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Sucessão do Secretário Geral da OCDE

Os membros da OCDE iniciaram, em setembro de 2020,  o processo para seleção do novo Secretário
Geral da OCDE, tendo em vista o encerramento, no final de maio, do mandato do atual Secretário
Geral Angel Gurría. Após quatro  rodadas de consultas entre os membros, a decisão final, que deverá
ser  conhecida  nos  próximos  dias,  se  dará  entre  Cecilia  Malmström (Suécia)  e  Mathias  Cormann
(Austrália).  Ambos  os  candidatos  têm  buscado  enfatizar  em  seus  pronunciamentos  públicos  a
importância de a OCDE continuar engajada com países não membros, bem como manter-se aberta a
novas  acessões,  sem  realizar,  como  é  natural,  comentários  específicos  sobre  as  candidaturas
existentes.

Temas de governança

Revisão da Recomendação Antissuborno

O Brasil  participou, de 1º a 4 de fevereiro passado, de nova rodada de negociações dedicadas à
revisão da Recomendação Antissuborno da OCDE, da qual o país é parte. Foi possível concluir nessa
etapa todos  os  pontos  pendentes  sobre temas  prioritários  a  serem incluídos  na  recomendação
revisada.  Uma primeira proposta de minuta consolidada do novo instrumento deverá ser submetida
à apreciação do Grupo de Trabalho sobre Suborno (WGB), em sua plenária de março. A fim de
cumprir com a meta de concluir a aprovação da nova recomendação até o final do ano, duas novas
rodadas negociadoras dedicadas ao tema deverão ser organizadas em abril e maio.

Rede Parlamentar da OCDE

O senador Marcos do Val e o deputado federal Eduardo Cury participaram da reunião virtual da
Rede Parlamentar da OCDE, realizada em 9 e 10 de fevereiro, que debateu os impactos da Covid-19
sobre economia, emprego, sistemas nacionais de saúde e saúde mental, bem como as melhores
alternativas  para  viabilizar  uma recuperação econômica  duradoura  e  sustentável  pós-pandemia.
Ênfase particular foi dada na reunião aos trabalhos da OCDE sobre o impacto dos programas de
vacinação em curso sobre as perspectivas para retomada do crescimento, sobre a resiliência dos
sistemas de saúde e sobre as discussões em curso, sobre tributação da economia digital. 



  Temas econômicos e financeiros

Relatório Econômico Interino da OCDE: The Need for Speed”

Laurence Boone, Economista-chefe da OCDE, apresentou, em 9 de março, o Relatório Econômico
Interino  (“OECD  Interim  Economic  Assessment”)  com  o  título  “Fortalecendo  a  recuperação:  A
Necessidade de Velocidade” (“Strengthening the recovery: The need for speed”). De acordo com o
relatório,  as  perspectivas  econômicas  globais  melhoraram  acentuadamente  nos  últimos  meses,
ajudadas pela implantação gradual da vacinação, por anúncios de apoio fiscal adicional em alguns
países e por sinais de que as economias estão lidando melhor com medidas para controlar o vírus. O
crescimento do PIB global está projetado em 5,5% em 2021 e 4% em 2022, com a produção global
alcançando o  nível  pré-pandemia  em meados  de 2021.  Para a  OCDE,  a  principal  prioridade da
política econômica deve ser garantir que todos os recursos necessários sejam usados para produzir
e distribuir vacinas o mais rápido possível em todo o mundo, com vistas a salvar vidas, preservar
receitas governamentais, evitar novas variantes do vírus e limitar o impacto adverso das medidas de
contenção sobre o bem-estar. Para a economia brasileira, o relatório atual projeta um crescimento
econômico de 3,7% em 2021, ou seja, 1,1 pontos percentuais acima do projetado em dezembro de
2020. Vídeo da apresentação está disponível aqui.

Relatório da OCDE sobre a perspectivas de crescimento para 2021 (Going for Growth 2021)

