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Quando circulamos  nosso  primeiro  boletim de  2020,  em fevereiro,  ninguém imaginava que  a
COVID-19  impactaria  nossas  vidas  e  formas  de  atuar  de  modo  tão  amplo,  muitas  vezes,
infelizmente, trazendo perdas impossíveis de reparar. Na OCDE, as reuniões migraram para o modo
virtual e, como não podia deixar de ser, a agenda deslocou-se para discutir prioritariamente os
impactos econômicos, sociais e ambientais da crise gerada pela pandemia, analisar os problemas
decorrentes e buscar soluções. Ao longo do ano, foram produzidos inúmeros estudos, análises e
recomendações, a maioria das quais reunidas no “COVID-19 Hub” da OCDE que, desde sua criação,
já teve mais de 1.6 milhões de acessos (há, inclusive, uma versão em português do hub aqui, para
o qual contribuímos com algumas das traduções). 

A prioridade dada à crise, no entanto,  deixou em segundo plano um tema caro para o Brasil.
Apesar  da  dinâmica  positiva  gerada  no  início  do  ano  pelo  anúncio  formal  do  apoio  norte-
americano à candidatura brasileira,  à medida que as  atenções se voltaram para a COVID-19 o
tratamento do tema se viu dificultado e, embora o Brasil tenha o apoio de todos os membros, eles
ainda não chegaram a um consenso sobre a forma e a sequência em que as seis candidaturas
existentes serão tratadas.

O Brasil, contudo, não ficou parado. Embora não tenha sido possível receber os colegas aqui para
as reuniões, a migração para o modo virtual permitiu que o Brasil ampliasse consideravelmente
sua participação direta nas reuniões da OCDE (1.716 participações, segundo registra o sistema da
OCDE).  Aderimos a 13 instrumentos adicionais,  totalizando atualmente 94.  Foram concluídos 7
“reviews”  e  estudos  importantes  sobre  o  Brasil  (governança  de  estatais,  pequenas  e  médias
empresas,  transformação digital,  telecomunicações,  transformação digital,  estudo econômico e
acionistas minoritários). Outros mais estão em andamento.  O Brasil é amplamente reconhecido
entre os membros da OCDE como o candidato mais bem posicionado para iniciar o processo de
acessão. 

As comemorações de 60 anos da OCDE se iniciaram neste mês de dezembro e com o novo ano
mudanças virão. O mexicano Angel Gurría conclui seu mandato à frente da organização em maio e
está em curso o processo de seleção do novo Secretário-Geral. Os membros também conduzem
atualmente uma discussão sobre um novo documento de visão estratégica para a OCDE aos 60
anos.  Nesse  cenário,  seguiremos  trabalhando  para  que  a  relação  do  Brasil  com  a  OCDE  siga
contribuindo para o aperfeiçoamento de nossas políticas públicas.

Bom final de anos a todos. Que 2021 seja repleto de merecidas boas notícias e que possamos nos
encontrar novamente para um café entre reuniões em breve.

http://www.oecd.org/coronavirus/pt/
https://www.oecd.org/coronavirus/en/


60 Anos

A OCDE comemorou no dia 14 de dezembro, com uma cerimônia predominantemente virtual, os
60  anos  da  assinatura  de  sua  Convenção  de  criação.  Os  depoimentos  dos  membros  foram
unânimes  em  ressaltar  o  papel  da  OCDE  no  aperfeiçoamento  de  suas  políticas  públicas  e  a
expectativa  de  que  a  organização  continue  atuando  na  promoção  de  uma  recuperação
sustentável. O compromisso do Brasil com o estreitamento das relações com a OCDE foi reiterado
no mais alto nível por meio de mensagem em vídeo do Presidente da República.

Assuntos parlamentares

Grupo Parlamentar sobre Inteligência Artificial

O Deputado Federal Eduardo Bismarck (PDT-CE) participou, no dia 2 de dezembro, da segunda
edição do  Grupo Parlamentar  sobre Inteligência  Artificial,  que  integra  a  Rede  Parlamentar  da
OCDE.  Na ocasião, o Deputado discorreu sobre o Projeto de Lei 21/2020 e os esforços para a
criação de um marco legal sobre inteligência artificial no Brasil mediante consulta com a sociedade
civil e especialistas da área. Em linha com as intervenções dos demais parlamentares, defendeu o
uso  ético,  transparente,  democrático  e  humano  da  tecnologia,  sem  prejuízo  ao  estímulo  à
inovação. A reunião propiciou oportunidade para que os parlamentares se familiarizassem com as
iniciativas da OCDE na área de Inteligência Artificial, com destaque para o Observatório da OCDE
para Inteligência Artificial e a adoção da Recomendação do Conselho da OCDE sobre Princípios
Gerais para Inteligência Artificial, da qual o Brasil é parte.

