos.
- Diminuir as distorções do mercado para
garantir que ninguem tenha injustas
vantagens.
-Eliminar abusos no mercado e aplicar regras
de antitruste

- Integração de IDE com as empresas
locais
- Facilitar IDE Brasileiro para o exterior.
-Aumentar a participação nas
cadeias de valor globais
- Estabelecer políticas de Investimento e
Competitividade para a fase 4.0 do
proceso de industrialização.

Intervenção em todas as fases do ciclo do investimento

•
•
•
•

Eliminar requisites mínimos
de desempenho
Facilitar IDE na área de
serviços
Incentivos comportamentais
Investimentos em NonEquity (NEM)

•
•

Melhorar as proteções para
os investidores
estrangeiros
Melhorar o aftercare para o
investimento
Operacionalizar
mecanismos para facilitar a
proteção do investidor e
sua confiança no clima de
negócios

Promoção de
investimento
Incentivar investimento
em locais determinados

•

Integração e efeito de
spillover do
investimento
•

•

Visão e estratégia

Atração do
investimento
•

Retenção e
crescimento do
Investimento

•

Estabelecimento do
investimento

Eliminar barreiras para o
IDE
Simplificar o processo
de estabelecimento

Base analítica do trabalho do Banco
Mundial sobre Retenção de Investimentos
30% dos investidores que fecharam uma
afiliada em um país em
desenvolvimento, indicaram que se os
seguintes critérios tivessem melhor
controle isso poderia ter sido evitado:
• Condições macroeconômicas instáveis
• Incerteza quanto a política e
regulamentação vigente para
investimento

Casos graves como ruptura de
contrato e expropriação ocorrem com
pouca frequência, cerca de 13% e 5%
respectivamente , porém quando
ocorrem o impacto negativo gerado por
esses casos tem consequências.

Razões para retirar um investimento
Unstable macroeconomic conditions or
unfavorable exchange
rate
Condições macroeconômicas
instáveis
Increased policy or regulatory uncertainty
Incerteza quanto
a política para investimento
Global economic
downturn
Recessão
econômica
Arbitrary
government
conduct
Conduta
arbitrária
do governo

Descumprimento do contrato
parte
Breach of por
contract
by do
the governo
government

Em casos de ruptura de contrato, mais
de um terço dos investidores anulam ou
retiram os investimentos, e para
expropriação, quase metade o faz.
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Impacto de certas ações governamentais no cancelamento de investimentos ou fim das operações no país
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A Cooperação entre o Brasil e o Banco Mundial para o OID
Uma ampla cooperação com a ajuda do Departamento de Desenvolvimento
Internacional do Reino Unido no seguintes temas:

Esse ano, o Banco Mundial pretende:
• Providenciar assessoria técnica para a operacionalização do OID baseado no
diagnóstico e melhores práticas internacionais.
• Oferecer treinamento e criação de capacidades para os membros do OID,
• Trabalhar com o Ministério da Economia para criar uma metodologia para o
monitoramento e avaliação do impacto do OID
• Colaborar com o governo para disseminar o mecanismo ao nível subnacional via
um trabalho de apoio a Rede de Pontos Focais e seus membros, e o
estabelecimento de um projeto politico de Ombusdman no nivel estadual.

• Politica e Promoção de Investimento
• Competitividade do Setor Privado no Brazil
• Regulamentação Empresarial
• Políticas Publicas

Timeline do suporte do Banco Mundial para a implementação do OID

Junho 2018

Consultas com membros
chaves do setor publico
sobre o regime legal do
OID

Otubro 2018

Pesquisa com investidores
estrangeiros e
associações de empresas
para identificar problemas
no clima de negócios no
Brasil

Fevereiro 2019

Entrega de um diagnóstico da
estrutura legal que regula o
OID e recomendações para
sua implementação

Abril 2019

Participação no lançamento
oficial do OID

Segundo semestre
de 2019

Parceiria para a
implementação e
disseminação do OID

Mecanismos para facilitação de investimentos estabelecido em cooperação com o
Banco Mundial

1. Outros mecanismos existentes
2. Ombudsman em funcionamento
3. Ombudsman em desenvolvimento
4. Ombusdman prestes a iniciar o
funcionamento

Desenvolvimento de um mecanismo para solucionar os problemas dos investidores

• Para ter sucesso, cada governo precisa
desenvolver um ombusdman que se ajuste
ao marco regulatório do seu país.

• O desenvolvimento de um mecanismo para
solucionar problemas para os investidores não
implica necessariamente a criação de novas
instituições, como um Ombudsman. No
entanto, como é o caso no Brasil, esse
mecanismo gerealmente é a melhor
ferramenta para cumprir esse objetivo.
• O âmbito do mecanismo pode ser
adaptado ao nível nacional ou subnacional, o
por setores ou problemas específicos.

Evolução da implementação dos mecanismos de facilitação ao investimento

Geórgia

Colômbia

Situação antes da reforma
No início de 2016, o Banco
Mundial recebeu um pedido
do Vice-Ministro de Comércio
Exterior da Colômbia
(MINCIT), para ajudar o país
a desenvolver sua estratégia
para a facilitação de
resolução de problemas
relacionados com
investimentos estrangeiros
afim de promover a retenção
e expansão do investimento
estrangeiro.

O Ombudsman foi criado
em 2011 e originalmente se
concentrava apenas em
questões relacionadas a
problemas fiscais.

Metodologia

Resultado

Transformar o Sistema de
Facilitação de Investimento –
(SIFAI) do MINCIT e criar o
Comitê SIFAI. Dar a esse Comitê
Interministerial de alto nível o
poder político para resolver as
queixas que os investidores
estrangeiros têm; e desenvlover
uma classificação das queixas
dos investidores.

