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Despedida 

 

A edição de novembro do Boletim Informativo marca o 

final da minha gestão à frente de DELBRASPAR. Espero que 

o Boletim tenha permitido aos leitores testemunhar, ao 

longo dos últimos cincos anos, a evolução positiva da 

participação brasileira nas várias áreas da OCDE e nas 

demais organizações econômicas internacionais sediadas 

em Paris. Despeço-me com a esperança de ter contribuído 

para adensar as relações do Brasil com estas organizações, 

em prol do aperfeiçoamento das políticas públicas 

brasileiras e da projeção dos interesses do país. Se essa 

esperança for justificada, tal se terá devido ao apoio da 

competente e entusiasmada equipe retratada ao lado, bem 

como ao crescente engajamento dos diferentes ministérios 

e demais órgãos públicos brasileiros. Agradeço, igualmente, 

o interesse, participação e apoio dos representantes da 

sociedade civil, da academia e do setor privado que 

acompanharam o trabalho de DELBRASPAR nesses anos.  
              

Teremos pela frente, com o início da etapa técnica de 

exames de acessão da OCDE, a oportunidade de efetuar um 

grande exercício de avaliação das políticas públicas 

brasileiras nas 26 áreas cobertas no Roteiro de Acessão 

adotado em junho de 2022. O processo de acessão à OCDE 

não deve ser concebido como um objetivo em si, nem como 

um exercício de prestígio, mas como um exercício que 

deriva seu valor do próprio processo.  Um processo que 

requererá um olhar atento sobre dinâmicas de trabalho e 

práticas adotadas no Brasil em comparação às melhores 

EQUIPE DELBRASPAR EM 2018 

EQUIPE DELBRASPAR EM 2022 



práticas internacionais, com a expectativa de que esse diagnóstico ajude os formuladores de políticas 

públicas nacionais a adotar “políticas melhores para vidas melhores”, para usar o lema da organização, 

sempre sujeito às necessidades e realidades nacionais.  

 

Carlos Márcio Cozendey 

 
    

 

 

Processo de acessão 
 

Inicio do exame técnico do Brasil nos Comitês 

Com a entrega do Memorando Inicial pelo Brasil em 30 de setembro último, iniciou-

se formalmente a etapa de exame técnico pelos 26 Comitês incluídos no roteiro de 

acessão do Brasil. 

Essa etapa envolverá, em um primeiro momento, coleta de informações e 

esclarecimentos adicionais sobre as políticas brasileiras nas respectivas áreas para 

embasar a elaboração, pelo secretariado dos “accession reviews”, com a avaliação 

do secretariado sobre o grau de convergência da legislação e práticas brasileiras com 

os princípios fundamentais da OCDE em cada área. Já foram recebidos até o momento pedidos de 

informação sobre as políticas de concorrência e de governança corporativa com pedido de respostas até 

janeiro.  A expectativa é de que outros questionários sejam encaminhados até o final do ano.   

Os relatórios de acessão serão elaborados em função da ordem de recebimento das respostas dos países 

candidatos. Além do Brasil, a Croácia também já ingressou nessa fase, com a entrega recente do seu 

Memorando Inicial. Romênia e Bulgária indicaram que devem fazê-lo em breve.  

 

 

Visita de Representantes do CONSAD à OCDE 

Com o intuito de conhecer melhor o trabalho da Organização e os 

potenciais impactos e oportunidades do processo de acessão do Brasil à 

OCDE para os Estados brasileiros, representantes do CONSAD, com a 

participação de vários secretários de planejamento, fazenda e 

administração estaduais e entidades parceiras, realizaram, entre 7 e 8 de 

novembro, missão à OCDE. Reuniram-se, na ocasião, com Diretores e 

especialistas de várias áreas da OCDE, em particular governança pública, 

governo aberto e digital, orçamento, política regulatória, 

desenvolvimento regional e investimentos.  Além do intercâmbio sobre a agenda da OCDE nas áreas 

prioritárias para os Estados foram exploradas possibilidades de cooperação futura. Dada a natureza do 

processo de acessão e o papel dos estados na implementação de políticas públicas, eles terão papel 

relevante ao longo do exame do Brasil.  