Temas de governança

Integridade Pública

Representantes da CGU e do Itamaraty participaram da reunião virtual  do GT da OCDE sobre
Integridade Pública (SPIO),  em 30 de novembro. Em intercâmbio sobre medidas de combate à
corrupção no contexto da pandemia, o Brasil relatou algumas medidas adotadas no país, incluindo
bloqueio de valores e prisão de indivíduos envolvidos em esquemas de corrupção relacionados à
aquisição de equipamentos e materiais médicos. Na ocasião, o Secretariado apresentou relatório
de monitoramento da implementação da Recomendação sobre Transparência e Integridade em

https://oecd.ai/
https://oecd.ai/
https://oecdtv.webtv-solution.com/7264/en/virtual_oecd_global_parliamentary_network_group.html
https://youtu.be/Kw4oUnaVJaI
https://www.oecd.org/about/upcoming-events/60th/leaders-commemoration-event.htm
https://www.youtube.com/watch?v=Kw4oUnaVJaI&feature=youtu.be


matéria  de  Lobby,  aprovada  em  2010,  e  a  versão  inicial  da  futura  plataforma  “OECD  Public
Integrity  Toolkit”,  que  reunirá  em  um  único  espaço  digital  diferentes  ferramentas  de  países
membros  e  parceiros  nas  diferentes  áreas  temáticas  cobertas  pela  Recomendação  sobre
Integridade Pública. A plataforma já conta com alguns exemplos de ferramentas utilizadas pelo
governo brasileiro e novas iniciativas relativas a governo aberto e a treinamentos e cursos em
integridade pública deverão ser, igualmente, compartilhadas em breve por esse meio. 

Suborno Transnacional

O Grupo de Trabalho sobre Suborno (WGB) da OCDE realizou a quarta e última rodada de reuniões
do ano de 7 a 11 de dezembro. Na ocasião o Brasil apresentou novo relatório de seguimento à
missão  de  alto  nível  do  WGB  ao  Brasil  no  fim  do  ano  passado.  Com  base  nos  avanços
apresentados, decidiu-se que o acompanhamento da situação do país não necessitaria ser feito de
forma sistemática na plenária,  mas seguiria  no âmbito de subgrupo de monitoramento,  cujas
regras de funcionamento e participantes deverão ser definidos proximamente. Estados Unidos,
Noruega e Itália, na condição de integrantes da missão de alto nível, já indicaram interesse em
participar dos trabalhos do referido subgrupo. Representantes brasileiros (CGU), na condição de
co-examinadores,  juntamente  com Eslovênia,  da  avaliação “fase  4”  do México,  apresentaram,
ainda, relatório de seguimento de dois anos do país, com a constatação de que, a despeito de
avanços,  algumas  recomendações  feitas  ao  país  relativas  à  implementação  da  Convenção
Antissuborno da OCDE ainda carecem de implementação. O WGB também abordou o estádio do
processo de revisão da Recomendação Antissuborno de 2009, que será objeto de nova semana
negociadora de 1 a 4 de fevereiro, cujos resultados serão relatados à plenária do próximo mês de
março.

Política Regulatória

Representantes  de  várias  agências  reguladoras,  Inmetro,  Ministério  da  Economia  e  Itamaraty
acompanharam a semana de reuniões virtuais do Comitê de Política Regulatória (RPC) e da Rede
de  Reguladores  Econômicos  (NER)  no período  de  16  a  20  de  novembro.  Os  principais  temas
discutidos  foram  os  desafios  da  regulamentação  de  tecnologias  emergentes,  o  impacto  da
regulação na competitividade e o uso da economia comportamental (“behavioural insights”) nas
políticas adotadas em resposta à Covid-19. A NER conduziu, ainda, revisão entre pares da agência
reguladora de energia de Portugal, cuja análise se valeu de boas práticas identificadas em revisão
em curso da ANEEL. Em termos de trabalhos futuros, decidiu-se pela realização de pesquisa sobre
arranjos  e  práticas  relativos  às  estruturas  de  recursos  dos  reguladores,  que  servirão  de  base
comparativa  entre  os  diferentes  países  e  setores  estudados.  Questionário  on-line  será
disponibilizado pelo secretariado em janeiro próximo.

Governança e Inovação no Setor Público

Durante a semana de 16 a 20 de novembro, a OCDE promoveu diversas atividades relacionadas à
governança e à inovação no setor público. No dia 16, o simpósio virtual organizado pelo Comitê de
Governança  Pública  (PGC)  debateu  como  se  construir  confiança  nas  instituições  públicas  em
contexto de crise como a atual pandemia da Covid-19, com destaque para a questão do uso de
dados, a elaboração de políticas públicas baseadas em evidência e o monitoramento transparente
dos resultados. A resiliência do setor público também foi parte das discussões do PGC, que incluiu
nota  conceitual  sobre  o  tema,  preparada  pelo  secretariado  e  circulado  entre  os  países
participantes.  O  Observatório  da  OCDE  sobre  Inovação  no  setor  Público  (OPSI),  por  sua  vez,
promoveu  o  evento  “Government  After  Shock”,  realizado  simultaneamente  em  vários  países,



incluindo o Brasil (“Semana da Inovação 2020”, organizada pela ENAP Brasil). Ao longo dos dois
dias (17 e 18/11), foram discutidos os desafios e as oportunidades para os governos no contexto
pós-pandemia.  Mais  informações sobre  o  OPSI  e  os  diferentes  painéis  do “Government  After
Shock” estão disponíveis aqui. 

