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Cooperação para o Desenvolvimento 

O Brasil participou, no último 18 de janeiro, de encontro de funcionários de alto nível do Comitê de 
Assistência ao Desenvolvimento da OCDE (DAC). Entre os temas discutidos no encontro, se desta-
ca o intercâmbio sobre como reforçar a cooperação entre o DAC e países não membros em proje-
tos de desenvolvimento, com particular enfoque para a assistência relacionada à pandemia de CO-
VID-19 e o acesso a vacinas, em preparação para encontro global sobre ajuda ao desenvolvimento 
que o DAC pretende organizar este ano. A reunião, foi precedida, no dia 14 de janeiro, de encontro 
do grupo de relacionamento externo do DAC com países não membros do Comitê. Na ocasião, re-
presentante da Agência Brasileira de Cooperação apresentou a experiência do Brasil em matéria de 
cooperação trilateral e as áreas prioritárias de atuação da Agência.  

Créditos à Exportação: Workshop sobre Combate ao Suborno 

A área de créditos à exportação da OCDE promoveu, em janeiro, workshop sobre combate ao su-
borno à luz dos princípios da Recomendação do Conselho da OCDE sobre Suborno e Apoio Oficial 

a Créditos à Exportação (OECD/LEGAL/0447), de 2019. Na ocasião os membros da OCDE e paí-
ses aderentes trocaram experiências sobre a implementação do instrumento, com vistas à possível 
elaboração de manual (“Guidance Note”) para tornar mais efetiva a sua aplicação. Houve especial 
atenção às Seções IV e V da Recomendação que tratam, respectivamente, de medidas para preve-

nir e combater suborno, e de monitoramento e devida diligência. O Brasil é um dos poucos países 
não-membros da OCDE que aderiram à Recomendação, tendo adotado o instrumento em março de 
2019.  

 Governança regulatória no setor de mineração no Brasil 

OCDE lançou, no último dia 2, o estudo sobre a “Governança regula-
tória no setor de mineração no Brasil” com uma avaliação geral das 
recentes reformas no setor. O relatório reconhece os avanços resul-
tantes da reforma que criou a Agência Nacional de Mineração (ANM) 
e do aperfeiçoamento das práticas regulatórias no Brasil no setor, en-
quanto aponta os desafios ainda existentes. Os dados e informações 
coletados são avaliados em relação aos princípios da OCDE em ma-
téria de política regulatória e são comparados às experiências da 
Austrália, do Chile e do México, fornecendo recomendações impor-
tantes para a continuação dos esforços de reformas. 

Inovação em cadeias de valor agroalimentares 

A convite do Centro de Desenvolvimento da OCDE, o Brasil participou da reunião do “Peer Learning 
Group” criado no contexto do Diálogo Político sobre Transformação Produtiva e Cadeias Globais de 

Valor, vinculado ao Centro, para elaboração de estudo, financiado pela União Europeia, sobre trans-
formação produtiva (“Production Transformation Policy Review”- PTPR) de regiões periféricas da 
EU, com foco na inovação das cadeias de valor agroalimentar. Mariane Crespolini, Diretora de Pro-
dução e Irrigação Sustentáveis (MAPA), apresentou, na ocasião, a experiência brasileira em matéria 

de inovação e práticas sustentáveis e ressaltou que a chave para o sucesso da implementação em 
larga escala dos processos de produção agrícola sustentáveis reside no uso de tecnologias inova-
doras, aptas não apenas a promover sustentabilidade, mas igualmente aumentar a produtividade e 
renda dos produtores rurais. Segundo a representante do MAPA, entre 2010 e 2020, 52 milhões de 

hectares beneficiaram-se de investimentos em inovação, com resultados positivos em matéria de 

mitigação (≃ 170 milhões de toneladas de CO2 equivalente) e metas mais ambiciosas nessa área 

estão contempladas no novo ciclo (2020-2030) do Plano ABC+. Com base nas experiências apre-

sentadas pelos diferentes países, o estudo deverá apresentar recomendações para o desenvolvi-
mento da indústria agroalimentar dos países e regiões cobertos pelo PTPR de modo a orientar no-
vas estratégias de desenvolvimento produtivo. 