 

 

 

https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-brazil-EN.pdf
https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-brazil-EN.pdf


 

Agricultura 
 

Reunião Ministerial do Comitê de Agricultura da OCDE 

Os ministros da Agricultura dos países membros da OCDE e parceiros 

reuniram-se em Paris entre os dias 3 e 4 de novembro, sob a Co-

Presidência do Canadá e Nova Zelândia, para discutir os desafios atuais do 

setor e definir as prioridades para o trabalho do Comitê de Agricultura da 

organização no próximo biênio, reunidas na Declaração Ministerial 

adotada na ocasião. Em linha com a posição defendida pelo Brasil, o 

Secretário-Geral da OCDE, Mathias Cormann, referiu-se em suas 

considerações iniciais aos impactos negativos dos subsídios no setor, não 

só para o comércio, mas também para o meio ambiente. Defendeu, com base em dados de estudos recentes 

da OCDE, como o "Agricultural Outlook" e “Agricultural Policy Monitoring and Evaluation”, o 

redirecionamento de subsídios ineficientes e distorcivos, que estariam em aumento, para investimentos em 

ciência, tecnologia, infraestrutura e meio ambiente, onde seriam mais necessários e eficazes.  

Representei o Brasil na reunião, que teve ainda participação, em modo 

virtual, de representantes do MAPA. A intervenção brasileira buscou 

destacar a importância da redução dos subsídios e de um comercio 

internacional livre e justo para garantir segurança alimentar e a 

sustentabilidade do setor agrícola, contemplando as três dimensões do 

desenvolvimento sustentável. 

Em preparação à realização da reunião ministerial do Comitê de 

Agricultura a OCDE, foram realizados, entre 5 e 7 de outubro, uma série 

de eventos, dentre os quais a reunião do Comitê de Agricultura (COAG), 

que contaram com a participação do Brasil. Em linha com o tema central 

da reunião ministerial, os debates giraram em torno das políticas de 

sustentabilidade e o impacto dos subsídios agrícolas. 

Mesa redonda “Peace for Food” 

No contexto das comemorações dos 60 anos do “Business at OECD” (BIAC), que representa o setor privado 
nas atividades da OCDE, foi realizada em 5 de outubro a mesa redonda Peace for Food que teve como temas 
o crescimento da produtividade sustentável e a transformação de sistemas alimentares diante dos desafios 
impostos pelas questões climáticas. 

Representante da CNA participou como panelista na primeira sessão sobre sistemas alimentares. Em sua 

intervenção, Sueme Andrade, destacou que uma transformação global dos sistemas alimentares passa, 

necessariamente, pelo diálogo com todos os grandes atores no setor e recordou o peso atual do mercado 

asiático. Alertou, ainda, que políticas unilaterais com impacto sobre o comércio devem ser equilibradas e 

considerar componentes sociais e econômicos, além dos ambientais, sob pena de agravarem a crise 

alimentar global. O relatório do BIAC com o resumo das contribuições do setor privado para o Encontro 

Ministerial do Comitê de Agricultura pode ser acessado na íntegra aqui.  

 

 

https://www.oecd.org/agriculture/ministerial/documents/OECD%20Agriculture%20Ministerial%20DECLARATION%20EN.pdf
https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm
https://www.oecd.org/agriculture/topics/agricultural-policy-monitoring-and-evaluation/
https://25159535.fs1.hubspotusercontent-eu1.net/hubfs/25159535/website/documents/pdf/Food%20and%20Agriculture/Peace%20for%20Food%20Campaign%20Synthesis%20Report.pdf


Fórum Global de Agricultura  

Realizado anualmente, a edição de 2022 do Fórum Global da Agricultura, que reúne representantes do 
governo, setor privado, sociedade civil e organizações internacionais que acompanham o tema agrícola, 
ocorreu no dia 6 de outubro, no contexto da preparação para a Ministerial do Comitê de Agricultura da 
OCDE e teve, igualmente, como tema central, a questão da sustentabilidade no contexto das questões 
climáticas ("Enhancing Agriculture and Food Systems’ Contribution to Climate Change”). O fórum foi 
composto por quatro painéis, dedicados a diferentes vertentes da relação entre agricultura, sistemas 
alimentares e mudança do clima: a) "Livestock in a climate friendly future”; b) "Carbon farming and market-
based incentives – the solution?"; c) "Leading private sector climate and agriculture initiatives"; e d) "On 
the way to COP27 how can agriculture and land use contribute to Net Zero emissions?".  

 

Códigos de Tratores da OCDE  

O Brasil participou, de 24 a 28 de outubro da 21º Conferência Bienal de Engenheiros do Código de Tratores 
da OCDE. Além de DELBRASPAR, a delegação brasileira contou com a presença de representantes da 
Associação Brasileira da Indústria de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ) e dois laboratórios brasileiros 
interessados no credenciamento para a realização de ensaios laboratoriais para avaliação da segurança de 
tratores. O Brasil é membro dos Códigos e espera no futuro habilitar-se para realizar os ensaios 
laboratoriais na rede credenciada pela OCDE. 