Governança Corporativa

O Brasil foi um dos destaques da agenda da última reunião do Comitê de Governança Corporativa,
realizada em 24 e 25 de novembro, em que foram apresentadas as principais conclusões do “peer
review”  da  governança  de  empresas  estatais  no  Brasil,  conduzido  no  âmbito  do  GT  sobre
Empresas  Estatais,  instância  vinculada  ao  Comitê.  Além  disso,  mencionou-se  a  finalização  de
estudo sobre a proteção de direitos de acionistas minoritários no Brasil, que promoveu análise
comparativa de alguns instrumentos jurídicos (ações derivadas e arbitragem coletiva) no país em
relação às melhores práticas de jurisdições selecionadas. O estudo, que envolveu, além da OCDE,
equipes técnicas da CVM e Ministério da Economia e contou com apoio financeiro do “Prosperity
Fund” britânico, traz importantes recomendações legais e regulatórias ao Brasil para aprimorar a
proteção dessa categoria de investidores.  CVM, Ministério da Economia (SEST),  Banco Central,
CGU e Itamaraty participaram da reunião.

Temas econômicos e financeiros

OECD Economic Survey Brazil

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, o Presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e o
Secretário-Geral da OCDE, Angel Gurría,  lançaram, no último dia 16/12, o Relatório Econômico
2020 da OCDE sobre o Brasil.  O relatório deste ano, além da tradicional análise macroeconômica
do Brasil,  aprofunda questões ligadas à produtividade, com foco na questão da capacitação da
mão de obra.

Na ocasião foi lançada também a versão atualizada da publicação “Active with Brazil 2020”, com
resumo do estado da relação do país com a OCDE, que pode ser encontrada aqui em português ou
aqui em inglês. 

Força Tarefa Conjunta G20 e OCDE sobre Investimento de Longo Prazo

Realizou-se,  no  dia  25  de  novembro,  reunião  da  Força  Tarefa Conjunta G20  e  OCDE  sobre
Investimentos  de  Longo  Prazo,  que  buscou  aprofundar  a  discussão  sobre  o  papel  dos
investimentos em infraestrutura para promoção do desenvolvimento, em particular no contexto
da recuperação pós-pandemia. O Brasil apresentou dados sobre o impacto da pandemia no setor
de transportes,  bem  como ações  governamentais  para  sua  mitigação,  como  o  reequilíbrio  de
acordos de concessão de transportes e a moratória na cobrança de empréstimos do BNDES.

Os  investidores  institucionais,  que  detêm  cerca  de 3,4  trilhões  de  dólares  de  ativos, foram
identificados como atores essenciais para engajamento na agenda de retomada de investimentos
em  infraestrutura.  Discutiu-se,  também,  o  tema  da  incorporação  das  considerações  ESG
(ambientais, sociais e de governança, na sigla em inglês) nas decisões de investimento de agentes
públicos  e  privados,  bem  como  os  desafios  para  a  implementação  eficaz  de  estratégias  de
investimento e finanças baseadas em ESG. A produção de dados ESG consistentes, comparáveis e
verificáveis foi apontada como necessidade importante, à luz da falta de critérios uniformes sobre
o que pode ser considerado e informado como ESG e sobre como avaliar os riscos e desempenho
desse tipo de investimentos.  

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active_with_brazil_2020__en_web-1_?fr=sODY5ODI0Njk3NjI
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active_with_brazil_2020__prt_web-1_?fr=sYjVkMzI0Njk3NjI


 
Códigos de Liberalização de Movimento de Capitais e Intangíveis

No dia 25 de novembro, reuniu-se virtualmente a Força Tarefa Consultiva sobre os Códigos de
Liberalização da OCDE (Advisory Task Force on the Codes), com foco na evolução das medidas
adotadas pelos membros no escopo dos códigos. Segundo as análises do secretariado, as medidas
de  investimentos  adotadas  por  vários  países  no contexto  da  pandemia  já  estariam,  em larga
medida,  sendo  desmanteladas.  O  representante  da  CVM  apresentou  a  medida  adotada
recentemente  no  Brasil  para  dar  maior  flexibilidade  para operações  com  ativos  financeiros
estrangeiros no Brasil, nos chamados Brazilian Depositary Receipts (BDRs).  A medida possibilitou
que o Brasil pudesse tirar duas das reservas propostas no processo em curso de adesão do país
aos Códigos de Liberalização da OCDE. 

