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DFIN

Coordena negociações internacionais em matéria de investimentos, em especial 

as negociações bilaterais do modelo brasileiro de investimentos - Acordos de 

Cooperação e Facilitação de Investimentos (ACFI) e instrumentos similares, tais 

como o Protocolo Intramercosul de Cooperação e Facilitação de Investimentos, já 

assinado. Também coordena a participação brasileira em reuniões sobre o tema 

de Investimentos em outros foros como: OMC, G20, OCDE, BRICS e UNCTAD.

DPR

Coordena atividades de promoção da atração de investimentos para o Brasil, de 

internacionalização de empresas brasileiras no exterior (IED brasileiro no exterior) 

e apoia missões empresariais brasileiras no exterior e missões estrangeiras no 

país. Organizou recentemente 5 seminários relacionados ao Programa de 

Parcerias de Investimentos junto a Presidência da República, além do apoio a 

diversas missões ministeriais e de estados de atração de investimentos. 

SECEX

Participa das negociações e do aprimoramento do ACFI com os demais órgãso do 

Grupo Negociador, além de participar da discussão do tema nos demais foros 

como: OMC, G20, OCDE, BRICS e UNCTAD.

SI
Desenvolve ações de atração de centros de pesquisa e desenvolvimento (P&D), 

por meio do programa Innovate in Brazil , em parceria com a Apex

SE-CZPE
Coordena a implementação das Zonas de Processamento de Exportações, com 

destaque para as zonas do Acre, Rio Grande do Norte, Piaui e Ceará.

SDCI/RENAI

Opera a Rede Nacionai de Investimentos (RENAI) que tem como função principal a 

coleta e a disseminação de informações sobre oportunidades de investimentos 

em todo o País.

MDIC

Inventário das ações  relativas a Investimentos

MRE



Órgão Área Resumo das Ações

Inventário das ações  relativas a Investimentos

MRE

SCS

Mantém diálogo permanente com o setor produtivo por meio do Fórum de 

Alavancagem de Exportação de Serviços e do Fórum de Competitividade do 

Varejo, identificando as principais demandas do setor privado (temas de serviços, 

varejo e comércio eletrônico), levantando informações sobre desafios e gargalos 

do setor para atuar na melhoria/preservação do ambiente de negócios e no 

aumento da competitividade internacional. Atua em agendas bilaterais, como no 

caso do Reino Unido (convergência regulatória) e da China (cooperação em 

serviços e comércio eletrônico), e participa em foros multilaterais, como OMC, 

BRICS, OCDE e Mercosul, com o objetivo de incentivar o comércio exterior e os 

investimentos em serviços e promover o intercâmbio de informações.

SE

Mantém relacionamento, por meio do CONSEDIC, com as Secretarias Estaduais de 

Desenvolvimento e/ou Indústria (ligado à promoção de investimentos, entre 

outros temas).

CASA CIVIL Coordenação geral das ações do executivo federal.

SEAIN

Participa das negociações e do aprimoramento do ACFI com os demais órgãos do 

Grupo Negociador, além de participar da discussão do tema nos demais foros. 

Trabalha também sobre o relatório "Doing Business", do Banco Mundial.

RFB Conduz ações e estudos voltados à simplificação do sistema tributário.

Asessoria 

Especial/SEAE

Criou Assessoria Especial para Reformas Econômicas, que, junto com a Secretaria 

de Acompanhamento Econômico (SEAE), dedica-se às reformas macroeconômicas 

e ao ajuste fiscal.

Sec. Prev. Negocia Acordos Previdenciários.

MDIC

MF
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MAPA SRI

Faz prospecção de oportunidades de investimento no agronegócio brasileiro e a 

divulgação dessas oportunidades, em parceria com a Apex-Brasil e a RENAI, do 

MDIC. As principais iniciativas são o Programa Agro Investor e o Investor Road 

Show, ao lado de outros eventos e ações específicos. Está desenvolvendo o Agro+ 

Investimentos, ação para atração de investimentos externos, que consiste em 

envolver a governança local e os agentes de mercado de todos os Estados 

brasileiros na identificação das mais variadas oportunidades de investimento no 

agronegócio, aproveitando assim todo o potencial de cada região.

SDI

Faz a coordenação e o monitoramento de investimentos públicos em 

infraestrutura. Acompanha as iniciativas voltadas às grandes concessões. Avalia e 

propõe medidas institucionais e regulatórias para promoção de projetos de 

infraestrutura.

SEAIN

Responsável pela articulação e coordenação de ações, que estão no âmbito do 

Minsitério do Planejamento, que visam o fortalecimento e ampliação da 

cooperação em investimentos internacionais em infraestrutura, com destaque 

para a assinatura de Memorandos de Entendimento com Itália, Estados Unidos, 

França, Japão e China com o enfoque na promoção da cooperação através da 

criação de Grupos Técnicos de Trabalho. A SEAIN também é a Secretaria-Executiva 

do Fundo Brasil-China de Cooperação para Expansão da Capacidade Produtiva.

SG-PR PPI
Participa das iniciativas voltadas às grandes concessões e parcerias público-

privadas no Brasil.

MP
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Participa das negociações bilaterais e do aprimoramento do ACFI com os demais 

órgãos do Grupo Negociador. Também participa de reuniões no ambito regional 

sobre o tema de Investimentos (Mercosul - SGT-12 - PCFI) e em outros foros de 

negociação e de discussão do tema, tal como OCDE, OMC e UNCTAD. Além do 

tema de Investimentos, também participa das negociações de Comércio de 

Serviços, visto a sua interação com Investimentos - Modo 3 (Presença Comercial).

OID - Implementou o OID na CAMEX, exigência decorrente dos ACFIS celebrados 

pelo Brasil, por meio do Decreto 8.863/2016. O OID será representado 

institucionalmente e coordenado pela Secretária-Executiva da CAMEX que se 

valerá da estrutura da SE-CAMEX para o cumprimento de suas atribuições e 

contrará com a Rede de Pontos Focais para oferecer o apoio necessário aos 

investidores cobertos pelos ACFIs em vigor.

Coninv - Implementou o Comitê no ambito da CAMEX e coordena, por meio da 

Secretaria conjunta do Coninv (SE-CAMEX e MRE),  as discussões dos temas no 

nível técnico,  além de integrar o Comitê. O Coninv é colegiado integrante da 

CAMEX que tem a competência para formular propostas e recomendações ao 

Conselho de Ministros da CAMEX voltadas ao fomento de Investimentos 

Estrangeiros Diretos (IED) no País e aos Investimentos Brasileiros Diretos no 

Exterior (IBDE).

Realiza ações de atração de investimentos estrangeiros: conduz atividades de 

promoção do Brasil como destino de investimentos produtivos e atende, de 

forma customizada, empresas estrangeiras com interesse em investir ou 

reinvestir no Brasil. Atua na atração de investimentos produtivos - com foco em 

setores prioritários – ou em participações – campo de atuação mais recente.
Gerência de 

Investimentos

Assessoria de 

Investimentos

APEX

SE-CAMEX
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Coordena ações para Internacionalização de empresas brasileiras: busca 

sensibilizar e qualificar executivos para a internacionalização; apoia empresas no 

processo de expansão internacional, por meio de suporte técnico.

ABDI

Dedica-se a ações de inteligência para o setor produtivo e à articulação público-

privada, com foco nas áreas de energias renováveis, defesa e "Indústria 4.0", em 

parceria com outros órgãos brasileiros e agências correlatas no exterior.

Gerência de 

Investimentos
APEX