 

Ciência e tecnologia 
 

Reunião do Comitê de Políticas de Ciência e Tecnologia (CSTP)  

Foi realizada entre 26 e 28 de outubro a 121ª sessão do Comitê de Políticas de Ciência e Tecnologia (CSTP). 

O encontro debateu temas como estratégias para o financiamento de Ciência e Tecnologia voltadas para a 

transição verde, projetos na área de capacitação no setor e permitiu a troca de ideias preliminares sobre os 

temas que deverão ser considerados no encontro ministerial do CSTP, previsto para ser realizado em abril 

de 2024. Participaram do encontro representantes do MRE e do MCTI. 

 

Comércio 
 

Reunião do Grupo de Trabalho do Comitê de Comércio  

Foi realizada, em 12 de outubro, sessão do Grupo de Trabalho do Comitê de Comércio. O encontro debateu 

projetos sendo desenvolvidos pela diretoria de Comércio sobre diferentes temas, com destaque para a 

mensuração da economia digital, resiliência das cadeias de suprimento de equipamentos médicos e 

medicamentos e oferta internacional de bens primários relevantes para a transição ambiental. Participaram 

do encontro representantes do Ministério das Relações Exteriores, do Ministério da Economia e do Banco 

Central.  

 

Worskshop sobre o STRI 

A OCDE, com o apoio da Delegação do Canadá, organizou, em 13 de outubro, workshop sobre a utilização e 

impacto do índice de restritividade no comércio de serviços da OCDE (STRI). O evento contou com a 

participação de funcionários de governo que lidam com a ferramenta, com professores de comércio 

https://www.oecd.org/agriculture/events/oecd-global-forum-on-agriculture/


internacional que utilizam os resultados anuais do Índice para o desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, 

e com representantes de organizações internacionais, como a OMC e a ASEAN, que compartilharam como o 

STRI impacta as atividades em tais organismos. Representante do Ministério da Economia compartilhou a 

experiência brasileira com a utilização do índice para o desenvolvimento de políticas públicas voltadas para 

a redução de barreiras no setor. Representantes do MRE e do BACEN também participaram do evento. 

 

Fórum Global de Comércio  

Foi realizado, em 18 de outubro, o Fórum Global de Comércio da OCDE. Organizado anualmente pela 

Organização para estimular o debate sobre um tema específico relacionado ao comércio internacional com 

interlocutores externos (países não membros, organizações internacionais, academia, setor privado e 

sociedade civil), a edição de 2022 do evento dedicou-se a avaliar o vínculo entre políticas de comércio e 

políticas na área de conduta empresarial responsável (RBC). Destacou-se durante as falas dos especialistas 

convidados o papel da RBC como mecanismo para garantir a sustentabilidade de cadeias de produção. 

Representantes do MRE, do Ministério da Economia e do BACEN acompanharam o evento. 

 

Desenvolvimento 
 

Reunião de Alto Nível do "Governing Board" do Centro de Desenvolvimento da OCDE 

Foi realizada, em 24 e 25 de outubro, a 8ª Reunião de Alto Nível do "Governing Board" do  Centro de 

Desenvolvimento da OCDE (DEV). A ocasião marcou a celebração dos 60 anos do DEV e o lançamento do 

Relatório do Grupo de Personalidades Eminentes, que destacou a relevância do fórum como lócus 

privilegiado de diálogo entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. As discussões foram concentradas 

em três grandes seções, com discussões focadas no debate sobre o desenvolvimento na atual conjuntura, 

desenvolvimento sustentável e interações entre desenvolvimento e questões de gênero. Em declaração 

conjunta adotada na ocasião recordou-se a contribuição e o papel a ser desempenhado pelo DEV no debate 

internacional sobre a promoção do desenvolvimento sustentável.   

 

Energia 
 

World Energy Outlook 2022 (WEO)  

A Agência Internacional de Energia (AIE) da OCDE lançou, no dia 27 de outubro, o 

World Energy Outlook 2022 (WEO), cujas análises tiveram como foco principal os 

impactos do conflito na Ucrânia sobre a produção e consumo de energia no mundo. 

