
BRASIL RUMO À OCDE

Secretaria Executiva

Maio 2022

Apresentação Institucional



38 Países Membros
61% do PIB Mundial

OCDE no Mundo

- Líder na padronização de políticas e 
disseminação de boas práticas
- Foco no desenvolvimento econômico 
sustentável e inclusivo
- Referência global em temas como 
anticorrupção, conduta empresarial 
responsável, educação e digitalização
- Diálogo cooperativo e pressão de pares

“OECD Members form a community of nations committed
to the  values of democracy based on the rule of law and 
human rights, and adherence to open and transparent 
market-economy principles.” 



Governos ParlamentosSociedade Civil

RELACIONA-SE COM

Informa: subsídios para decisões de políticas públicas e estatísticas comparadas

Influencia: discussões por meio de comitês temáticos e grupos de trabalho (32 comitês e inúmeros
grupos de trabalho, no âmbito de 13 diretorias, totalizando mais de 300 instâncias)

Define padrões internacionais: por meio de instrumentos legais (253), a grande maioria não vinculantes

Utiliza soft power: pressão dos pares (via peer reviews) e comprometimento político/moral para o cumprimento dos
instrumentos legais e não mecanismos de solução de controvérsias ou retaliações/compensações, comuns nos acordos
comerciais

MÉTODO DE TRABALHO

Como Funciona a OCDE

Business at OCDE (BIAC)

Trade Unions Advisory Committee (TUAC)

OECD Global Parliamentary NetworkDelegados nas instâncias



Economia Digital
C&T e Nuclear

Investimentos, 
Mercados Financeiros,

Seguros e 
Governança Corporativa

Comércio, Agricultura, 
Pesca, Aço, 

Construção Naval e
Transporte Marítimo

Política Econômica e 
Estatística Tributário

Governança Pública e 
Política 

Antissuborno

Política Regulatória, 
Concorrência e 

Política do 
Consumidor

Meio Ambiente e
Químicos

Desenvolvimento Regional, 
Turismo,
Indústria, 
Inovação,

Empreendedorismo

Emprego, 
Trabalho, 

Assuntos sociais, 
Saúde e 

Educação

Diversos Temas Relevantes

Departamentos e Comitês da OCDE: 
Https://www.oecd.org/about/document/list-of-departments-and-special-bodies.htm
Https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ListByNameView.aspx



Relacionamento Brasil-OCDE

1998 2019

Solicitação de 
adesão aos 
Códigos de 

Liberalização da OCDE

1996 2007 2015 2016 2017

Comitê do Aço

Convenção
antisuborno

Declaração de 
Investimentos

Resolução
OCDE 

programa de 
engajamento

ampliado, 
definindo

Brasil como
Parceiro-

Chave

Desenvolvimento
Programa de 

Trabalho
Conjunto

Assinatura
Acordo de 

Coorperação
Brasil-OCDE  

2018 (February)

2019 (Junho)

Brasil formaliza
interesse de ser 

membro

Criação de 
programa 

direcionado 
ao Brasil

Governança para  
acessão

- Conselho e Comitê
Gestor  Brasil-OCDE)

PR: Casa Civil 
(SEREX), Secretaria 

Geral e SEGOV
Min. Economia e 

MRE

OCDE convida
Brasil para iniciar

acessão

2022

Informações sobre a preparação do Brasil para aceder à OCDE:
Https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/ocde/apresentacao



Por que a OCDE é Importante para o Brasil?

• Compartilhamento de experiências: aprender com a experiência dos países da OCDE e dos “observadores” e
apresentar o posicionamento nacional nas discussões

• Discussão das melhores práticas em contexto multilateral e colaborativo: membros participam de discussões de
políticas públicas de ponta e têm voz no desenvolvimento de soluções inovadoras para desafios globais

• Benchmarking: acesso ao melhor acervo de dados sobre diferentes países, que utilizam metodologias inovadoras para
comparar cenários, identificar e medir problemas econômicos, sociais e ambientais

• Sinalização do ambiente institucional: adoção de padrões elevados de formulação de políticas públicas baseadas em
evidências em um contexto de respeito à liberdade individual, aos valores democráticos, à supremacia da lei e aos
direitos humanos

• Catalisação de reformas: ingresso na OCDE é um “selo de qualidade” e fortalece o apoio internacional para a
implementação de reformas estruturais

Benefícios muito antes da acessão em si, pelo processo de convergência aos padrões OCDE



• Políticas públicas mais racionais e eficientes, baseadas nas melhores práticas 
mundiais

• Melhoria do ambiente de negócios, incluindo estabilidade regulatória e 
aprimoramento dos gastos públicos

• Governança pública mais avançada, inclusive para empresas estatais

• Voz na definição de padrões internacionais: meio ambiente, educação, tributação 
e até mesmo inteligência artificial

• Maior confiança para o desenvolvimento econômico

• Ambiente mais atrativo para investimentos estrangeiros, pela adoção das 
melhores práticas internacionais

Por que a OCDE é Importante para o Setor Privado e Cidadãos?