Negociações sobre tributação da economia digital 

A fim de viabilizar a aplicação, a partir de 2023, do acordo político alcançado em outubro de 2021 
sobre a chamada “solução de dois pilares” para enfrentar os desafios da digitalização e globalização 

da economia na área tributária, a OCDE iniciou uma intensa agenda de negociações para ultimar os 
detalhes técnicos e jurídicos necessários à implementação das diretrizes acordadas. Como se re-
corda, o acordo alcançado contempla mudanças nas regras de distribuição de direitos tributários as-
sociados à atuação das grandes empresas multinacionais por um lado (Pilar 1) e, por outro, defini-

ção de patamares mínimos de tributação de empresas (Pilar 2). Já em dezembro de 2021, com ba-
se nessas discussões, foi possível acordar, no âmbito do Marco Inclusivo OCDE/G20 sobre Erosão 
da Base Tributária e Transferência de Lucros (BEPS), conjunto de regras modelo que deverão ser 
internalizadas pelos países participantes do acordo para implementação do Pilar 2, as Global Anti-

Base Erosion Model Rules” (GloBe Rules). No início de fevereiro, um primeiro bloco de esboço de 
regras para implementação do Pilar 1, sobre “nexus” e “fontes de receitas” (“revenue sourcing”), fo-
ram submetidas a consulta pública até o dia 18 de fevereiro. Destaque-se, ainda o lançamento, em 

janeiro de 2022, das negociações de uma convenção multilateral para a implementação do Pilar 1. A 
expectativa da OCDE é de que o texto final do instrumento seja submetido à assinatura e ratificação 
ainda este ano, para sua entrada em vigor o quanto antes.   

Avaliação das repostas à crise da Covid-19 

No contexto das análises desenvolvidas para apoiar os esforços de recuperação da economia glo-
bal pós-pandemia, a OCDE disponibilizou em sua página web no último dia 24 de janeiro, artigo que 

compila as “lições iniciais” de 67 avaliações feitas por governos de 18 países membros da OCDE, 
durante os quinze primeiros meses da pandemia, sobre as políticas que foram adotadas em respos-
ta à crise da Covid-19 em matéria de preparação, resposta e recuperação e gestão da crise. Segun-
do o documento, apesar de a pandemia ter afetado os países de maneiras diferentes, as avaliações 

conduzidas pelos governos revelam que os países chegaram a várias conclusões comuns, tais co-
mo (i) a falta de preparo para o enfrentamento de crise dessa magnitude foi generalizada; (ii) uma 
cooperação eficaz entre as diferentes áreas e agências do governo requer liderança e mandato cla-
ro; (iii) uma gestão adequada da crise pressupõe uma estratégia de comunicação clara; (iv) a ne-

cessidade de monitorar os efeitos de longo prazo das medidas extraordinárias adotadas pelos go-
vernos para mitigar os efeitos econômicos e financeiros da pandemia; (v) medidas tributárias foram 
cruciais para garantir a liquidez da economia, mas nem sempre foram focadas nos beneficiários cer-

tos; (v) a necessidade de estratégia de comunicação que envolva a emissão de mensagens focadas 
e frequentes, de forma transparente, e também o engajamento de atores relevantes na tomada de 
decisões e gestão de riscos, com vistas à construção de confiança. Ao todo, o documento elenca 14 
“insights” em relação à resposta à crise reunindo boas práticas e recomendações para cada um dos 

pontos.   