Segundo a AIE o conflito levou o mundo em uma crise global de energia sem 

precedentes, pela complexidade e alcance, com grande impacto, sobretudo, em 

países mais vulneráveis. Com base nos mais recentes dados de energia, o WEO 

procurou explorar as principais questões suscitadas pela crise atual: (1) se a crise será 

um revés para as transições de energia limpa ou um catalisador para uma ação maior; 

(2) como as respostas dos governos podem moldar os mercados de energia; e (3) 

quais riscos de segurança energética estão à frente no caminho para emissões 

líquidas zero. O relatório aponta que, embora global, a crise atual tem a Europa como 

palco principal, sendo o gás natural o centro das atenções, especialmente durante o atual inverno do 

hemisfério norte. As análises do relatório confirmam que os países não têm investido o suficiente em energia 

https://www.oecd.org/dev/development-centre-60-years/HLM-8-Policy-Statement-English.pdf
https://www.oecd.org/dev/development-centre-60-years/HLM-8-Policy-Statement-English.pdf
https://iea.blob.core.windows.net/assets/c282400e-00b0-4edf-9a8e-6f2ca6536ec8/WorldEnergyOutlook2022.pdf


nos últimos anos, fato que deixou o sistema energético mais vulnerável aos tipos de choques vistos em 2022. 

Uma transição energética suave e segura exigirá um grande aumento nos fluxos de investimento em energia 

limpa. Para que o mundo consiga entrar nos trilhos rumo à meta da neutralidade climática, segundo o 

estudo, será necessária uma grande mudança para triplicar os gastos com energias limpas e infraestrutura 

até 2030, e aumentar substancialmente os investimentos em mercados emergentes e economias em 

desenvolvimento. A AIE, no entanto, apontou que, apesar do aumento inicial do uso de energias fósseis em 

reação inicial à crise, as respostas dos países, no geral, vão na direção de acelerar a transição energética e 

garantir mais segurança energética. Graças a investimentos em novas tecnologicas e novos métodos de 

produção limpa a expectativa é de que pela primeira vez desde a Revolução Industrial haja crescimento com 

queda da demanda de combustíveis fósseis no médio prazo.  As projeções também apontam a uma redução 

considerável do peso da Rússia no mercado energético, dada a menor dependência europeia de gás.  

 

Standing Group on Long-term Cooperation (SLT) 

Representante do Ministério de Minas e Energia participou da reunião do Standing Group on Long-Term 

Cooperation que trata, no âmbito  da Agência Internacional de Energia da OCDE, de questões relacionadas 

à eficiência e segurança energética e à sustentabilidade ambiental do setor. Realizado em 11 e 12 de 

outubro, o encontro teve forte ênfase nos impactos do conflito na Ucrânia sobre o mercado internacional 

de energia e as respostas dos países à crise. O secretariado da AIE também apresentou atualizações sobre 

as tendências do mercado internacional de energia de petróleo, gás e eletricidade, alertando para o fato de 

que, caso o inverno no hemisfério norte seja severo, a situação já complexa com a crise atual poderá se 

agravar ainda mais. Também foram apresentadas atualizações sobre a criação do working party sobre 

minerais críticos, sobre as contribuições da AIE para a COP 27 da UNFCCC e sobre relatório da AIE a respeito 

da cadeia de suprimentos para energia solar. 

 

Comitê sobre Pesquisa e Tecnologia no setor de energia  

O Comitê sobre Pesquisa e Tecnologia Energética (CERT) da AIE apresentou suas principais atividades nos 

dias 19 e 20 de outubro. Entre os destaques, o secretariado avançou detalhes sobre o relatório “Energy 

Technology Perspectives 2023”, que deverá passar por análises de “peer review” nas próximas semanas.  

Também  discutiu-se a proposta de criação de um novo “working party” sobre descarbonização industrial 

(tema que será retomado em fevereiro, na próxima reunião do grupo), e  a iniciativa “IEA Medium-Term 

Strategy for Energy Research and Technology 2023-27”, atualmente em elaboração. O CERT voltará a se 

reunir nos dias 22 e 23 de fevereiro de 2023. 

 

Governança corporativa 
 

Grupo de Trabalho sobre Empresas Estatais e Práticas de Privatização 

Foi realizada, em 25 e 26 de outubro, reunião do Grupo de Trabalho sobre Empresas Estatais e Práticas de 

Privatização da OCDE. A delegação brasileira contou com representantes do Ministério da Economia, 

Controladoria-Geral da União e Ministério das Relações Exteriores. As discussões  centraram-se nas revisões 

dos Princípios de Governança Corporativa e das Diretrizes para Empresas Estatais, assim como nas Diretrizes 

Anticorrupção e de Integridade. O Brasil apresentou seus avanços em práticas de transparência ativa e no 

estabelecimento de metas e objetivos claros para suas empresas estatais. Representante da Petrobrás 

participou virtualmente de um dos pontos de discussão e fez apresentação sobre o caminho de recuperação 



da empresa após denúncias de corrupção, demonstrando o incremento na robustez das práticas de 

governança interna adotadas pela empresa desde então. 