JMTEE: Peritos em Tributação e Meio Ambiente

O MMA, a RFB e o Itamaraty participaram, em 20 de novembro, da reunião do Grupo de Trabalho
Conjunto  de  Especialistas  Ambientais  e  Tributários  da  OCDE  (JMTEE,  na  sigla  em  inglês)  que
discute o impacto dos incentivos fiscais e da tributação sobre o meio ambiente. Em linha com a
prioridade que tem sido dada à “descarbonização da economia” no contexto dos  esforços  de
reconstrução  pós-pandemia  nos  diferentes  foros  da  OCDE,  vários  países  apresentaram  suas
iniciativas  de  concessão  de  subsídios  para  combustíveis  renováveis  e  de  taxação de  carbono.
Destaque particular foi dado à questão do "border carbon adjustment". O BCA seria uma taxação
na importação em função do conteúdo de carbono de certos produtos, para contrarrestar o que é
visto como “vazamento de emissões” para outros países devido à transferência da produção para
países  com menores  exigências  em termos  de  controle  de emissões.  Apesar  das  incertezas  e
dificuldades  técnicas  e  legais  associadas  ao  BCA,  apontadas  no  relatório  circulado  pelo
secretariado, o tema vem sendo examinado pela União Europeia com vistas à sua implementação.

Relações Fiscais entre Níveis de Governo.

A Rede de Relações Fiscais entre Níveis de Governo da OCDE se reuniu nos dias 3 e 4 de dezembro,
para discutir os desafios tributários associados à pandemia COVID-19, em especial no que tange as
relações entre governos centrais e entes federativos.  Vários países registraram queda de receitas
tributárias em 2020, exatamente no momento em que despesas adicionais foram necessárias para
combater  os  efeitos  da  pandemia.  Os  participantes  do  evento  trocaram  experiências  de
coordenação entre entes federativos para enfrentamento da pandemia. O Secretário do Tesouro
Nacional, Bruno Funchal, apresentou, na ocasião, a estratégia brasileira, focada em três objetivos:
i) proteger os mais vulneráveis, por meio de auxílio emergencial, aumento do orçamento de saúde
e auxílio aos entes federativos subnacionais; ii) dar liquidez às empresas e iii) preservar empregos.
O Secretário do Tesouro ressaltou que, no caso do Brasil, governos subnacionais enfrentaram forte
queda de receita no início da pandemia (23% em maio), mas a recuperação da economia levou a
um rápido aumento da receita tributária em outubro, melhorando a situação fiscal dos estados e
do Governo Federal.

Concorrência

No período de 30 de novembro a 10 de dezembro, a OCDE realizou nova rodada de reuniões
virtuais do Comitê da Concorrência e dois Grupos de Trabalho a ele vinculados, além da edição
anual  do  Fórum  Global  da  Concorrência.  O  Brasil  esteve  representado  por  diferentes  órgãos
públicos, incluindo CADE, SEAE/ME, Itamaraty, Banco Central e Senacon/MJSP. Devido ao formato
virtual, as discussões se organizaram em sessões e mesas redondas sobre temas relevantes na
agenda  de  defesa  da  concorrência,  com  a  participação  de  acadêmicos  convidados  e  outras



autoridades no tema. Eventuais decisões sobre assuntos de teor administrativo do programa de
trabalho têm ficado submetidas a procedimento escrito.

Nessa rodada de reuniões, mercados de publicidade digital, internet das coisas e ecossistemas
digitais foram alguns dos temas abordados pelos países membros, que incluíram, ainda, a relação
entre sustentabilidade e concorrência e o papel a ser desempenhado pela política concorrencial
na recuperação econômica pós-Covid-19 e na luta contra a mudança do clima. A questão central
em discussão é se caberia reformular de alguma maneira os parâmetros atuais aplicados pelas
autoridades  de  concorrência  a  fim  de  incorporar  dimensões  ambientais  na  análise  de
comportamentos anticoncorrenciais. O Fórum Global, por sua vez, organizou, na abertura, debate
abrangente sobre a  capacidade  da política  concorrencial  de  responder  aos  desafios  atuais  da
economia digital, com painéis sobre abuso de poder em mercados digitais, análise econômica de
processos  de  fusão  e  estudos  de  mercados  em questões  concorrenciais.  Na  Página  da  OCDE
podem ser encontrados mais detalhes sobre os painéis, além de vídeos na íntegra de algumas
sessões. 

Temas agrícolas

Comitê de Agricultura

O Brasil foi convidado a participar de sessão reservada do Comitê de Agricultura da OCDE sobre
implicações  da  pandemia  COVID-19  sobre  a  agricultura.  Na  ocasião,  a  OCDE  apresentou  um
quadro com medidas que poderiam ser adotadas  em termos de aprimoramento institucional,
comunicação, facilitação de comércio, saúde no trabalho, apoio ao setor e assistência alimentar.
Em sua intervenção,  o  Brasil  ressaltou que tomou medidas  em todas  as  áreas  indicadas  pela
organização. Destacou, também as medidas tomadas para garantir a segurança dos trabalhadores
e dos produtos do setor de carnes, recordando que os elevados padrões sanitários seguidos no
país, em linha com requisitos elevados dos países importadores, ajudaram o país a atravessar a
pandemia com o pleno funcionamento dos abatedouros e frigoríficos.