Agricultura e Meio Ambiente  

Novo estudo da OCDE ("Soil Carbon Sequestration by Agricultu-
re") demonstra que o sequestro líquido de carbono do solo em ter-

ras agrícolas poderia compensar 4% das emissões globais antro-
pogênicas anuais de GEE e contribuir de forma significativa para o 
cumprimento das metas do Acordo de Paris. À luz desse objetivo, 
o relatório incentiva a implementação de um pacote de políticas 

para aumentar os estoques globais de carbono do solo. Esse pa-
cote incluiria regulamentações para evitar a perda de carbono do 
solo, políticas de transferência de conhecimento para promover 
soluções “ganha-ganha” e incentivos adicionais fornecidos por 

meio de políticas baseadas no mercado. As conclusões do estudo 
estão em linha com as políticas brasileiras na matéria, em particu-
lar o Plano ABC+, que tem como um dos objetivos 

a ampliação dos estoques de carbono no solo por meio do uso 
das práticas de manejo conservacionistas  

Diálogo Brasil-OCDE 

A Chefe da Divisão de Questões Emergentes de Políticas do Departamento de Comércio e Agricul-

tura da OCDE, Susan Stone, participou, no dia 27 de janeiro, de webinário organizado pela Casa 

Civil da Presidência da República, em parceria com a ENAP, para um intercâmbio sobre tratamento 

dos temas de comércio internacional no âmbito da Organização. Na ocasião, a representante da 

OCDE apresentou um balanço dos principais temas na agenda atual do Comitê, que poderão nesse 

sentido, pautar o exame de acessão do Brasil no referido Comitê. Apresentações da SECEX/ME, 

DEC/MRE e Delbraspar trouxeram a avaliação brasileira da participação nos trabalhos do comitê de 

comércio e considerações sobre a futura dinâmica do processo de acessão nesse comitê que, co-

mo se sabe, está associado a poucos instrumentos da OCDE.  

 Atualização do Índice de Restrições ao Comércio de Serviços  

A OCDE divulgou, em fevereiro, a edição de 2022 do Services Trade 
Restrictiveness Index (STRI), que compila dados sobre restrições ao 
comércio de serviços em 22 setores. A presente edição contempla infor-
mações de 54 países, incluindo o Brasil, representando mais de 80% 
do comércio mundial de serviços. Foi observado no atual levantamento 
que, pela primeira vez desde a criação do STRI em 2014, a liberaliza-
ção de serviços ultrapassou, em escala global, a aplicação de novas 
restrições. No caso específico do Brasil, o relatório destaca que o país 
tem progressivamente introduzido reformas que contribuem para a me-
lhoria das condições de investimento e comércio em diversos setores, 
melhorando seu índice. 

Esquema de sementes  

O MAPA representou o Brasil, de 25 a 28 de janeiro, na reunião do Grupo de Trabalho do Esquema 
de Sementes da OCDE. Temas como o projeto para a digitalização dos certificados de sementes e 

o papel de técnicas bioquímicas e moleculares na identificação de variedades de sementes são 
exemplos dos assuntos discutidos no grupo de interesse do Brasil. 

Comitê de Política Ambiental 

O Comitê de Política Ambiental (EPOC) da OCDE reuniu-se em sessão extraordinária no dia 20 de 
janeiro para discutir os preparativos da próxima reunião de Ministros do Meio Ambiente, prevista pa-

ra 30 e 31 de março próximo, em Paris. Realizado na sequência da COP-26, o encontro propiciará 
oportunidade para um balanço dos trabalhos da OCDE sobre clima e promover discussão sobre o 
tema dos problemas ambientais decorrentes do uso de plásticos. Os Ministros poderão também 
abordar diversas áreas transversais, como eficiência energética, adaptação, financiamento e prote-

ção do meio ambiente para a saúde humana. Os detalhes e os potenciais resultados da conferên-
cia, incluindo eventual declaração conjunta, ainda estão em aberto e deverão ser definidos ao longo 
do mês de fevereiro. Na qualidade de país candidato, o Brasil foi convidado a participar da reunião.  