 

 

Governança pública 
 

Combate à Corrupção  

O Brasil participou da terceira reunião do ano do Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE (WGB) entre 11 

e 14 de outubro, em Paris. A delegação brasileira contou com representantes da Controladoria-Geral da 

União, da Advocacia-Geral da União e do Ministério das Relações Exteriores. Além do acompanhamento da 

evolução da implementação da Convenção nos diferentes países, foram discutidos o calendário dos 

próximos ciclos de monitoramento previstos na Convenção. No caso do Brasil, a fase 4 de monitoramento 

está programada para 2023. Em sessão reservada aos membros da OCDE, foi decidido que a avaliação dos 

países candidatos à acessão no âmbito do WGB se dará após a conclusão das respectivas fases de 

monitoramento. Nos casos dos países candidatos que ainda não são membros da Convenção, o exame só se 

iniciará após a adesão à convenção e avaliação inicial de sua implementação (fases 1 e 2 de monitoramento). 

 

Infraestrutura 
 

Iniciativa “Blue Dot Network”  

 Representantes do Ministério da Infrastrutura, BNDES e CGU participaram 

de “workshop” virtual, no dia 4 de outubro, sobre a iniciativa “Blue Dot 

Network”, patrocinada por Austrália, EUA e Japão, com apoio da plataforma 

da OCDE para engajamento do setor privado “Trust in Business”. O projeto visa criar um sistema de 

certificação de projetos de infraestrutura a partir de critérios e indicadores baseados nos Princípios de 

Investimento em Infraestrutura de Qualidade, formulados durante a presidência japonesa do G20, em 2019, 

e recentemente desenvolvidos durante a presidência indonésia Inserida no contexto dos esforços que vêm 

sendo envidados pela OCDE para promover a agenda de qualidade de infrastrutura, a iniciativa está 

atualmente em fase de projetos-piloto para calibragem dos indicadores,  derivados de critérios já existentes 

em áreas como sustentabilidade sócio-ambiental, anticorrupção e sustentabilidade financeira. A expectativa 

dos patrocinadores é de que a “Blue Dot” facilite o financiamento dos projetos certificados. Por iniciativa 

própria, dois projetos de infraestrutura no Brasil estariam participando da etapa de testes.  

 

Investimentos 
 

Semana de reuniões do Comitê de Investimentos da OCDE 

De 17 a 20 de outubro, ocorreram as reuniões do Comitê de Investimentos da OCDE, que incluíram a 

realização de encontro da rede de agências de promoção de investimentos da América Latina para debater 

estratégias de atração de investimento para o desenvolvimento regional, com participação de representante 

da APEX-Brasil. O Brasil também participou da quinta edição de seminário sobre investimentos e 

desenvolvimento sustentável. Na ocasião, o diretor de Política Econômica, Financeira e de Serviços do 

Itamaraty, Ricardo Monteiro, apresentou diversos aspectos da experiência brasileira do Programa de 

https://www.oecd.org/corporate/oecd-and-the-blue-dot-network.htm
https://www.oecd.org/corporate/oecd-and-the-blue-dot-network.htm
https://www.g20.org/the-g20-endorses-the-compendium-of-quality-infrastructure-investment-qii-indicators-and-the-associated-guidance-note/
https://www.g20.org/the-g20-endorses-the-compendium-of-quality-infrastructure-investment-qii-indicators-and-the-associated-guidance-note/


Parcerias de Investimentos (PPI), bem como de engajamento nas negociações sobre facilitação de 

investimento na OMC e sobre conduta empresarial responsável na OCDE. A agenda do Comitê de 

Investimentos, propriamente dita, foi, em grande medida, dedicada ao aprofundamento do trabalho da 

OCDE na área de investimento estrangeiro de qualidade (“FDI Qualities”), que busca consolidar princípios, 

incentivos e instrumentos práticos, bem como indicadores, com vistas à promoção de fluxos de investimento 

estrangeiro com impacto positivo nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs).   

 

Meio ambiente 
 

9th OECD Forum on Green Finance and Investment 

Entre 5 e 7 de outubro, a OCDE organizou o 9º Fórum de Financiamento Verde e Investimento, que este ano 

teve como tema: “Moving from commitments to actions in the decade for delivery: towards impactful green 

and sustainable finance”, respondendo à necessidade premente de alinhar financiamento com os objetivos 

globais sobre clima, meio ambiente e desenvolvimento. Além da sessão plenária de alto nível, que contou 

com a presença do Secretário-Geral da OCDE, Mathias Cormann, o Fórum promoveu debates com 

representantes governamentais, acadêmicos, cientistas e membros do setor privado e da sociedade civil 

sobre temas relacionados a: (1) emergência do financiamento de transição; (2) evolução do investimento 

ambiental, social e de governança (ESG, na sigla em inglês); (3) financiamento em adaptação e infraestrutura 

resiliente; (4) integração de riscos financeiros relacionados à biodiversidade na tomada de decisões. Os 

debates encontram-se disponíveis aqui.  