No dia 22 de fevereiro, o Grupo de Trabalho 1 do Comitê de Política Econômica (WP1) reuniu-se
virtualmente para discutir a minuta da edição 2021 do relatório  “Going for Growth” da OCDE, que
trará, à luz da especificidade dos países cobertos, incluindo o Brasil, recomendações de reformas e
políticas estruturais prioritárias à raiz da crise da COVID-19, voltadas para melhorar a resiliência da
economia,  promover  maior  produtividade  e  a  inclusão  social.  Recorte  particular  será  dado  no
relatório às áreas de saúde, mudança do clima, comércio internacional e de tributação da economia
digital,  consideradas centrais para o esforço de recuperação pós crise.  O debate centrou-se nas
medidas que poderiam ser adotadas pelos governos  para otimizar o  apoio estatal, assegurando
que o auxílio seja direcionado para empresas viáveis, de modo a evitar a proliferação das chamadas
“empresas  zumbis”, dependentes de apoio estatal. Foi destacado, igualmente, a importância de
políticas voltadas para proteger os trabalhadores, não os seus empregos, assegurando a proteção
social ao mesmo tempo em que se permite o ajuste da economia. Foi dada ênfase ao papel da
cooperação internacional para a saída da crise, em especial nas áreas de saúde, de fortalecimento
das regras de comércio internacional e de tributação da economia digital. As principais conclusões
do estudo voltarão a ser discutidas nas reuniões do WP1 previstas para os dias 17 e 18 de março.   

 

Mercados Financeiros e Sustentabilidade. 

O  Comitê  de  Mercados  Financeiros  da  OCDE  reuniu-se,  nos  dias  10  e  11  de  fevereiro,  com
representantes do setor privado para aprofundar as discussões sobre como fomentar o mercado de
ativos financeiros ligados a ESG (ou seja, com base em critérios ambientais, sociais e de governança,
na sigla em inglês), tendo presentes as conclusões do relatório da OCDE sobre o tema, publicado em
2020 ("ESG Investing Practices, Progress and Challenges"). Os participantes reiteraram, na ocasião,
o  interesse  em  contar  com  critérios  técnicos  uniformes  para  facilitar  avaliação  de  impacto,
comparabilidade  dos  dados  e   uniformizar  obrigações  de  transparência,  instando  a  OCDE   a
continuar ampliando os trabalhos nessa área. O Comitê abordou, ainda, os riscos para mercados
financeiros oriundos da pandemia, associados ao aumento de liquidez e da especulação, bem como

http://www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-Challenges.pdf
https://oecdtv.webtv-solution.com/7599/or/virtual_press_conference_oecd_economic_outlook_interim_report.html


os riscos fiscais resultantes dos programas de apoio à população durante a pandemia.  

Tributação Digital 

As discussões no âmbito da OCDE para definição de princípios comuns para tributação da economia
digital  entraram em etapa  decisiva,  estimuladas  pelas  indicações  da  nova administração norte-
americana  no sentido de engajar-se  construtivamente nas negociaçöes sobre os dois Pilares da
discussão: Pilar 1, com novas regras para definição do nexo tributário e alocação de tributos no caso
de atividade econômica on line  e o  Pilar 2 que estabelece uma tributação mínima para assegurar
que todas as empresas estejam sujeitas a uma tributação efetiva, independentemente do local em
que estejam registradas.  Com o anúncio norte-americano, de que não insisitirá na sua proposta de
que eventual acordo sobre o Pilar 1 fosse, na prática, aplicado pelas empresas em bases voluntárias
(“safe  harbor”),  a  expectativa do secretariado é  de que será possível  apresentar  uma proposta
definitiva  sobre  o  tema  ao  G-20  no  ínicio  de  julho  deste  ano,  conforme  calendário  tentativo
acordado em dezembro. 

Com esse objetivo, as discussões sobre os pontos ainda em aberto nos dois pilares deverão ser
aceleradas no âmbito dos grupos de trabalho da área tributária da OCDE e da Força Tarefa sobre
Economia Digital,  com vistas  à  aprovação do texto  da  proposta na  reunião de 30 de junho do
Quadro Inclusivo do BEPS. De acordo com os resultados da Consulta Pública sobre os “Blueprints”
dos dois Pilares, o principal desafio ainda é a complexidade das propostas em discussão, tanto para
empresas quanto para as administrações tributárias. Resumo do estado da arte das negociações foi
apresentado no último dia 4 de março, na 18ª edição do “Tax Talks organizado pelo Centro de
Política Tributária da OCDE. Gravação do evento está disponível aqui. 

Financiamento do Desenvolvimento Sustentável 

No contexto das discussões atuais sobre a reconstrução da economia pós-COVID 19, a OCDE tem
dado particular atenção ao financiamento das estratégias nacionais de desenvolvimento A OCDE
avalia  que a pandemia deverá agravar  o problema de financiamento ao desenvolvimento e,  de
acordo com suas estimativas, o gap teria passado de 2.5 trilhões de dólares anuais para 3.5 trilhões.
O aumento da dificuldade de financiamento,  agravada,  em muitos casos,  pelo nível  elevado de
endividamento dos países, ocorre em um momento em que as necessidades aumentam (scissor
effect).  Nesse  quadro,  a  organização  tem  promovido  iniciativas  visando  sensibilizar  para  a
importância de canalizar recursos, tanto domésticos quanto internacionais, para as necessidades de
desenvolvimento e, em alguns casos, definir princípios comuns, como no caso das discussões em
curso sobre investimentos de qualidade, governança da infraestrutura, critérios ESG e a  Iniciativa
sobre Investimentos com Impacto Social .  