10ª edição da Rede Integrada da OCDE de Sustentabilidade Fiscal do Sistema de Saúde  

Técnicos brasileiros participaram, entre os dias 10 e 11 de fevereiro, da 10ª edição do encontro da 
Rede Integrada da OCDE de Sustentabilidade Fiscal do Sistema de Saúde. O encontro contou com 

a participação de mais de 230 representantes técnicos. Além do Brasil, outros 35 países e organis-
mos internacionais, a exemplo da União Europeia, da OMS, do FMI e do Banco Mundial, participa-
ram das discussões, centradas na avaliação de práticas orçamentárias que fortalecem os sistemas 
de saúde nacionais mantendo sua sustentabilidade fiscal. Foram debatidos, em particular, temas co-

mo o efeito da pandemia de COVID-19 nas finanças dos sistemas nacionais de saúde e quais ferra-
mentas orçamentárias poderiam facilitar a transformação digital dos sistemas de saúde, de modo a 
torna-los mais eficientes. 

Saúde 

Desenvolvimento 

Relatório sobre recursos hídricos no Brasil 

Em nova etapa da exitosa parceria entre a Agência Nacional de Águas 

e Saneamento Básico (ANA) e a OCDE, foi realizado, no último dia 13 

de janeiro, evento de lançamento do relatório da OCDE "Fostering Wa-

ter Resilience in Brazil: from Strategy to Action". Na sequência dos es-

tudos elaborados desde 2013 sobre as temáticas de “Governança” e 

“Cobrança”, o relatório atual é voltado para a transformação das reco-

mendações apresentadas em ações. Seu foco principal, nesse contex-

to, é recomendar um plano de ação para aperfeiçoar o gerenciamento 

de recursos hídricos no Brasil, evoluindo de uma abordagem baseada 

em risco para uma abordagem de resiliência. A OCDE tem sido um im-

portante parceiro nos esforços da ANA e do governo brasileiro para 

melhorar a infraestrutura hídrica no Brasil, e fortalecer a governança e 

os instrumentos econômicos em áreas chaves como saneamento e 

gestão de bacias hidrográficas  

O ano na OCDE começou com uma notícia há muito esperada. No último dia 25, o Conselho da Or-

ganização adotou Resolução sobre a abertura de discussões sobre acessão com o Brasil e outros 5 

países (Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia). Em carta  dirigida ao Presidente Jair Bolso-

naro, o Secretário Geral da OCDE comunicou o entendimento alcançado no Conselho da OCDE so-

bre o tema  e convidou o Brasil a reiterar o compromisso com os valores, visão e prioridades da Or-

ganização, elencados nas declarações emitidas por ocasião dos 60 anos da organização e da últi-

ma Reunião Ministerial do Conselho, com vistas a dar início a elaboração do “roteiro de aces-

são” (“roadmap”) que definirá os Comitês e instâncias responsáveis pelo exame técnico da conver-

gência das políticas brasileiras com as diretrizes e standards da OCDE e com as políticas dos Mem-

bros. 

O processo se desenvolverá em várias etapas. No momento, o secretariado está realizando consul-

ta aos diferentes comitês da organização para identificação das áreas de atenção prioritária para o 

exame dos candidatos, com vistas a submeter ao Conselho uma proposta de “roadmap”. Na se-

quência, o Brasil e demais candidatos deverão submeter à consideração dos membros um 

“memorando inicial” posicionando-se sobre a aceitação de cada um dos 251 instrumentos em vigor 

que compõem o acervo normativo da OCDE e elencando as medidas e políticas existentes nas 

áreas cobertas, a fim de permitir uma primeira avaliação do grau de convergência com os referidos 

instrumentos. 