 

 Programa Internacional para Ação sobre Clima (IPAC),  

O Grupo de Especialistas do IPAC reuniu-se no dia 18 de outubro para repassar a evolução dos trabalhos 

relacionados à elaboração e à ampliação de indicadores climáticos do “dashboard” do IPAC, como 

contribuição adicional da OCDE à COP 27 da UNFCCC. Os debates centraram-se na futura implementação do 

“Climate Actions and Policies Measurement Framework” (CAPMF) – cujo objetivo, segundo a OCDE, será 

facilitar a compreensão e a troca de experiências sobre políticas e medidas governamentais de cada país em 

combate à mudança do clima e seus resultados –, e nos avanços das discussões sobre monitoramento da 

exposição a perigos relacionados ao clima. O secretariado também apresentou as linhas do trabalho analítico 

que o IPAC oferecerá por meio de seu “Annual Climate Monitor”, que trará um resumo dos principais 

resultados dos esforços climáticos no último ano. 

 

Grupo de Trabalho sobre Produtividade de Recursos e Resíduos (WPRPW) 

Em encontro realizado entre 26 e 28 de outubro, o GT  avaliou os progressos relacionados aos trabalhos de 

digitalização para combater o crime de resíduos e o comércio ilegal de resíduos; a proposta do secretariado 

de desenvolver relatório sobre o papel da cooperação para o desenvolvimento no combate à poluição 

plástica (que incluirá as tendências de poluição plástica em países em desenvolvimento); e as recentes 

alterações nas “e-waste listings” no âmbito da Convenção de Basileia e suas implicações para a Decisão da 

OCDE sobre Movimentos Transfronteiriços. Avançou-se, também, proposta de projeto para o 

desenvolvimento de um Relatório de Síntese sobre Validação de Conteúdo Químico Econômico de Plásticos 

Reciclados, para o qual cada país deverá indicar um especialista técnico, de modo a acompanhar os trabalhos 

on-line e por escrito. 

 

https://www.oecd.org/investment/sustainable-investment/#:~:text=The%20OECD%20FDI%20Qualities%20Initiative,more%20productive%20and%20innovative%20economy
https://www.oecd-events.org/oecd-forum-on-green-finance-and-investment/sessions


Mercados financeiros 
 

140ª sessão do Comitê de Mercados Financeiros 

Representantes do Ministério da Economia, Banco Central e Ministério das Relações Exteriores participaram 

no dia 6 e 7 de outubro, da 140ª sessão do Comitê de Mercados Financeiros da OCDE. A  reunião centrou-se 

nas relações entre temas ambientais e de biodiversidade e o  funcionamento dos mercados financeiros, 

assim como nos impactos da evolução tecnológica, com destaque para os recentes desenvolvimentos nas 

finanças descentralizadas, sobre as finanças internacionais, especialmente em conjuntura de incertezas 

econômicas e geopolíticas. 

 

Força Tarefa sobre Proteção do Consumidor de Serviços Financeiros 

Realizou-se, entre 20 e 21 de outubro, reunião da Força Tarefa sobre Proteção do Consumidor de Serviços 

Financeiros em que foram abordados temas como proteção ao consumidor de serviços financeiros, inclusão 

financeira, bem-estar financeiro e educação financeira. Discutiu-se também a possibilidade de elevar a Força 

Tarefa ao nível de Comitê da OCDE. A delegação brasileira no encontro foi composta por representantes do 

Banco Central e do Ministério das Relações Exteriores. 

 

 

Temas sociais 
 

Migrações 

No dia 10 de outubro,  A OCDE divulgou as conclusões do “Panorama de Migrações 

Internacionais 2022”, publicação anual da OCDE sobre os desenvolvimentos recentes 

dos movimentos migratórios e seus impactos. Para além dos dados e análises 

regularmente incluídos no levantamento, a edição deste ano foca no impacto das 

migrações causadas pela guerra na Ucrânia e nos desafios associados à inclusão de 

imigrantes no mercado de trabalho, sobretudo no caso de fluxos repentinos. A 

edição de 2022 introduziu também, pela primeira vez, capítulos sobre migração de 

estudantes internacionais, que incluem referências diversas à emigração de 

brasileiros. 