Neste início de ano foram realizados três eventos que abordaram  o tema:

Entre 1 e 4 de fevereiro, o Comitê de Cooperação para Assistência ao Desenvolvimento da OCDE
(DAC) promoveu foro virtual com representantes de empresas, investidores, instituições financeiras
e bancos nacionais de desenvolvimento, no âmbito da iniciativa “Private Finance for Sustainable
development”. Em  linhas  gerais,  os  participantes  coincidiram  na  importância  de  contar  com
mecanismos inovadores, elaborados a partir de parâmetros comuns (green bonds, garantias, fundos
ESG)  e  standards  de  medição  do  impacto  de  investimentos,  para  facilitar  o  alinhamento  de
investimentos privados aos objetivos de desenvolvimento sustentável. 

https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/social-impact-investment-initiative.htm
https://www.oecd.org/dac/financing-sustainable-development/development-finance-topics/social-impact-investment-initiative.htm
http://oe.cd/taxtalks


A 20ª edição do Fórum Econômico Internacional sobre África, realizada no dia 22 de fevereiro, por
iniciativa Centro de Desenvolvimento da OCDE (DEV) em parceria com a União Africana (e com
financiamento do Japão, Espanha, França e EU) centrou-se nas medidas de fomento a investimento
produtivos para a recuperação sustentável do continente africano. Na sequência do evento de alto
nível, foi realizada, nos dias 23 e 24, a primeira reunião da Plataforma DEV-União Africana sobre
Investimentos e Transformação Produtiva na África, lançada com o objetivo de ajudar a identificar e
superar  desafios  à  mobilização de investimentos  para transformação produtiva e a  melhoria  da
infraestrutura e conectividade no continente, no contexto da implementação do acordo de livre
comércio do continente africano

Finalmente,  no  último  dia  1º de  março,  o  Conselho  da  OCDE  realizou,  com  a  participação  de
representantes de países não membros, incluindo o Brasil,  Sessão Especial sobre os Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável, com foco no tema da mobilização de recursos. Foram destacados,
além dos temas mencionados acima, a importância da mobilização de recursos domésticos, com
aumento da eficiência e da coerência da política tributária, incluindo objetivos de desenvolvimento
sustentável. 

Temas agrícolas

Código de Tratores

Nos dias 23 a 24 de fevereiro, a delegação do Brasil  participou da reunião anual dos Códigos de
Tratores da OCDE, que trata de padrões para reconhecimento mútuo de ensaios de certificação em
tratores agrícolas. Discutiram-se, entre outros temas, emendas aos Códigos de Tratores, banco de
dados sobre acidentes com máquinas agrícolas e estudo sobre a adoção de ensaios virtuais.

Temas ambientais

Reunião do EPOC

Representantes do MMA, da Casa Civil  e do MRE participaram da reunião do Comitê de Política
Ambiental (EPOC) nos dias 10, 11 e 12 de fevereiro. Na ocasião, foram apresentados estudos da OCDE
sobre impactos ambientais da COVID-19 e o novo projeto horizontal da Organização sobre transição
para  economias  de  baixo  carbono.  Ademais,  foi  discutida  proposta  francesa  de  criação  de  um
“Programa Internacional de Ação sobre o Clima” (IPAC) e foram discutidas possíveis linhas temáticas
para os trabalhos futuros do EPOC, para o biênio 2023-2024, em áreas relativas a meio ambiente e
surgimento de zoonoses, economia circular, recuperação verde, justiça ambiental  e financiamento
sustentável. O EPOC deliberou, ainda, que Reunião de Ministros do Meio Ambiente da OCDE deverá
realizar-se em 2022, em data específica a ser definida oportunamente.