Mercados Agricolas

Entre os dias 24 e 26 de novembro, o Brasil participou ativamente das discussões do Grupo de
Trabalho sobre Políticas e Mercados Agrícolas (APM), que debateu temas importantes, a exemplo
dos trabalhos anuais sobre monitoramento de políticas agrícolas e perspectivas OCDE-FAO sobre
agricultura  na  próxima  década.  Também  houve  discussões  relevantes  sobre  os  trabalhos  da
organização  sobre  os  sistemas  alimentares,  bem  como  a  respeito  das  políticas  nacionais  de
resistência antimicrobiana (AMR) na pecuária.

Temas ambientais

Comércio e meio ambiente

O Grupo de Trabalho conjunto sobre comércio e meio ambiente (JWPTE) reuniu-se nos dias 2 e 3
de dezembro. Na ocasião, foram analisados estudos da OCDE em matéria de economia circular e
do papel do comércio na promoção do desenvolvimento sustentável e na difusão de tecnologias
ambientais,  como  turbinas  eólicas.  Foi  discutido,  igualmente,  o  documento  elaborado  pelo
Secretariado da OCDE, e também examinado no grupo de tributação e meio ambiente,  como
mencionado acima, sobre as especificidades jurídicas e econômicas do “Ajuste de Carbono na
Fronteira” (“Border Carbon Adjustment”) e suas implicações na promoção de competitividade e
no combate à mudança do clima. Participaram do evento representantes dos Ministérios do Meio



Ambiente, da Economia e de DELBRASPAR.

Performance ambiental

Representantes do MMA e do MRE participaram, de 8 a 10 de dezembro, da reunião do Grupo de
Trabalho sobre Performance Ambiental  (WPEP). Na ocasião, foram analisados os relatórios das
“Revisões de Performance Ambiental” (EPRs) da Bélgica e da Irlanda. Os membros discutiram,
igualmente, proposta de trabalho a ser desenvolvido pelo WPEP ao longo do próximo biênio em
matéria de cumprimento e conformidade de leis ambientais e de combate ao crime ambiental.
 
Clima e biodiversidade
Representantes do MMA e do MRE participaram, em 01 de dezembro, da reunião do Grupo de
Trabalho sobre Clima, Desenvolvimento e Investimentos (WPCID), ocasião em que os membros
foram atualizados sobre o andamento e novas propostas de estudos da Organização em matéria
de adaptação, mitigação e financiamento verde. Já em 15 de dezembro, o Brasil acompanhou as
discussões  do  Grupo  de  Trabalho sobre  Biodiversidade,  Água  e  Ecossistemas  (WPBWE),
oportunidade em que foram discutidas minutas de relatórios da OCDE sobre manejo sustentável
de nitrogênio na agricultura e co-benefícios para mitigação da mudança do clima; identificação e
avaliação de subsídios prejudiciais à biodiversidade e impactos da COVID-19 sobre investimentos
relacionados ao financiamento de água.

Ciência e tecnologia 

Comitê de Ciência, Tecnologia e Inovação
Representantes do MCTI e do MRE participaram da reunião do Comitê de Políticas Científicas e
Tecnológicas (CSTP), realizada nos dias 24 e 25 de novembro, precedida, no dia 23, por Debate de
Alto Nível sobre a última edição do “Science, Technology and Innovation Outlook” (STIO) centrado
nos impactos da crise sanitária atual sobre a área de pesquisa científica e inovação. Durante a
reunião  do  Comitê,  foram  apresentadas  as  últimas  versões  dos  textos  preliminares  de
recomendações em processo de revisão sobre acesso a e compartilhamento de dados de pesquisa
científica  e  sobre  cooperação  internacional  em  matéria  de  ciência.  Na  ocasião,  foi  feito,
igualmente,  apanhado  de  projetos  realizados  pelo  CSTP  no  biênio  2019-2020  e  apresentado
projeto transversal (“cross-cutting”) envolvendo os diferentes Grupos de Trabalho que integram o
CSTP, com vistas ao próximo biênio e a subsidiar os capítulos do STIO de 2022.

Economia digital

Comitê de Políticas Econômicas Digitais
De novembro a dezembro, o Brasil participou ativamente do ciclo de reuniões virtuais do CDEP,
que distribuiu sua pauta em sessões realizadas em dias separados. Discutiram-se, entre outros, a
revisão  de  recomendações  da  OCDE  sobre  banda  larga  e  sobre  a  proteção  de  crianças  em
ambiente  on-line,  além da  implementação  das  diretrizes  sobre  privacidade.  Houve  discussões
importantes igualmente: (i) sobre a necessidade de aprimorar a mensuração de dados sobre a
economia digital, (ii) sobre os trabalhos sobre inteligência artificial, e (iii) sobre a terceira fase do
projeto horizontal Going Digital, que dará continuação aos trabalhos da OCDE na área em 2021,
com  foco  na  temática  dos  dados  (governança,  fluxo  transfronteiriço,  modelos  de  negócios  e
mensuração). 