 

 

Saúde 

Nos dias 11 e 12 de outubro, teve lugar reunião do Grupo de Trabalho da OCDE sobre Estatísticas de Saúde, 

que contou com participação do diretor do Departamento de Economia da Saúde, Investimento e 

Desempenho do Ministério da Saúde, além de diplomata de DELBRASPAR. Na ocasião, foram discutidos, 

entre outros temas, o aprimoramento de dados relacionados à atenção primária à saúde, e a 

comparabilidade de dados de saúde de diferentes países. O encontro foi também oportunidade para 

discussões com o secretariado de projeto conjunto sobre contas nacionais de saúde, com vistas justamente 

a aprimorar a qualidade, a comparabilidade e a divulgação dos dados brasileiros de gastos na área. 

 

https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm
https://www.oecd.org/migration/international-migration-outlook-1999124x.htm


Tributação 
  

Quadro Inclusivo sobre Erosão da Base Tributária e Relocalização de Lucros (BEPS) 

 O quadro inclusivo sobre BEPS retomou na reunião realizada nos dias 6 e 7 de outubro, em Paris, as 

discussões com vistas à implementação do acordo adotado no ano passado sobre a tributação da economia 

digital baseado em dois pilares. Na ocasião, apresentou-se novo cronograma para as negociações da 

Convenção Multilateral para o Pilar 1, que prevê a redistribuição de direitos de tributação sobre a economia 

digital, com previsão de assinatura em junho 2023. Quanto ao Pilar 2, que trata de estabelecer padrões 

internacionais mínimos de tributação, foi destacada a importância de sua rápida implementação. A 

delegação brasileira contou com representação da Receita Federal e do Ministério das Relações Exteriores. 

 

Turismo 
 

110ª sessão do Comitê de Turismo 

Nos dias 18 e 19 de outubro, foi realizada a 110ª sessão do Comitê de Turismo da OCDE. A participação do 

Brasil na reunião foi coordenada entre o MRE e o Ministério do Turismo e contou também com participação 

virtual de delegado do Ministério do Meio Ambiente. O encontro foi oportunidade para discussão de 

diversos temas de importância na agenda dos formuladores de políticas públicas na área, como a 

recuperação do setor no pós-pandemia, estratégias para maior resiliência da economia de turismo, aumento 

da sustentabilidade ambiental do turismo, bem como aperfeiçoamento dos dados e evidências disponíveis 

sobre o setor, entre outros desenvolvimentos realizáveis na área. A ocasião também serviu para discussão 

da próxima edição do “OECD Tourism Trends and Policies”, que deverá ser publicado ainda neste mês de 

novembro. 

 

Outras organizações internacionais econômicas 
 

Grupo de Ação Financeira 
 
Reuniu-se, em Paris, entre 18 e 21 de outubro, a plenária do Grupo de Ação Financeiro (GAFI), precedida de 
reuniões dos grupos de trabalho temáticos. O Brasil esteve representado por delegados do COAF, Banco 
Central, Advocacia-Geral da União, da Polícia Federal e do Ministério das Relações Exteriores. O GAFI discutiu 
o planejamento do quinto ciclo de avaliações mútuas entre membros, que deverá ter início em 2024. 
Ademais, foram atualizadas as listas indicativas de alto risco para tratativas com certas jurisdições, com a 
notável retirada do Paquistão do rol de países com risco elevado, após visita técnica ao país, que averiguou 
a implementação de recomendações do Plano de Ação elaborado pelo GAFI para aquela jurisdição.  
 
 Fórum Internacional de Transportes (ITF) 

O Brasil deu mais um passo para se tornar membro pleno do ITF. O pedido brasileiro de acessão à 

organização foi considerado na última reunião do “Transport Management Board” – principal órgão 

executivo do Fórum –, nos dias 26 e 27 de outubro, em Londres, e encaminhado, com recomendação 

favorável, ao Conselho de Ministros do ITF que se reunirá em maio de 2023 em Leipzig, Alemanha. Na 

ocasião, o país poderá ser convidado a se tornar o 65º membro do Fórum, única organização internacional 

dedicada ao aperfeiçoamento das políticas e infraestrutura de todos os modais de transporte.  Nos últimos 

dois anos, a participação do Brasil como membro observador permitiu maior familiaridade com o 



funcionamento e a agenda das diferentes instâncias do ITF. O País vem discutindo com o Fórum projetos em 

diversas áreas, como, por exemplo, o emprego de modalidades de “project finance” para financiamento de 

infraestrutura, descarbonização do setor de transportes, com foco em biocombustíves, e navegação de 

cabotagem. Está ainda em avaliação a possibilidade de exame mais abrangente das políticas públicas do País 

nas áreas de transportes.  

