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Governança

Lançamento do relatório do review de governança de empresas
estatais no Brasil

A Secretaria de Coordenação e Governança de Empresas Estatais
(SEST),  do  Ministério  da  Economia,  organizou  com  a  OCDE
seminário virtual de lançamento do relatório final da revisão por
pares da governança de empresas estatais no Brasil, concluído no
início  do ano.  O projeto,  que contou com apoio financeiro do
“Prosperity Fund” do governo britânico, fez análise detalhada do
quadro atual das regras e práticas da governança de estatais do
governo  federal.  A  íntegra  do  relatório  está  disponível  para
acesso online.

Review da ANEEL 

O diretor-geral da ANEEL, André Pepitone, participou, no último dia 14 de abril, juntamente com a
diretora Elisa  Bastos,  da sessão especial  organizada pela Rede de Reguladores Econômicos  da
OCDE  para discutir o relatório final da revisão de governança da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL). O relatório trouxe avaliação positiva sobre a solidez da governança da agência
reguladora,  que  se  destaca  nacional  e  internacionalmente  por  sua  maturidade  institucional,
diálogo transparente com os diferentes atores do setor elétrico e boas práticas regulatórias. Os
países  avaliadores  selecionados  -  Alemanha,  Canadá  e  Suécia  -  apresentaram  algumas
recomendações,  referendadas  pelos  demais  membros  da  Rede,  que  servirão  de  base  para
continuar o aperfeiçoamento das práticas regulatórias do órgão.

Review de Política Regulatória do Brasil
 
A Secretaria de Advocacia da Concorrência e Competitividade (SEAE) do Ministério da Economia
organizou com a OCDE no último dia 7 de abril, seminário virtual de lançamento do projeto de
review de Política Regulatória do Brasil. O novo projeto irá avaliar o quadro da regulação em nível
federal atualmente em vigor, incluindo as iniciativas recentes de modernização e reforma, vis-à-vis
os padrões e boas práticas da OCDE sobre o tema. Com base no calendário divulgado, espera-se

https://www.oecd.org/corporate/soe-review-brazil.htm
https://www.oecd.org/corporate/soe-review-brazil.htm


conclusão do projeto, com divulgação do relatório final, no segundo semestre de 2022.

Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE 

O Grupo de Trabalho sobre Suborno da OCDE (WGB), discutiu o relatório do subgrupo criado em
dezembro passado para acompanhar a evolução dos temas relacionados ao combate à corrupção
no Brasil de interesse do Grupo. Com base nas informações prestadas pelo governo brasileiro, o
WGB decidiu  que  parte  dos  itens  sob  monitoramento só  deverão  voltar  a  ser  discutidos  por
ocasião da avaliação da fase 4 do Brasil,  prevista para 2022 no calendário regular do WGB. A
plenária  aprovou,  ainda,  que  o  governo  brasileiro  apresente  nova  atualização,  somente  em
outubro próximo, sobre os itens ainda sob o atual monitoramento ‘ad hoc’. 

Revisão da Recomendação Antissuborno 

O Grupo de Trabalho sobre Suborno (WGB) organizou, de
12  a  14  de  abril,  a  primeira  das  duas  rodadas
negociadoras  finais  dedicadas  à  revisão  da
Recomendação  Antissuborno  da  OCDE.  Pelo  Brasil,
participaram representantes da CGU, AGU, Itamaraty e
Ministério  Público  Federal.   A  recomendação  detalha
obrigações  e  procedimentos  para  implementação  da
Convenção sobre o Combate ao Suborno de Funcionários
Públicos Estrangeiros em Negócios Internacionais e sua
nova versão vai  consolidar e sistematizar a experiência
dos  membros  nos  últimos  20  anos  Nova  rodada
negociadora está prevista para os dias 25 a 27 de maio. 

Veja  aqui um  apanhado  geral  sobre  20  anos  de
implementação da Convenção da OCDE sobre Combate à
Corrupção e o trabalho do WGB.