Comércio digital  
O secretário de Comércio Exterior do Ministério da Economia, Lucas Ferraz, participou de sessão
do Grupo de Trabalho do Comitê  de Comércio (WPCT)  que apresentou a  primeira versão do
estudo da OCDE sobre comércio digital no Brasil. O relatório aprofunda as discussões do relatório
“Going Digital in Brazil”, que não contou com capítulo dedicado sobre comércio. Durante a reunião
também foram discutidos temas importantes como a elaboração de inventários sobre medidas
que afetam o comércio digital,  medição de liberalização não consolidada (“água”) no setor de
serviços com referência aos compromissos do Acordo de Serviços da OMC (GATS) e de acordos
regionais, medidas de restrição à exportação de matérias-primas e facilitação de comércio de bens
agrícolas perecíveis.

Educação

Comitê de Política Educacional (EDPC)
Representantes do MEC e do Itamaraty participaram da reunião do Comitê de Política Educacional
(EDPC) da OCDE, realizada de 16 a 18 de novembro. Entre os temas discutidos, especial destaque
foi conferido ao tópico “o futuro da educação profissional e tecnológica”, modalidade de ensino
amplamente afetada pelo fechamento de escolas e pela suspensão das aulas práticas e estágios
supervisionados. Na ocasião, os participantes compartilharam experiências sobre como buscaram
preservar,  fortalecer e remodelar  programas de educação profissional  e tecnológica durante a
atual crise. O Brasil participou ativamente das discussões, representado pelo Secretário Executivo
do MEC,  Victor  Godoy Veiga,  que ressaltou a  importância conferida pelo  governo brasileiro à
educação profissional e tecnológica, entendida como instrumento estratégico para qualificação de
mão-de-obra e retomada da atividade econômica no pós-COVID-19. Outro item importante da
agenda foi a decisão dos membros do EDPC quanto à organização de uma reunião de ministros da
educação da OCDE em 2022. O evento, deverá ser realizado em Paris e ter como tema geral a
aprendizagem continuada (“life-long learning”). Maiores detalhes do evento serão discutidos nas
próximas reuniões do EDPC ao longo de 2021.

Centro de Pesquisa e Inovação Educacional (CERI)
Realizou-se, nos dias 19 e 20 de novembro, reunião do Centro de Pesquisa e Inovação Educacional
(CERI). O Brasil foi representado por ampla delegação composta por funcionários do INEP, do MEC
e do MRE. Na ocasião, foram apresentados os principais trabalhos desenvolvidos pelo Centro no
âmbito da execução de seu Programa de Trabalho e Orçamento do biênio 2019-2020, com ênfase
aos estudos sobre os efeitos da pandemia de COVID-19 sobre a educação e possíveis respostas
para superar os efeitos negativos da crise sobre os sistemas educacionais. Um desses trabalhos é o
“De volta  ao  futuro  da  educação”  (“Back  to  the future  of  education”),  que  apresenta  quatro
cenários possíveis sobre o novo papel das escolas no pós-pandemia. Também foram discutidos
projetos atualmente em elaboração e que deverão ter continuidade no próximo biênio (2021-
2022)  como  estudos  sobre  digitalização  da  educação  bem  como  sobre  desenvolvimento  e
mensuração de habilidades socioemocionais dos alunos.

Reunião do Grupo de Especialistas em Educação Superior
Representantes do MEC e do MRE participaram, nos dias 3 e 4 de dezembro, da 2ª reunião do
grupo de especialistas da OCDE em educação superior. Na ocasião, foram discutidos trabalhos em
elaboração pelo Grupo sobre temas como financiamento, digitalização da educação superior, bem
como sobre o ensino técnico e profissionalizante de nível superior (“higher VET”). 



Temas sociais

Proteção social
Realizou-se  nos  dias  26  e  27  de  novembro  o  Diálogo  Político  sobre  Proteção  Social  e
Desenvolvimento,  organizado  pelo  Centro  de  Desenvolvimento  da  OCDE,  em  que  foi  dado
destaque à proteção de trabalhadores que operam na informalidade, especialmente vulneráveis
aos impactos econômicos da crise sanitária atual. A discussão focou tanto a situação emergencial
imposta pela pandemia quanto as perspectivas para as políticas de apoio no longo prazo. O evento
contou com apresentação de Nilza Yamasaki, Secretária Nacional do Cadastro Único do Ministério
da Cidadania, que, na ocasião, compartilhou as experiências do Brasil com o auxílio emergencial, o
Cadastro Único e a expansão do Bolsa Família, em ação coordenada do governo para incluir a
camada  “invisível”  da  população  na  rede  de  proteção  social  brasileira.  Tratou  também  das
discussões sobre proteção social das populações mais vulneráveis uma vez expirada a duração do
auxílio  emergencial,  com a consolidação do Bolsa Família  como programa de transferência de
renda único em nível federal. 