Após essa fase, será dado início ao exame técnico propriamente dito no âmbito dos diferentes Co-

mitês incluídos no roteiro de acessão, o que envolve a realização de estudos abrangentes das políti-

cas pertinentes dos candidatos(“reviews”), elaborados pelo Secretariado em articulação com as 

áreas competentes dos governos dos países candidatos. Os resultados dessa análise serão subme-

tidos à apreciação dos membros do Comitê para avaliação e identificação de eventuais lacunas ou 

incompatibilidades da legislação e práticas com os padrões da OCDE. Quando cada Comitê tiver 

considerado que o Brasil atende todos os requisitos de convergência, recomendará ao Conselho da 

OCDE a acessão do Brasil. O processo termina quando todos os Comitês tiverem concluído os res-

pectivos exames com parecer favorável, habilitando assim o Conselho a convidar o país a assinar o 

Protocolo de Acessão.  

Não há prazo fixo pré-estabelecido para a conclusão da acessão. Os processos recentes (Costa Ri-

ca, Colômbia, Letônia e Latvia), levaram entre três e cinco anos.   

Nessa nova etapa, e ao longo de todo processo, será importante continuar aprofundando o engaja-
mento com as atividades da OCDE. Por força da dinâmica do processo de acessão, por outro lado, 
pedidos pontuais de adesão a instrumentos do acervo normativo já não deverão ser processados, já 
que a acessão implica aderir a todos os instrumentos, enquanto a elevação de status de participa-

ção nas diferentes instâncias também perdem sentido, já que pela acessão o país se torna membro 
desses comitês e, durante o processo de acessão, já participa de suas atividades. Espera-se, con-
tudo, dos países candidatos, que tenham participação ativa nas reuniões dos Comitês e na elabora-

ção de novos instrumentos ao longo do processo de acessão. Teremos, portanto, muito trabalho à 
nossa frente. Para facilitar a atuação do Brasil nessa nova etapa, voltamos a circular aqui versão 
atualizada das informações de base sobre o engajamento do Brasil com a OCDE. A equipe de DEL-
BRASPAR segue à disposição para mover esse processo adiante! 

Meio ambiente 

Desenvolvimento regional 

A edição 2022, com dados até 2020, do Inventário de Restrições 
à Exportação de Matérias Primas Industriais da OCDE foi lança-
da em janeiro. O levantamento, criado em 2009, cobre diferen-
tes medidas regulatórias consideradas restritivas às exporta-
ções de 65 matérias primas industrias (minerais, metais e ma-
deiras), entre elas impostos, quotas, proibições e requisitos de 
licenciamento para exportação. O inventário cobre atualmente 
80 países que representam 95% da produção global de minerais 
e metais e 80% da produção mundial de madeira. No caso bra-
sileiro, foram avaliadas eventuais restrições à exportação de 38 
commodities e, a exemplo de edições anteriores, foram manti-
das menções a restrições à exportação de 10 produtos, ligadas 
especialmente à necessidade de obtenção de licenças não au-
tomáticas de exportação. 

Inventário de restrições à exportação de matérias primas industriais 

Eletricidade 

A Agência Internacional de Energia (AIE) publicou, no dia 14 de janeiro, relatório com análise das 
tendências do mercado de eletricidade para os próximos anos ("Electricity Market Report"). De acor-

do com a AIE, entre 2022 e 2024, a demanda de eletricidade deve crescer em média 2,7% ao ano, 
embora a pandemia de Covid-19 e os elevados preços da energia tragam alguma incerteza a este 
panorama. Enquanto o uso de energias renováveis deve crescer em média 8% ao ano, atendendo a 
mais de 90% do crescimento da demanda líquida durante o período, a geração baseada em energia 

nuclear deve crescer cerca de 1% ao ano. O estudo alerta, entretanto, que na ausência de mudan-
ças estruturais mais rápidas no setor, o aumento da demanda nos próximos três anos poderá resul-
tar em volatilidade adicional do mercado e na continuação de altos níveis de emissões de gases de 
efeito estufa.  