Fórum Global sobre Anticorrupção e Integridade

Está disponível para acesso online a íntegra do Fórum da
OCDE sobre Anticorrupção e Integridade, realizado entre
23  e  25  de  março.  Com  mais  de  sessenta  painéis
temáticos,  o  Fórum  promoveu  intensa  agenda  de
debates sobre as boas práticas e os desafios enfrentados
pelos  países  para  promover  integridade nas  diferentes
áreas.  O  Brasil  participou  ativamente  do  evento,  com
destaque  para  painel  organizado  pelo  Ministério  da
Justiça  e  Segurança  Pública,  um  dos  “parceiros  do
conhecimento” do Fórum, sobre avanços e desafios no
combate à corrupção no país. O diretor de Transparência
da  CGU,  Otávio  Neves,  foi  um  dos  debatedores
convidados para o evento de lançamento do Toolkit da
OCDE  sobre  integridade  pública,  em  que  foram
apresentados projetos do órgão para promover a ética e
a integridade entre crianças e adolescentes.
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Temas econômicos e financeiros

Investimentos

O Brasil  participou,  no  mês  de  abril,  de  uma série  de encontros  promovidos  pelo  Comitê  de
Investimentos da OCDE, para discutir o papel dos investimentos para reconstrução pós-COVID 19 e
a  promoção do desenvolvimento sustentável.  Na Conferência sobre o Futuro dos Acordos de
Investimentos, Yana  Dumaresq,  Secretária  Especial  Adjunta  de  Comércio  Exterior  e  Assuntos
Internacionais  do  Ministério  da  Economia,  apresentou  as  inovações  do  modelo  brasileiro  de
acordo de investimentos, que contempla áreas discutidas pelos participantes, como os temas de
conduta empresarial responsável, facilitação de investimentos e prevenção de controvérsias. Com
base nas discussões dessa conferência, o Comitê de Investimentos irá reorientar seus trabalhos
para discutir a próxima geração de acordos de investimentos. 
 
Na 5ª Reunião da Rede de responsáveis por Políticas para atração de investimentos de qualidade,
dia  31  de  março,  prosseguiu-se  na  discussão  sobre  como  promover  investimentos  aptos  a
fomentar o desenvolvimento inclusivo e sustentável.   Com base nos  indicadores desenvolvidos
pela OCDE para avaliar o impacto de investimentos estrangeiros diretos sobre os ODS, no  marco
da  iniciativa FDI Quality, o secretariado apresentou, durante a reunião da rede, a evolução dos
trabalhos em curso para elaboração de um Policy Toolkit que deverá ser aprovado em 2022, com
compilação  de  políticas  e  boas  práticas  utilizadas  para  atrair  investimentos  que  promovam
inovação, trabalho de qualidade, melhoria de capacidades,  paridade de gênero e transição para
economia de baixo carbono. 

Na  reunião  do  Comitê  de  Investimentos  propriamente  dito,  o  Brasil  ressaltou  o  potencial  da
digitalização  na  facilitação  de  investimentos,  em  especial  na  simplificação  de  envio  de
documentação,  e  o  interesse  em aprofundar  as  discussões  sobre  esse  tema,  em linha com a
posição que o Brasil vem defendendo na OMC.

Proteção ao Consumidor de Serviços Financeiros

O  Brasil  participou,  em  15  de  março,  de  reunião  da  Força Tarefa  Conjunta  G20/OCDE  sobre
Proteção ao Consumidor de Serviços Financeiros, para intercâmbio sobre as medidas que vêm
sendo adotadas nos diferentes países para responder aos desafios associados à pandemia, com a
consequente aceleração da digitalização dos serviços financeiros. Andreia Vargas, representante
do Banco Central do Brasil, mencionou  a experiência brasileira com a operacionalização do auxílio
emergencial, que resultou no  aumento considerável do número de pessoas inseridas no sistema
bancário, aumentando risco de fraudes e dificultando o trabalho dos reguladores. Foi destacado
também  que  a  alta  informatização  do  sistema  financeiro  brasileiro  foi  crucial  para  facilitar  a
adaptação dos bancos ao funcionamento remoto, evitando que a atividade bancária fosse afetada
significativamente pela pandemia. 