Clima

Representantes do MMA e do MRE acompanharam a reunião informal do EPOC realizada em 24 de
fevereiro que buscou discutir, com mais detalhe, a proposta francesa de criação do IPAC, mencionado
no parágrafo anterior. O programa tenciona ser constituído por quatro pilares: (i) um exercício de
monitoramento anual  de ação climática,  que compilaria  o  progresso dos países participantes em
relação aos seus objetivos de política climática e cumprimento das metas do Acordo de Paris, (ii) um



quadro de indicadores relacionados ao clima, parte deles utilizados para avaliar comparativamente os
esforços e desempenhos nacionais, (iii) realização de revisões periódicas por pares e (iv) criação de
plataforma interativa para diálogo e aprendizado mútuo entre países. Apesar da postura, em geral, de
cautela sobre a proposta francesa,  o  tema seguirá sendo discutido em instâncias  reservadas  aos
membros da OCDE.

Ainda na temática de clima, representantes do MMA, do MCTI, do MAPA e do MRE participaram, de 2
a 4 de fevereiro, do workshop organizado pelo grupo de especialistas em mudança do clima (CCXG)
com o objetivo de capacitação em inventários de gases de efeito estufa.

Informação ambiental

Representantes do MMA, do IBAMA e de DELBRASPAR participaram, em 23 e 24 de fevereiro, da
reunião do Grupo de Trabalho sobre Informação Ambiental (WPEI). Na ocasião, foram apresentados e
discutidos os trabalhos da OCDE em matéria de compilação de dados e construção de indicadores
ambientais.  Foram  apresentadas  as  plataformas  online  "Environment  at  a  Glance" e  "Policy
Instruments for the Environment (PINE)", acessíveis ao público. Houve discussão, ainda, sobre minuta
de  recomendação  da  OCDE  sobre  informações  e  relatórios  ambientais,  que  deverá  atualizar  e
substituir três instrumentos do acervo normativo (“acquis”) atualmente em vigor sobre a matéria.

Biodiversidade, água e ecossistemas

Representantes do MMA, do Banco Central e de DELBRASPAR acompanharam, em 1 e 2 de março,
reunião do Grupo de Trabalho sobre Biodiversidade,  Água e Ecossistemas (WPBWE).  Na ocasião,
foram  discutidos  estudos  em  elaboração  pela  OCDE  sobre  financiamento  e  gestão  de  recursos
hídricos, sobre instrumentos econômicos e finanças para a biodiversidade e sobre uso sustentável da
terra.

Energia

Transições energéticas e empresas de petróleo

O Centro de Desenvolvimento da OCDE deu início, no final de janeiro, aos trabalhos de novo grupo de
trabalho que discutirá as contribuições de grandes empresas nacionais e internacionais de petróleo
ao processo de transições energéticas, particularmente em países em desenvolvimento. A instância
reúne representantes governamentais, da sociedade civil e de grandes empresas de petróleo e deverá
ao longo do ano explorar medidas e alternativas tecnológicas disponíveis para reduzir o impacto de
carbono  do  setor  de  óleo  e  gás.  A  iniciativa  faz  parte  de  projeto  mais  amplo  do  Centro  de
Desenvolvimento voltado à descarbonização gradual da economia em países em desenvolvimento
com grandes recursos naturais.

Outras organizações internacionais econômicas

Agência Internacional de Energia (AIE): Diálogo Global de Energia 

Realizou-se, em 24 de fevereiro, reunião virtual  do Grupo Permanente sobre o Diálogo Global de
Energia da Agência Internacional de Energia (AIE), importante foro de discussão entre os membros e
os países associados à organização, dentre os quais o Brasil. O diretor-adjunto da AIE, David Turk,

http://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/policy-instrument-database/
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indicou, em sua apresentação, que a organização deverá dedicar boa parte de seus esforços em 2021
à questão das transições energéticas vis-à-vis a meta de neutralidade de carbono até 2050 anunciada
por diversos países membros recentemente. Ao longo do ano, a AIE manterá estreita parceria com a
presidência  britânica  da  COP26  em preparação  para  a  conferência  no  segundo  semestre,  o  que
incluirá a elaboração de relatórios técnicos gerais e setoriais abordando a questão da neutralidade de
carbono (que passará a fazer parte das projeções da AIE) e a realização da “IEA Net Zero Summit”, em
31 de março, cujo tema central será os desafios do processo de transições energéticas com vistas à
almejada neutralidade de emissões nos próximos trinta anos.

Durante a reunião, foi anunciado, ainda, que a AIE deverá apoiar os trabalhos de nova Comissão
Global  de Alto Nível,  a ser  liderada pela primeira-ministra da Dinamarca,  Mette Frederiksen, que
reunirá líderes globais para discutir os desafios das transições energéticas e explorar soluções que
sejam "people-centred".  Até o momento, mais de vinte países já teriam aderido à iniciativa, que
deverá apresentar à presidência da COP26 recomendações para um processo de descarbonização da
economia mais inclusivo.  
 