Em 2017, a través o Comitê
SIFAI existe hoje um sistema para
monitorar e medir o investimento
retido e expandido n o país.

Em 2015 o Banco Mundial
auxiliou o país na criação de um
sistema que permitiria ao
Ombudsman lidar com todos os
tipos de questões que afetam os
investidores estrangeiros.

Em 2017 foram 257 pedidos
registrados.

Em 2017 o novo Business
Ombudsman implementou um
acesso direto ao gabinete do
Primeiro Ministro.

Em 2018 o Banco Mundial realisou
uma pesquisa com investidores
estrangeiros para estabelcer o
impacto do Business Ombusdman
desde a sua implementação, cuja
teve resultados muitos positivos

Evolução da implementação dos mecanismos de facilitação ao investimento

Mongólia

Bósnia e
Herzegovina

Situação antes da reforma

Metodologia

A B&H é um país federal com
um sistema regulatório muito
complexo. Cada
municipalidade tem o poder
de aprovar seu próprio marco
regulatório, o que criava um
clima de negócios muito
confuso para os investidores
estrangeiros sem nenhuma
entidade central para ajudálos.

Em 2012, o WBG começou a
trabalhar com os governos locais
em uma base Ad-Hoc para criar
uma estrutura voluntária onde os
investidores e os governos locais
teriam uma plataforma para
conversar.

Em 2014, no início do
envolvimento do WBG com a
Mongólia, o país não tinha um
método definido para lidar
com os probelmas dos
investidores estrangeiros.

O WBG começou a trabalhar com
o governo da Mongólia para
desenvlover um sistema claro
para tratar os problemas
encontrados por os investidores
estrangeiros.

Nesse mesmo ano, de acordo
com uma pesquisa do Banco
Munidal o valor de
investimentos estrangeiros
em risco era de USD 976
milhões.

Em 2016 a Mongólia estabeleceu
o Investment Protection Council
(IPC) composto por ministérios,
ONGs, e associações de
empresas.

O objetivo, era que com o tempo
os governos locais soubessem
identificar problemas e estar mais
bem preparados para colaborar
entre eles.

Resultado
Em 2013, foi estabelecido um
quadro de colaboração
institucional na B&H, incluindo
os governos municípais.
Isso ajudou o clima de
negócios e os investimentos
estrangeiros na B&H. Entre
2013 e 2015 os investimentos
estrangeiros cresceram de
76% em comparação aos dois
anos antes da reforma.

Depois do WBG oferecer
varios treinamentos e criação
de capacidades; o IPC teve a
sua primeira reunião em 2017
e desde então resolveu com
sucesso 48 problemas
encontrados por investidores
estrangeiros.

A organização institucional de novos mecanismos

Países

Primeiro ponto de contato para resolução
de problemas

Agências coordenando a resolução de problemas
• Nível técnico: Unidade de aftercare do RDB e
comitê de investimento do RDB
• Nível político: Comitê Direção do Investimento
(CEO RDB, Min. da Finança, Gabinete do
Presidente)

Ruanda

Rwanda Development Board (RDB)
[unidade de Aftercare]

Etiópia

Ethiopian Investment Commission (EIC)
[Ombusdman]

• Nível técnico: EIC; outras agências relevantes ao
caso
• Nível político: Câmara de Investimento da Etiópia

Quirguistão

Investment Protection Council (IPC)
[Agências de Desenvolvimento Nacional]

• Nível técnico: Secretaria do IPC
• Nível político: Conselho do IPC

Resolução de
queixas

Ministério da Justiça

Procurador Geral

Ministério da Justiça

Impacto dos Ombusdmen sobre investimento estrangeiro nos diferentes países

1. Outros mecanismos existentes

Entre 2013 e
2016, a Bosnia
conseguiu reter
US $ 10 milhões
no país, ajudando
25 empresas
diferentes

2. Ombudsman em funcionamento

Em 2018 a Mongólia
conseguiu reter US $ 3
milhões no país

De 2015 a 2018 Geórgia
conseguiu reter US $ 344
milhões no país

3. Ombudsman em desenvolvimento
4. Ombusdman prestes a iniciar o
funcionamento

Em 2018, a Colômbia conseguiu
reter mais de US $ 200 milhões,
e 1.130 empregos no país.
Também economizou US $ 10
milhões em custos de
contencioso

Em maio de 2019 foram
enviados os primeiros
questionamentos de investidores
estrangeiros para o OID

Entre 2017 e 2018 o Iraque
conseguiu reter US $ 500 milhões, e
500 empregos no país. Também
economizou US $ 35 milhões em
custos de contencioso

A importancia da Rede de Pontos Focais para o sucesso do OID

• Como membros da Rede de Pontos Focais, o sucesso do OID depende
também de agências governamentais no nível subnacional e de seus
conhencimentos tecnicos para transferir os probelmas e questionamentos dos
investidores estrangeiros relevantes para a SE-CAMEX em seu papel de secretaria
do Ombudsman
• 78% dos investidores estrangeiros que participaram na pesquisa do Banco Mundial
em Otubro de 2018 mencionaram que a Burocracia do governo federal e estadual
eram grandes problemas para o clima de negócios brasileiro.

• Ao trabalhar dentro da rede de pontos focais, essas agências também oferecerão
aos investidores estrangeiros mais transparência quanto as ações
governamentais, ajudando a diminuir a burocracia.

A importancia do OID para o setor privado

Os desafios mais importantes para as operações
diárias dos investidores

Corrupção
Falta de coordenação
entre as agências
governamentais
Mudanças frequentes de
leis

Source: WBG October
2018 Investor survey

Muito obrigado!
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