Saúde

Comitê de Saúde
O Comitê da Saúde realizou, em 25 de novembro, sessão informal intitulada “Handling the Second
Wave  of  Covid-19  Infections”  para  discutir  estratégias  para  lidar  com  a  segunda  onda  da
pandemia. Na ocasião, os países reiteraram a importância de seguir implementando a estratégia
de  testar,  rastrear  e  monitorar  (“test-track-trace”)  para  reduzir  o  número  de  novos  casos  e
compartilharam  perspectivas  sobre  o  desenvolvimento  de  vacinas  seguras  e  eficazes  que
permitam superar  a  pandemia.  Concordaram que  é  necessário  aperfeiçoar  a  comunicação do
governo com a sociedade, com vistas a esclarecer a população e incentivar sua adesão não apenas
às vacinas, mas também à manutenção das medidas individuais de prevenção (uso de máscaras,
higienização das mãos,  distanciamento social,  etc.) que tendem a ser relaxadas com o tempo,
fenômeno que o secretariado da OCDE denominou “fadiga pandêmica” (“pandemic fatigue”).
 
Já nos dias 7 e 8 de dezembro, o Comitê da Saúde voltou a reunir-se, desta vez para tratar dos
temas regulares de sua agenda, como a priorização dos trabalhos a serem realizados no âmbito do
Programa de Trabalho e Orçamento do Comitê para o biênio 2021-2022 e encaminhamentos dos
estudos atualmente em elaboração, como integração dos sistemas de saúde e a pesquisa PaRIS
(Patient-Reported Indicator Survey), cujos primeiros questionários deverão ser aplicados a partir
de 2021.

OCDE e AMÉRICA LATINA E CARIBE

Fórum Econômico da América Latina 
Realizou-se, no dia 15 de dezembro, o tradicional fórum econômico da América Latina, promovido
em parceria pelo Centro de Desenvolvimento da OCDE, BID e o governo francês, com foco sobre as
medidas para assegurar uma recuperação sustentável da pandemia. Foi dada ênfase à necessidade
de  estabelecer  um  “Novo  Pacto  para  o  Desenvolvimento”,  com  redução  das  desigualdades,
promoção da inclusão social,  sustentabilidade e aumento da produtividade. Para tanto,  houve
consenso em priorizar, nas discussões sobre a região na OCDE, medidas de apoio à inovação e às
tecnologias digitais, com foco particular nas pequenas e médias empresas, bem como a ampliação
da cobertura das  políticas  de proteção social  e  o tema da informalidade.  Vários  participantes
mencionaram  ainda  a  necessidade  de  “um  novo  contrato  social”  na  região,  que  coloque  as



pessoas no centro das políticas públicas. As conclusões do Fórum deverão ser aprofundadas na
próxima edição do Relatório Econômico da OCDE sobre a América Latina e o Caribe (LEO). 

Programa da OCDE para América Latina e o Caribe. 
Muitos desses temas figuram como prioridades do Programa LAC, co-presidido pelo Brasil e pelo
México, cujo Grupo diretor se reuniu em 16 de dezembro para discutir como o programa pode
contribuir para avanços nessas áreas. Foi destacada, na ocasião, a importância de que os trabalhos
no âmbito dos três pilares do programa (inclusão social, produtividade e governança) contribuam
para promover maior resiliência das economias da região em prol do desenvolvimento. O Comitê
também discutiu as perspectivas para a próxima reunião de alto nível do programa sobre o pilar
de Governança, que será realizada em outubro de 2021 sob a presidência de El Salvador. A reunião
dará destaque à necessidade de continuar avançando na agenda da integridade para favorecer o
crescimento  econômico  em  bases  sustentáveis.  Prévio  à  reunião  de  alto  nível  deverão  ser
realizados três “webinars” para aprofundar o debate técnico sobre os temas que serão abordados
na  reunião,  em  particular,  o  papel  das  tecnologias  digitais  na  luta  anti-corrupção  (fevereiro-
março),  compras públicas e infraestrutura (maio-junho) e a contribuição do setor privado para
fortalecimento da integridade, via por exemplo, condutas empresariais responsáveis (setembro).

Centro de Desenvolvimento da OCDE
O Conselho Diretor do Centro de Desenvolvimento da OCDE renovou, em sua reunião no dia 16 de
dezembro, a composição do seu Bureau, confirmando o mandato do Brasil.  O Conselho discutiu
igualmente  como  as  atividades  do  Centro  poderão  ser  orientadas  para  melhor  apoiar  as
estratégias de desenvolvimento dos países em desenvolvimento no pós-pandemia, com vistas a
reforçar a resiliência e a sustentabilidade da economia.  Há expectativa de maior articulação do
Centro com as discussões sobre financiamento do desenvolvimento em outros foros como G-20. 