Grupo de Trabalho 1 do Comitê de Políticas Econômicas

O Brasil acompanhou, nos dias 18 e 19 de março,  a reunião do Grupo de Trabalho 1 (Análise de
Políticas Macroeconômicas e Estruturais - WP1) do Comitê de Políticas Econômicas da OCDE, que
abordou  três  temas  principais:  i) os  fatores  econômicos  para  a  migração  regional,  custos  de
habitação e o papel das políticas públicas; ii) cenários fiscais dos países da OCDE para 2060 e a
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necessidade de reformas estruturais para a retomada do crescimento; iii) reformas do sistema de
tributação de empresas no cenário pós pandemia; e iv) e políticas para difundir os benefícios da
digitalização para todos os trabalhadores.

Retomada do crescimento pós pandemia.

O SG Gurría apresentou em 14 de abril,  em  cerimônia
que contou com a participação do Ministro da Economia
e Finanças Italiana, na presidência do G-20 a edição 2021
do  Relatório  “Going  for  Growth:  Shaping  a  Vibrant
Recovery”, com foco nas prioridades para a recuperação
pós-COVID.  No  caso  do  Brasil,  foram  sugeridas  como
prioridades a reforma estrutural: ampliação do sistema
de  proteção  social;  melhoria  do  ensino  e  capacitação
profissional;  redução  de  barreiras  à  concorrência;
redução  de  distorções  no  sistema  tributário;  e  a
preservação do meio ambiente.

Economia digital

Comitê de Políticas da Economia Digital (CDEP)

Entre  os  dias  8  e  15  de abril,  o  Brasil  participou dos  trabalhos  do Comitê  sobre  Políticas  de
Economia Digital (CDEP). Durante os encontros, foram discutidas, entre outros, as novas etapas do
Going Digital da OCDE, trabalhos sobre inteligência artificial e o projeto que visa a analisar como as
empresas e países têm lidado com o terrorismo e conteúdo extremista no ambiente online (TVEC).
O Comitê  aprovou,  ainda,  duas  minutas  de  novos  instrumentos  normativos:  a  Recomendação
sobre  acesso  e  compartilhamento  ampliado  de  dados  e  a  Recomendação  sobre  crianças  no
ambiente digital. A expectativa é de que Conselho da OCDE adote ambas as recomendações ainda
este semestre.

Ciência e tecnologia

Comitê de Políticas Científicas e Tecnológicas

O Brasil participou, nos dias 7 a 9 de abril, da 118ª sessão do Comitê de Políticas Científicas e
Tecnológicas (CSTP). Na ocasião, as delegações identificaram os maiores desafios e as principais
prioridades para aperfeiçoar a resiliência dos sistemas de C,T&I passado um ano de crise sanitária
ocasionada pela pandemia da COVID-19. O evento foi precedido de workshop, no dia 6, sobre
visão prospectiva (“foresight”) e governança antecipatória. O tema deverá informar os trabalhos
sob amparo do projeto transversal  (“cross-cutting”)  que perpassa as atividades dos  grupos de
trabalho do CSTP para o biênio 2021-2022. O Comitê também enfatizou a importância de que as
políticas de C,T&I estejam voltadas para a promoção da sustentabilidade e abordou, entre outros,
temas como mudanças climáticas e digitalização dos oceanos.

Durante o comitê, foram aprovadas para encaminhamento ao Conselho da OCDE a Recomendação
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revisada sobre Princípios Gerais para o Acesso a Dados de Pesquisas Científicas Realizadas com
Financiamento  Público  (que  também  recebeu  aprovação  do  Comitê  de  Políticas  da  Economia
Digital  e  do  Comitê  de  Governança  Pública)  e  a  Recomendação  revisada  sobre  Cooperação
Tecnológica  Internacional  envolvendo  Empresas,  cujo  texto  original  é  de  1988.  A  minuta  de
Recomendação  revisada  sobre  Princípios  Gerais  para  Cooperação  Internacional  em  Ciência  e
Tecnologia, cujo texto original é de 1995, passará por nova rodada de consultas e será apresentada
novamente na próxima sessão do CSTP.  