Por que o Brasil é Importante para a OCDE?

• Uma das maiores democracias e economias de mercado do mundo, que ainda não faz parte da
OCDE

• País democrático, de formação diversa, com laços culturais e econômicos com a maioria dos
países do mundo

• Importante destino de IED, com entrada diversificada de investimentos estrangeiros – parcela
relevante oriunda de países da OCDE

• Ampliará a representatividade global da Organização, conferindo ainda mais legitimidade às suas
recomendações e políticas

Ao entrar, Brasil será o maior mercado emergente nos padrões da Organização, o primeiro
parceiro chave a se tornar membro e o único país a ser OCDE/G-20/BRICS



Evidências Sobre os Benefícios da Acessão
• Análises estatísticas dos países que se tornaram membros mostram convergência em relação

a nível de renda, condições democráticas e posição geopolítica1

• Análise feita pelo IPEA para alguns indicadores de países com renda per capta semelhante ao
Brasil que aderiram à OCDE indica:2

• menores impostos sobre comércio exterior

• aumento dos fluxos de importação e exportação

• maior atração de investimento externo direto

• elevação da formação bruta de capital fixo

• efeitos positivos sobre ritmo de crescimento do produto agregado

• redução no custo de capital

1 DAVIS, C. L. More than just a rich country club: membership conditionality and institutional reform in the OECD. Princeton: Princeton University, June 26, 2016.
2 Canuto, O. e Santos, Tiago R., O que o Brasil pode esperar da adesão à OCDE? Revista Tempo do Mundo, nº 25. Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, 
Abril 2021.

https://scholar.harvard.edu/files/cldavis/files/davis2016b.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/rtm/210426_rtm_25_book_completo.pdf
https://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/rtm/210426_rtm_25_book_completo.pdf


O Processo de Acessão
Brasil já realizou a 

análise de
quase todo o 

Acquis

Solicitação formal 
de acessão

Dimensão política

FiliaçãoDimensão técnica

Comitês avaliam: 

• Comprometimento e capacidade para  
implementar os instrumentos legais

• Avaliação do alinhamento das políticas
do país com os princípios da OCDE

País

OCDE decide convidar o
país para o início do
processo de acessão

Decisão do Conselho da OCDE sobre
convite ao país para se tornar membro

A filiação se inicia quando o    país
deposita documento aceitando
Convenção OCDE

Definição do Roadmap:
Comitês pelos quais o 

país será avaliado

Posicionamento formal dos 
Comitês sobre os

“peer reviews”

País submete
“Initial Memorandum”

País submete
“Final Statement”

Posicionamento do país vis à vis 
cada um dos 253 instrumentos legais da OECD

Revisão técnica da legislação e práticas do 
país pelos Comitês da OCDE

Decisão do 
Conselho deve ser 

unânime

Em média, os países
são avaliados por 

20 Comitês



Cooperação Brasil - OCDE
Parceria longa e com participação ativa do Brasil

Https://www.oecd.org/brazil/



Muitos Estudos Realizados e em Realização
76 revisões por pares/estudos contratados, 66 concluídos e 11 em andamento

Estudos realizados ou em andamento do Brasil
junto à OCDE

ü Review de Centro de Governo
ü Adesão aos Códigos
ü Preços de Transferência
ü Digital Trade Review
ü SMEs e Empreendedorismo
ü Review da Governança de 

Empresas Estatais
ü Review de Política Regulatória
ü Concorrência em compras públicas
ü Concorrência nos setores de portos 

e aeroportos
ü Review da Governança da ANM e 

do setor mineral
ü Estruturação de Unidades de 

Gestão de Integridade
ü Integridade e Behavioral Insights
ü Estudo de Governo Aberto