Energia 

Gás natural 

O tradicional relatório da AIE sobre o setor de gaz "Gas Market Report, Q1 2022", divulgado em ja-
neiro, aponta que o consumo mundial de gás natural se recuperou em 4,6% em 2021, mais que o 

dobro do declínio observado em 2020. O forte crescimento da demanda em 2021 foi impulsionado 
pela recuperação econômica que se seguiu às medidas de restrição de circulação em razão da pan-
demia, no ano anterior, e por uma sucessão de eventos climáticos extremos. A oferta de gás natural, 
entretanto, não acompanhou o ritmo, o que, combinado com interrupções inesperadas de forneci-

mento, levou à restrição de mercados e aumentos acentuados de preços, freando o crescimento da 
demanda no segundo semestre de 2021. Em janeiro deste ano, de acordo com a AIE, a incerteza 
sobre preços e oferta permaneceu alta, com a maior parte da temporada de aquecimento ainda por 
vir. Os padrões climáticos provavelmente continuarão sendo o principal impulsionador dos preços e 

da volatilidade nas próximas semanas, embora também haja outros fatores físicos, comerciais e ge-
opolíticos em jogo. Nesse cenário, a Agência alerta que a situação atual do mercado é um forte lem-
brete para os países consumidores de gás sobre a importância de implementar e atualizar suas po-

líticas de segurança de fornecimento, incluindo medidas para proteger os consumidores e otimizar o 
uso da infraestrutura de gás, especialmente o armazenamento.  

Cooperação Brasil – AIE em matéria de Eficiência energética  

Pelo terceiro ano consecutivo, a AIE contribuiu para o Atlas de Eficiência Energética, referência anu-
al do Brasil para políticas de eficiência energética, publicado pela Empresa de Pesquisa Energética 

(EPE). Este ano, o foco do Atlas é o frete rodoviário, fornecendo uma visão geral de como o setor se 
desenvolveu nas últimas duas décadas, como as políticas influenciaram o consumo e as emissões 
de energia, e onde estão as oportunidades para mais progresso. Segundo os dados da AIE, além 
da frota significativa de caminhões, o país tem alguns dos maiores caminhões do mundo, com veí-

culos pesados desempenhando um papel crucial no transporte de commodities agrícolas e respon-
dendo por 60% do uso total de energia de frete no país. O estudo, disponível em português, aponta 
que, nas últimas duas décadas, a eficiência dos caminhões brasileiros melhorou como resultado de 
políticas de estímulo à inovação na indústria automobilística, à modernização das estradas, à redu-

ção de emissões e à promoção de combustíveis alternativos. Ao mesmo tempo, a análise indica que 
o Brasil pode se beneficiar ainda mais com base nas políticas existentes e na experiência internaci-
onal. Como exemplo, sugere a substituição de caminhões com mais de 30 anos, que representam 

cerca de 6% da frota nacional, o que permitiria reduzir significativamente o consumo de combustí-
veis e as emissões de carbono.  

Estudo sobre o setor de papel e celulose no Brasil 

Além do estudo sobre o transporte rodoviário de cargas no Brasil, a AIE lançou, no último dia 26 ja-
neiro, publicação conjunta com a Empresa de Pesquisa Energética (EPE), com o apoio da Indústria 

Brasileira de Árvores (Ibá), sobre o setor de papel e celulose no Brasil. O estudo aponta que essa 
indústria encontra-se em posição privilegiada para aprofundar os esforços de eletrificação, eficiência 
energética, reciclagem e inovação tecnológica, considerando que o setor é um dos maiores consu-
midores de energia do Brasil - em 2020, a produção de papel e celulose representou 16% do consu-

mo final de energia industrial do país, bem acima da participação de 5,3% que a indústria tem em 
nível global. Os prognósticos apresentados são particularmente relevantes ante a dimensão da lide-
rança brasileira no mercado internacional: segundo maior produtor mundial de celulose, após os Es-
tados Unidos, respondendo por mais de 11% da produção global, e um dos maiores exportadores 

do mundo, além de estar entre os 10 maiores produtores de papel. 
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