Energia

Encontro de Alto Nível Brasil - NEA
 

Em mais uma etapa do processo de aproximação do Brasil com a Agência de Energia Nuclear da
OCDE (NEA),  seu Diretor-geral,  William Magwood,  participou de reunião de alto nível  com os
principais  atores  do  setor  nuclear  brasileiro  para  intercâmbio  sobre  as  potenciais  áreas  de
colaboração e apresentação das diretrizes do programa nuclear brasileiro. Além do ministro de
Minas e Energia, Bento Albuquerque, estiveram presentes os presidentes da Comissão Nacional de
Energia Nuclear (CNEN), da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), da Eletronuclear e da Indústrias
Nucleares  do Brasil  (INB).  Dentre  os  temas  debatidos,  destacam-se  a  expansão da mineração
nacional  de  urânio,  plano  de  expansão  da  geração  de  eletricidade,  estudo  sobre  pequenos
reatores  modulares  e  reforma  da  estrutura  regulatória.  A  fim  de  facilitar  a  interação  com  a
Agência, o DG-NEA confirmou interesse de receber, em cessão temporária,  funcionário técnico
brasileiro para atuar por período determinado junto ao secretariado da NEA em Paris, se possível
já no próximo semestre caso as condições sanitárias permitam. 

Cúpula da AIE-COP26 sobre Neutralidade de Carbono
 

O Ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, participou, em 31 de março, de reunião de
Cúpula sobre Neutralidade de Carbono, co-organizada pela Agência Internacional de Energia (AIE)
e pela presidência britânica da COP-26, para avaliar as perspectivas e cenários para alcançar a
neutralidade até 2050. Refletindo o crescente protagonismo da AIE nas discussões sobre transição
energética, o  evento contou com a participação de ministros de mais de quarenta países, que
combinados correspondem a mais de 2/3 das emissões globais de gases de efeito estufa, além de
representantes  do  setor  privado,  sociedade  civil  e  organizações  internacionais  (OMC,  União
Africana e União Europeia).   
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Em sua intervenção, o ministro Bento Albuquerque, confirmou o comprometimento do país com o
processo  de  transição  energética,  destacando  a  importância  de  flexibilidade  na  adoção  de
diferentes tecnologias e fontes de energias renováveis adaptadas à realidade de cada país e região.
O Ministro destacou, ainda, a importância da cooperação técnica, formação de capacidades e da
questão do financiamento da transição energética em países em desenvolvimento.

Na mesma linha,  o Diretor Executivo da AIE,  Fatih Birol,  destacou que na visão da Agência,  a
inovação será o principal alicerce das políticas de transições energéticas, insisitindo em que para
alcançar  o  objetivo  de  neutralidade  será  necessário,  além  de  acelerar  a  adoção  de  energias
renováveis, desenvolver novas tecnologias. Essa e outras recomendações da agência deverão ser
compiladas em "roadmap" para a neutralidade de carbono, que será divulgado pela AIE em 18 de
maio, conforme encomendado pela presidência da COP26. 

RenovaBio e nova Lei do Gás - Cooperação Brasil AIE

O presidente da Empresa de Pesquisa Energética (EPE), Thiago Barral, apresentou na reunião do
Grupo Permanente sobre Cooperação de Longo Prazo, da Agência Internacional de Energia (AIE),
em 14 e 15 de março os principais resultados do primeiro ano de funcionamento da nova Política
Nacional  de  Biocombustíveis  (RenovaBio)  e  as  linhas  gerais  da  nova Lei  do Gás  no Brasil.  Em
relação  à  RenovaBio,  foi  destacado  que  se  alcançou  98%  da  meta  anual  de  emissão  e
comercialização dos certificados de descarbonização (CBIOs), garantindo sustentabilidade e maior
previsibilidade ao mercado nacional de biocombustíveis. Sobre a Lei do Gás, Barral ressaltou o
papel  da cooperação técnica com a AIE desde 2018 para o aperfeiçoamento da nova lei,  que
permitirá  a  transição  para  uma  estrutura  de  mercado  mais  competitiva,  ancorada  na
desverticalização,  no acesso de terceiros às redes e na transparência sobre valor  das tarifas e
capacidade disponível de transporte, em linha com os modelos internacionais bem sucedidos.