 

Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) 

Foi realizada, no dia 4 de novembro, a Assembleia Geral da OIV, em Ensenada (México). O Brasil foi 
representado presencialmente pelo MAPA e contou com a presença virtual de representantes de 
DELBRASPAR. Dentre os temas da agenda, destacou-se o retorno da Ucrânia como membro da organização 
e a aprovação de 35 resoluções, dentre as quais 4 foram propostas brasileiras: (i) VITI-SCRAISIN 20-678 A -  
Definição de néctar de uva e néctar de uva gaseificado; (ii) OENO-SCMA 19-662A - Determinação de 
ocratoxina A em suco de uva, suco de uva reconstituído, suco de uva concentrado e néctar de uva, por 
coluna de imunoafinidade e cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) com detector de fluorescência; 
(iii) OENO-SCMA 19-662C - Determinação da acidez volátil em suco de uva, suco de uva reconstituído, suco 
de uva concentrado e néctar de uva; e (iv) OENO-SCMA 19-662H - Método de determinação da razão 
isotópica 18O/16O da água em suco de uva. 

 

Hub de Eficiência Energética 

Realizou-se, em 18 de outubro, reunião do Comitê do Hub de Eficiência Energética (HEE).  A ocasião permitiu 

que o secretariado e os membros do Hub compartilhassem os últimos desenvolvimentos sobre políticas de 

eficiência energética e sobre o Programa de Trabalho e Orçamento 2023-24. Além de apresentações sobre 

as atividades recentes de seus quatro “Task Groups” (Energy Management Action Network/ EMAK; Top Ten 

Energy Efficiency Best Available Technologies and Best Practices/ Top Tens; Digitalisation Working Group/ 

DWG; e Super-Efficient Equipment and Appliances Deployment/ DEAD), a reunião também incluiu discussões 

sobre a proposta de criação de mais um “task group”, dedicado a eficiência energética em edifícios. O Hub 

acordou em dar continuidade a série de workshops que tem promovido, e deu início a considerações sobre 

sua extensão, com a futura inclusão de outros países interessados em intensificar o intercâmbio sobre as 

melhores práticas de eficiência energética. 

 

Próximos eventos 

NOVEMBRO 

16 a 17 Committee for Agriculture 

16 a 17 International Transport Forum - Working Group on Funding Public Transport 

16 a 17 Working Party on Integrating Environmental and Economic Policies  

16 a 18 Task Force on the Digital Economy 

17 a 18 
81st Session of the Co-operative Action Programme on Local Employment and Economic 
Development 

17 a 18 Public Governance Meeting at Ministerial Level 



17 a 18 107th session of the Centre for Educational Research and Innovation Governing Board (CERI) 

18 Joint Meetings of Tax and Environment Experts 

21 Joint Working Party on Agriculture and Trade 

21 a 22 Committee on SMEs and Entrepreneurship 

21 a 22 Task Force on the Digital Economy 

21 a 22 
Meeting of the OECD Expert Group on the Management and Analysis of R&D and Innovation 
Administrative Data 

21 a 23 Corporate Governance Committee 

22 Launch of the OECD Economic Outlook 2022 

22 a 23 Green Growth and Sustainable Development Forum  

22 a 24 Working Party on Agricultural Policies and Markets (APM) 

22 a 24 Working Party on Environmental Information 

23 a 25 International Transport Forum - 4 Decarbonising Transport Interest Group 

24 Economic and Development Review Committee (EDRC) - Ireland 

25 Farm Level Analysis Network (joint seminar with APM) 

28 Council Working Party on Shipbuilding  

28 Network Fiscal Relations Across Levels of Government 

28 Working Party on Rural Policy 

28 a 29 International Transport Forum - Working Group on Funding Public Transport 2nd meeting 

28 a 30 Joint Working Party on Trade and Environment 

28 a 2/2 Meeting of the Expert Group on Residue Chemistry 

29 Working Party on Urban Policy 

29 Development Centre Policy Dialogue on Social Protection and Development 

29 OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government 



29 a 30 Committee on Industry, Innovation and Entrepreneurship  

29 a 30 Fisheries Committee 

29 a 30 Competition Committee 

29 a 1/12 Working Party on Environmental Performance 

30 Fruit and Vegetables Scheme - Produce Working Group Meeting 

30 a 2/12 Working Party on Climate, Investment and Development 
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