Em 2021,  está  prevista,  igualmente,  a  substituição do atual  Diretor  do  Centro  que deverá se
aposentar.  Como o Brasil é membro do Centro, o processo seletivo está aberto à candidatos de
nacionalidade brasileira. Mais detalhes aqui 

Outras organizações internacionais econômicas

ITF 
O Brasil participou, em 10 de dezembro, da Mesa-Redonda Ministerial do Fórum Internacional de
Transporte (ITF) que discutiu os impactos da pandemia de COVID-19 sobre o setor de transportes.
Na ocasião, os países compartilharam experiências sobre medidas implementadas para reforçar os
protocolos  de  segurança  e  de  saúde  de  todos  os  modais  de  transporte,  para  preservar  e
restabelecer a conectividade dentro dos países e entre eles e para aperfeiçoar a resiliência e a
sustentabilidade  dos  sistemas.  O Secretário-Executivo Adjunto do Ministério  da  Infraestrutura,
Rodrigo  Cruz,  participou  do  painel  dedicado  ao  setor  aéreo  e  discorreu  sobre  as  medidas
implementadas no Brasil para apoiar o setor durante a pandemia e a retomada de operações.
 
BIE
Realizou-se, em 1º de dezembro, a 167ª Assembleia-Geral do Bureau Internacional de Exposições
(BIE). Na ocasião, foram tratadas questões orçamentárias, cronograma, aprovações de revisões a
regulamentos e apresentações sobre a Expo 2020 Dubai, a Expo 2025 Osaka Kansai, a Trienal de
Milão 2022 e as próximas Exibições Horticulturais em Doha (2021) e Amsterdam-Almere (2022).



Clube de Paris
A Iniciativa de Suspensão do Serviço da Dívida (“DSSI”, na sigla em inglês), acordada por G-20 e
Clube de Paris (CP) em 15 de abril, foi renovada. Diante da persistência do quadro de pandemia, o
G20 decidiu,  em reunião de  Ministros  de  Finanças  e  Presidentes  de  Bancos  Centrais  (13/11),
estender  o  prazo  de  validade  da  DSSI  por  6  meses,  até  30/06/2021.  A  Iniciativa  consiste  na
suspensão de pagamento do serviço da dívida a ser oferecido aos países mais pobres,  com o
objetivo de criar alívio de liquidez para facilitar o enfrentamento da pandemia de Covid-19. De 77
países  elegíveis  para  obter  o  benefício  da DSSI,  até  o momento 39 fizeram solicitação ao  CP.
Destes, 35 já tiveram seu pedido aceito. Além da renovação da DSSI, o Clube de Paris e o G20
acordaram  um  “Common  Framework”  com  diretrizes  para  a  coordenação  entre  os  credores
oficiais em negociações que lidem com problemas de solvência e falta de sustentabilidade da
dívida no contexto da crise decorrente da pandemia. O Chade já fez a solicitação de iniciar um
processo de reestruturação de sua dívida nesse contexto. 

Organização Internacional da Vinha e do Vinho
O Brasil participou, no dia 26 de novembro, da sessão do Comitê Executivo e da Assembleia Geral
da OIV. Na ocasião, além da aprovação do orçamento da organização para o próximo ano e de uma
série de resoluções, foi  aprovado o plano de digitalização da organização. A OIV também tem
promovido discussões sobre como assegurar maior sustentabilidade no setor. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Janeiro

13 1st Workshop - Assessing the socio-economic losses and damages from climate
change

21 Economics Department - EDRC Canada

25 Economic and Development Review Committee (EDRC) – Indonesia

27 NAEC virtual seminar on Brain Capital Grand Strategy: Towards Economic Re-
Imagination

Fevereiro

3 a 4  The 2021 OECD Garment Forum 

5 Economics Department - OECD Housing Horizontal Project



9 Experts meeting on Finance and Digitalisation

10 ESG session with market participants on the 10th

10 a 12 Environment Policy Committee 

11 COVID-19 Financing Support Programmes Update, Markets and Climate 
Transition Case Studies

11 Economic and Development Review Committee (EDRC) - EU / EA

16 Working Party No. 9 on Consumption Taxes

16 7th Workshop for Financial Institutions Practitioners

17 Sixth meeting of the OECD Global Forum on VAT

22 IPPC pandemic seminar

23 a 25 Working Party on Environmental Information 

 
@CarlosCozendey

 
Delegado do Brasil junto a Organizações

Econômicas Internacionais em Paris
Ambassade du Brésil à Paris

34 Cours Albert 1er 75008 Paris, France
+33 01 45 61 63 00

delparis@itamaraty.gov.br

mailto:delparis@itamaraty.gov.br