C Consumidor

100ª reunião do Comitê de Política do Consumidor

No contexto dos eventos de comemoração da 100ª reunião
do Comitê de Política do Consumidor (de 7 a 14 de abril) a
secretária  Nacional  do  Consumidor,  Juliana  Domingues,
participou de debate sobre a questão da vulnerabilidade dos
consumidores  no  ambiente  digital,  apresentando  ações
recentes  do  governo  de  combate  a  sites  maliciosos  com
anúncio de suposta venda de vacinas contra a Covid-19. Além
de representantes da SENACON, participaram da reunião do
Comitê  e  do  seu  Grupo  de  Trabalho  sobre  Segurança  de
Produtos, funcionários do MJ, Itamaraty, Inmetro e Anatel.  
O Comitê decidiu realizar, nos próximos dias 15 a 17 de junho,
a “Conferência Internacional do Consumidor”, para discutir o
mercado  consumidor  do  futuro.  A  secretária  Juliana
Domingues foi convidada para participar em painel temático
sobre  cooperação  transfronteiriça  entre  autoridades  de
proteção do consumidor. 



Comércio e produtividade

Comitê de Comércio

Entre os dias 16 e 17 de março, o Brasil participou da reunião do Grupo de Trabalho do Comitê de
Comércio  (WPTC),  que  tratou,  entre  outros,  de  temas  relacionados  a  comércio  digital  e  ao
aprimoramento de ferramentas de simulação de comércio. No dia 07 de abril, o Brasil também
participou  da  reunião  do  Comitê  de  Comércio,  que  discutiu  a  importância  da  resiliência  das
cadeias  de  suprimento  no  contexto  da  pandemia  do  COVID-19,  bem  como  a  relevância  da
comunicação sobre a importância do comércio no contexto da COVID-19.  

Novo projeto CADE-OCDE: concorrência nos setores de portos e aviação civil

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) organizou em 8 de abril webinário para
apresentar  as  linhas  gerais  de  projeto  que  será  desenvolvido  com  a  OCDE  para  avaliação
concorrencial  dos setores portuário e de aviação civil  no Brasil,  com base em metodologia de
análise  desenvolvida  pela  área  de  concorrência  da  organização  ("Competition  Assessment
Toolkit").  A cerimônia de lançamento,  que contou com representantes do CADE, Secretaria de
Portos,  Secretaria  de  Aviação  Civil,  ANAC,  ANTAQ,  Casa  Civil,  Itamaraty  e  OCDE,  ressaltou  a
expectativa de que a avaliação permita mapear as barreiras regulatórias atualmente em vigor nos
dois setores regulados, contribuindo com a agenda de reformas e desregulamentação já em curso.
Outro  resultado  esperado  é  capacitar  servidores  no  uso  da  referida  metodologia  de  análise,
permitindo sua aplicação em outros setores relevantes da economia brasileira. 

Grupo Diretor do Foro de Produtividade

O Subsecretário de Inovação do MECON, Igor Nazareth, participou da reunião do Grupo Diretor do
Foro Global de Produtividade, que discutiu as prioridades e andamento dos estudos no âmbito do
Foro  sobre  o  tema  da  produtividade,  com  destaque  para  o  papel  da  digitalização  e  para
ferramentas de aprimoramento da capacidade gerencial. Durante o evento, o Brasil ofereceu-se
para sediar a reunião regional do Foro em 2022, o que foi confirmado pelo Foro. 

Comitê do Aço

Entre os dias 18 e 23 de março, o Brasil participou da reunião do Comitê do Aço, que abordou as
perspectivas do mercado siderúrgico para os próximos anos. Além do apanhado de praxe sobre as
medidas comerciais recentes, o Comitê avançou nas discussões com vistas à criação de base de
dados sobre subsídios estatais no setor.  