Comitê de Princípios Gerais do Codex

Entre os dias 8 a 17 de fevereiro, o Brasil  participou da primeira reunião do Comitê de Princípios
Gerais  do  Codex  (CCGP)  realizada  em  formato  virtual.  O  evento  proporcionou,  entre  outros
resultados,  discussões  para  definição  de  regras  para  facilitação  de  trabalhos  por  comitês  que
trabalham por correspondência. O Brasil, como de praxe, defendeu o respeito aos princípios de base
científica, transparência e inclusão.

BIPM

No dia 19 de fevereiro, representantes do INMETRO participaram de reunião do Grupo de Trabalho de
Representantes dos Estados Membros sobre Governança do BIPM, co-presidido por diplomata de
DELBRASPAR,  para  dar  prosseguimento  à  discussão  sobre  o  aperfeiçoamento  institucional  da
organização.  O  país  tem defendido  nas  discussões  a  necessidade  de  modernizar  os  métodos  de
trabalho do BIPM, instituído pela Convenção do Metro de 1875, a fim de conferir maior eficácia à
organização no cumprimento de seu mandato, que é central para o adequado funcionamento das
atividades econômicas internacionais. 

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Março

15 IEA Global Commission on People-Centred Clean Energy Transitions

15 Development Centre: Health financing in light of Covid-19 crisis: Opportunities 
and challenges in private sector mobilization for countries in transition

15 a 16 G20/OECD Task Force on Financial Consumer Protection & FinCoNet joint meeting



15 a 17 Global Forum on Environment Climate Change Expert Group – CCXG

15 a 17 27th meeting of the OECD Network on Early Childhood Education and Care

15 a 18 Working Party No. 11 on Aggressive Tax Planning

16 NEA Working Party on the Legal Aspects of Nuclear Safety

16 Working Party on State Ownership and Privatisation Practices

16 a 17 Working Party on Industry Analysis

16 a 17 Working Party of the Trade Committee

16 a 18 146th Meeting of the Participants to the Arrangement on Officially Supported 
Export Credits

16 a 18 Working Party on Integrating Environmental and Economic Policies

17 Business at OECD Economic Policy meeting

17 Working Party No. 1 on Macro-Economic and Structural Policy Analysis

18 IEA Joint SEQ/Standing Group on the Oil Market

18  IEA Working Party on Energy Efficiency

18 a 19 Working Party on Agricultural Policies and Markets 



18 a 23 Steel Committee

19 Public Governance Committee Symposium

19 NAEC virtual seminar on "The Future of Economics"

22 International Transport Forum : 7th Meeting of the Task Force 2021

22 Special session of the Working Party on Climate, Investment and Development: 
Strategic discussion on new programme of work in 2021-22 on “The climate and 
environmental materiality, alignment and impact of finance”

22 a 23 IEA Standing Group on Long-Term Co-operation

22 a 24 Working Party on Indicators of Educational Systems (INES)

22 a 24 63rd session of the Public Governance Committee

22 a 25 Forum on Tax Administration Mutual Agreement Procedure Meeting

23 a 24 Global Anti-Corruption & Integrity Forum

23 a 24 LAC Latin American State-Owned Enterprises Network

23 a 24 International Transport Forum: Meeting of the Transport Management Board

23 a 25 Working Party on Responsible Business Conduct

24 63rd Session Working Party on Communication Infrastructures and Services Policy

24 16th Steering Group Meeting of the OECD Global Forum on Productivity



24 a 31 Virtual Meeting of the Working Party on Security in the Digital Economy 

25 Special session of the Working Party on Climate, Investment and Development: 
Clean Energy Finance and Investment Review of Indonesia

25 a 26 Meeting of the Teaching and Learning International Survey (TALIS) Governing 
Board

25 a 26 International Transport Forum: 9th Session of the Transport Research Committee  

29 a 30 Investment Committee: FOI/Treaty Conference

29 a 30 Latin American Economic Outlook 2021 - Experts' meeting

29 a 30 Working Party on Measurement and Analysis of the Digital Economy

29 a 30 Economic and Development Review Committee (EDRC) - China

30 6th Global Conference on Energy Efficiency

30 Workshop for directors of national state-owned enterprises in Brazil

31 IEA-COP26 Net Zero Summit

31 OECD Seed Schemes – Special Technical Working Group Meeting on Digitalisation
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