ü Review do Serviço Público Federal 
ü Review da Governança da ANEEL
ü Review de saúde
ü Review de atenção primária à saúde
ü Review de educação
ü Panorama de educação no Brasil
ü Regulação financeira
ü Performance ambiental

Exemplos:Estudos do Brasil realizados ou em andamento  junto à OCDE



Participação do Brasil nos Comitês da OCDE

Fonte:SEREX/Casa Civil

Comitês: acesso a 
informações, discussão, 
avaliação de dados, troca de 
experiências, revisão de 
políticas e manifestação de 
posicionamento

Brasil: acompanha 32 
comitês com status de 
associado, participante ou
convidado

Atores envolvidos:
países-membros, 
parceiros, observadores e 
organismos internacionais

116 instrumentos

104 instrumentos 15 instrumentos

PARTICIPANTE

117 instrumentos

CONVIDADO ASSOCIADO

19 11 3

NÚMERO DE COMITÊS E STATUS 



ü Declaração sobre investimento
internacional e empresas multinacionais

ü Recomendação sobre os princípios
para formulação de políticas na internet

ü Princípios de governança corporativa ü Convenção sobre o combate ao suborno 
de funcionários públicos estrangeiros em 
transações comerciais internacionais

Ø Código de liberalização
dos movimentos de capitais

Ø Código de liberalização de operações
correntes intangíveis

Ø Boas práticas em estatística

7 Instrumentos Obrigatórios

Status de Adesão a Instrumentos Legais

ü Aderido Ø Em processo de adesão

Fonte: Serex/CasaCivil

Disponíveis em: https://legalinstruments.oecd.org/en/

174
RECOMENDAÇÕES

Total de
Instrumentos

253
Total Aderidos

105

10 
ACORDOS 

INTERNACIONAIS

24 
DECISÕES

30 
DECLARAÇÕES

14 
OUTROS

174 
RECOMENDAÇÕES

2 9 3 7120



Número de Instrumentos Aderidos por Tema

ONDE ESTÃO OS 
DE REGULAÇÃO 
AQUI?

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50
Aço

Agricultura
Apoio ao desenvolvimento

Assuntos fiscais
Combate à corrupção

Comércio
Concorrência

Construção naval
Consumidores

Créditos à exportação
Crescimento inclusivo

Crescimento verde
Desenvolvimento regional

Economia digital
Educação

Emprego, trabalho e assuntos sociais
Energia Nuclear

Estatísticas e políticas estatísticas
Governança corportativa

Governança Pública
Investimentos

Meio Ambiente
Mercados financeiros

Outros
Pequenas e médias empresas
Política científica e tecnológica

Política regional de desenvolvimento
Política regulatór ia

Química
Saúde

Seguros e pensões pr ivadas
Transporte marítimo

Turismo

Aderidos

Em adesão

Sem conflitos

Algum desafio

Em avaliação



Acquis OCDE x Normativos e Políticas Nacionais

Apoio ao 
desenvolvime

nto
3%

Assuntos fiscais
23%

Construção naval
7%

Créditos à 
exportação

7%
Emprego, trabalho e 
assuntos sociais…

Investimentos
17%

Meio Ambiente
7%

Política científica e 
tecnológica

10%

Química
3%

Saúde
3%Seguros e 

pensões 
privadas

3%

Transporte marítimo
10%

Turismo
3%

Principais desafios – distribuição por temas
(30 instrumentos)

Aderidos
41%

Em adesão
18%

Sem 
conflitos

19%

Algum 
desafio

12%

Em 
avaliação

10%

BRASIL VIA À VIS ACQUIS OCDE



Principais Desafios...e Oportunidades

Áreas que representam os maiores desafios:

• Tributária e Financeira (adesão aos Códigos, preços de transferência, Convenção Multilateral BEPS, tributação da
economia digital)

• Meio Ambiente/químicos (Brasil aguarda resposta da OCDE para solicitação de adesão a 37 instrumentos)

• Questões de setores específicos, como Indústria Naval (ressalvas para proteção da indústria interna, também
praticada por outros membros em estágios iniciais de suas indústrias)

• Os obstáculos são suplantáveis e comuns a grande parte dos países que hoje são membros da Organização

• Em muitos casos, o desafio é específico e relativo à implementação de instrumentos legais já adotados, não se tratando
de incompatibilidade de mérito entre os instrumentos e as políticas ou normativos nacionais

A maioria dos instrumentos “desafiadores” estão em linha com as reformas que o Brasil 
deseja implementar e vão reforçar e ancorar as transformações necessárias