Agricultura

Mercados agrícolas

Entre os dias 18 e 19 de março, a delegação brasileira participou ativamente dos trabalhos do
Grupo de Trabalho sobre Políticas e Mercados Agrícolas (APM). Durante os trabalhos, discutiu-se,
entre outras, a questão da resiliência da agricultura para desastres naturais, ponto em que o Brasil
explicou o funcionamento do sistema nacional que concilia seguro rural com ferramenta científica
de  zoneamento  agrícola  (ZARC).  Também  se  discutiu  projeto  de  estudo  que  deverá  avaliar



esquemas nutricionais de etiquetagem simplificados.

O Brasil  também participou, entre os dias 1 e 2 de abril, da reunião do Grupo de Mercado de
Commodities (GCM), cuja a principal missão é preparar a versão anual do FAO-OECD Agricultural
Outlook (veja neste link a edição atual). A próxima versão do relatório deverá ressaltar que o Brasil
permanecerá como um dos principais exportadores de soja e que o aumento da produção no país
deverá ser sobretudo ligado ao aumento de produtividade, com intensificação do uso do solo.i

u

Educação

Política educacional

Representantes  do  MEC,  do  INEP  e  do  MRE  participaram  da  reunião  do  Comitê  de  Política
Educacional  (EDPC),  realizada nos  dias  12,  15  e  16 de abril.  Na ocasião,  os  países  discutiram
possíveis aperfeiçoamentos no sistema de indicadores educacionais da OCDE (INES), bem como
proposta de criação de módulo do exame PISA voltado para a educação profissional e tecnológica.
Compartilharam,  igualmente,  impressões  sobre áreas  de trabalho a  serem desenvolvidas  pelo
Comitê no próximo biênio (PWB 2023-24) e sobre os projetos em curso na OCDE em matéria de
implementação de políticas educacionais, formação de professores, educação na primeira infância
(projeto “Early Learning and Child Well-being”), bem como sobre a colaboração entre o EDPC e o
Centro de Habilidades da OCDE.

Inovação educacional

O  aperfeiçoamento  do  INES  foi  abordado  igualmente  por  ocasião  da  reunião  do  Centro  de
Pesquisa  e  Inovação  Educacional  (CERI),  dias  13  e  14  de  abril.  Foram  discutidos  também  os
projetos  desenvolvidos  atualmente  pelo  Centro  em matéria  de inteligência  artificial,  profissão
docente  e  impactos  da  tecnologia  na  educação  na  primeira  infância  (projeto  “21st  century
children”).

Educação na primeira infância

Representantes do MEC e de DELBRASPAR acompanharam as discussões da 27ª reunião da rede
de especialistas da OCDE sobre educação na primeira infância (“Early Chilhood Education and Care
–  ECEC”  Network),  realizada  de  15  a  17  de  março.  Na  ocasião,  entre  outros  temas,  foram
discutidos os resultados preliminares dos estudos da OCDE sobre uso de tecnologias digitais e
sobre os impactos da COVID-19 nos sistemas de educação para a primeira infância, bem como
desdobramentos recentes do projeto “TALIS Starting Strong”, voltado para análise das condições
de trabalho, capacitação e demais elementos referentes ao corpo de profissionais envolvidos nos
processos de educação e cuidados de crianças pequenas (“young children”), com média de idade
entre zero e seis anos.

anos.
Temas sociais

Proteção social

O Centro  de  Desenvolvimento da  OCDE (DEV)  promoveu,  em  29  e  30  de  março,  reunião  de
especialistas para subsidiar a elaboração do Relatório Econômico da América Latina (“LEO – Latin

https://www.oecd.org/publications/oecd-fao-agricultural-outlook-19991142.htm


America Economic Outlook”), que terá por tema a recuperação inclusiva e sustentável da região no
pós-pandemia.  A  convite  da  OCDE,  a  chefe  de  gabinete  da  Secretaria  Nacional  de  Renda  e
Cidadania,  Luciana  Peres,  apresentou  a  experiência  brasileira  na  implementação  do  auxílio
emergencial, com vistas a contribuir para a reflexão do DEV sobre medidas a serem adotadas para
ampliação da proteção social  na reconstrução pós-COVID-19.  A publicação do relatório deverá
ocorrer no segundo semestre de 2021.

Emprego

Representantes do Ministério da Economia e de DELBRASPAR acompanharam, em 6 de abril, a
reunião do grupo de trabalho da OCDE sobre emprego, que discutiu os capítulos da minuta do
relatório “Employment Outlook 2021”,  cuja publicação está prevista para junho próximo.  Com
vistas a contribuir para o capítulo sobre “job retention” da publicação, o Brasil compartilhou, após
a reunião, informações sobre as medidas implementadas no país para preservação dos vínculos
empregatícios durante a crise sanitária atual. 

Foco na vacinação

A OCDE disponiblizou no Hub sobre COVID versão em português dos estudos e análises da 
organização sobre a evolução da vacinação anti-Covid e a importância de avanços nessa área para 
a retomada do crescimento econômico. 

Meio ambiente

Mudança do Clima e zonas costeiras

Novo estudo da OCDE “Adapting to a changing climate in the
management  of  coastal  zones”  avalia  os  desafios  para  o
desenvolvimento socioeconômico das zonas costeiras, regiões
ricas  em  biodiversidade,  e  os  impactos  das  atividades
humanas nessas áreas.

Transporte

Fórum Internacional do Transporte

Representantes do Ministério da Infraestrutura e do MRE participaram da semana de reuniões do
Fórum Internacional de Transportes (ITF), realizada no período de 22 a 26 de março. O principal
tema discutido foi a definição do formato da próxima reunião Ministerial do ITF (ITF Summit 2021),
que será realizada em 26 e 27 de maio próximo, em formato exclusivamente virtual, em razão das
condições sanitárias atuais. Os membros discutiram, ainda, a minuta do “ITF Transport Outlook
2021”, a ser publicado em 18 de maio próximo, com foco em sustentabilidade e transportes, e
tomaram nota da apresentação do secretariado sobre o Compêndio de estudos produzidos pelo
ITF sobre COVID-19 e transportes.

https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/covid-19-transport-compendium.pdf
https://www.itf-oecd.org/sites/default/files/covid-19-transport-compendium.pdf
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b21083c5-en.pdf?expires=1618929680&id=id&accname=guest&checksum=861C7BA7F65312FB492F7D4E7531D0AD
https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/b21083c5-en.pdf?expires=1618929680&id=id&accname=guest&checksum=861C7BA7F65312FB492F7D4E7531D0AD
https://www.oecd.org/coronavirus/pt/


Cooperação OCDE-América Latina

Programa LAC 

O Brasil  co-presidiu no último dia 15 de abril  a reunião do Comitê Consultivo do Programa da
OCDE para a América Latina e Caribe (Programa LAC). A reunião discutiu os preparativos para a
comemoração do aniversário de 5 anos do programa. Como o evento coincidirá com as despedidas
do atual Secretário Geral Angel Gurría, que deixa o cargo em 31 de maio, deverá ser organizado,
no dia 28 de maio, evento de alto nível com líderes da região para fazer um balanço dos 5 anos do
programa e discutir as perspectivas para a cooperação futura da OCDE com a região. Além disso,
foram passados em revista as principais atividades previstas nos três pilares centrais do programa
(produtividade,  inclusão social  e  governança),  com destaque  para  os  preparativos  da  Reunião
Ministerial sobre Integridade, prevista para realizar-se em El Salvador, em dezembro deste ano, e a
realização, possivelmente, no próximo dia 12 de maio, de webinário patrocinado pelo Brasil sobre
utilização de dados e tecnologia para ampliação do alcance das políticas sociais (com base na
experiência brasileira de registro social).

Outras organizações internacionais econômicas

Clube de Paris - Renegociação da Dívida do Chade
 
Após  a  aprovação  no  G20  do  "Quadro  Comum  para  o  Tratamento  da  Dívida  além  do  DSSI"
("Common Framework" em inglês) em novembro passado, iniciativa originada no Clube de Paris,
as autoridades do Chade, Zambia e Etiópia apresentaram pedidos formais de tratamento da dívida
oficial  a  seus credores no G20 e no Clube de Paris.  O primeiro comitê de credores  criado no
âmbito da iniciativa foi o do Chade, co-presidido pela França e pela Arábia Saudita. O Brasil não
detém dívida do Chade, mas acompanha as negociações como membro do Clube de Paris e do
G20. A primeira reunião do comitê de credores do Chade realizou-se, por videoconferência, no
dia 15 de abril de 2021, e é a primeira renegociação de dívida com coordenação entre o Clube de
Paris, a China, a Índia e a Arábia Saudita, em reflexo da nova realidade das finanças internacionais.
Saiba mais em aqui. 
 
OIV

A Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) realizou entre março e abril,  por meio
virtual,  várias  reuniões  dos  Comitês  e  Grupos  de  Trabalho  Técnicos.  Entre  os  temas,  foram
discutidos  assuntos  como  rotulagem  eletrônica  (e-label),  indicação  geográfica,  padrões  de
identidade  para  néctar  e  suco  de  uva,  impacto  das  mudanças  do  clima  sobre  a  produção
vitivinícola e impacto da pandemia sobre o setor, entre outros. 

Em relação aos esforços para digitalização da OIV, dois pontos merecem destaque: a análise das
resoluções  e  o  trabalho  sobre  certificação  eletrônica.  No  primeiro  caso,  foi  proposta  a
harmonização  da  codificação  de  mais  de  500  resoluções  publicadas  pelo  organismo,  o  que
facilitará o acesso ao acervo de recomendações da OIV, sua aplicação e coordenação entre as
demais organizações internacionais. O segundo tema, a padronização de processos e trocas de
informações sobre produtos em formato digital, está sendo conduzido por meio de um grupo de
trabalho eletrônico liderado pelo Brasil. O projeto está em fase inicial e tem como objetivo facilitar
o comércio de produtos pela ampliação do fluxo de informações seguras entre os países, o que

https://clubdeparis.org/en/communications/press-release/1st-meeting-for-a-debt-treatment-for-chad-15-04-2021


poderá incluir a certificação eletrônica de produtos.

CALENDÁRIO DE EVENTOS

Maio

3 a 4 29th session of the Working Party on Urban Policy

3 a 4 25th session of the Working Party on Rural Policy

4 Fisheries Committee 

4 Economic and Development Review Committee (EDRC) – Portugal

4 a 5 Working Party of Senior Public Integrity Officials

5 Webinar publication launch: OECD Regional Outlook 2021

5 Employment, Labour and Social Affairs Committee (ELSAC) - Part 2

5 a 6 44th session of the Regional Development Policy Committee (RDPC)

5 a 7 13th Meeting of the Working Party on Biotechnology, Nanotechnology and 
Converging Technologies 

6 a 7       Working Party on Short-Term Economic Prospects



6 a 7      Roundtable on Reshaping the Aviation Sector in the Wake of Covid-19

10 a 11 Network on Agricultural Total Factor Productivity and the Environment

10 a 11 Council Working Party on Shipbuilding

10 a 11 Working Party on Health Care Quality and Outcomes

10 a 12 Global Forum on the Future of Education and Skills 2030

11  Joint Working Party on Agriculture and Trade

11 NAEC virtual seminar on Resilience

11 a 12 Task Force on the Digital Economy

11 a 12 Task Force on Tax Crimes and Other Crimes

11 a 12 Standing Group for Global Energy Dialogue

11 a 12 Economic Policy Committee

12 Employment, Labour and Social Affairs Committee - Part 3

17 a 18 1st meeting of Country Representatives to the "Above and Beyond: Transitions 
in Upper Secondary Education" Project



17 a 26 UNECE/OECD/Eurostat Expert Group on National Accounts

18 Working Party on Responsible Business

18 a 20 Working Party on Agricultural Policies and Markets

21 Joint Meetings of Tax and Environment Experts

25 a 27 Working Group on Bribery on the Review of the Anti-Bribery Recommendation

26 a 27 International Transport Forum: Ministerial ITF Summit 2021

27 13th International Economic Forum on Latin America and the Caribbean

31 a 1/6 Meeting of the Committee on Nuclear Regulatory Activities
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