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Temas institucionais

Os últimos dias foram repletos de novidades na OCDE. Em 25 de maio, a Costa Rica concluiu seu
processo de ratificação da Convenção da OCDE e depositou o instrumento de acessão, tornando-
se  o 38º  país  membro da organização e  o  quarto  país  da  América  Latina  a  aderir  à  OCDE,
seguindo México, Chile e Colômbia. Com a conclusão do processo da Costa Rica, encerrou-se o
ciclo  do  último  pacote  de  ampliação  da  OCDE  (que  incluiu  também  Colômbia,  Letônia  e
Lituânia).

No dia 31 de maio, o  mexicano Angel Gurría encerrou seu terceiro e último mandato à frente da
organização. Os 15 anos de sua gestão foram marcados pela promoção do crescimento inclusivo
e sustentável, centrado no bem-estar das pessoas e  de “better  policies for better lives”, no
jargão criado em sua gestão. Com mais de 500 estudos, em média, publicados anualmente sobre
os mais diversos temas,  centenas de policy briefs e uma base de dados  ampla e abrangente,  as
análises e recomendações da OCDE, sob a liderança de Gurría, passaram a ser reconhecidas mais
amplamente  como  instrumentais  para  o  aperfeiçoamento  contínuo  das  política  públicas  de
membros e países parceiros como Brasil. A influência da organização no cenário internacional
também se ampliou, com o aumento do número de membros e maior  engajamento da OCDE
com terceiros  países,  incluindo  o  Brasil,  bem como pela  participação  substantiva  em outras
instâncias internacionais, como o G-7, G-20 e APEC, o que é reconhecido, por todos, como um
dos maiores  legados de Gurría. Em sua despedida, o ex-Secretário-Geral instou os membros a
manter esse espírito de abertura a fim de preservar sua relevância internacional, com atenção
especial às seis candidaturas pendentes à acessão. 

Durante a cerimônia de transmissão de posse, o novo Secretário-Geral da OCDE, o australiano
Mathias  Cormann,  reiterou  o  compromisso  em  reforçar  a  qualidade  dos  trabalhos  da
organização, que qualificou de “a force for good in the world” e a ampliar seu alcance, de modo a
promover os princípios consagrados na Convenção da OCDE (proteção das liberdades e melhoria
do  bem  estar  econômico  e  social)  e  os  valores  comuns  compartilhados  pelos  membros
(democracia, direitos humanos, sistema internacional baseado em regras,  economia de mercado
e   “global  level  playing  field”).  Foram  apontadas  como  áreas  prioritárias  para  sua  gestão  a

https://www.youtube.com/watch?v=DXr-yypLZfc


retomada  do  crescimento  pós-COVID  19,  a  obtenção  de  acordo  sobre  tributação  digital,  o
combate à mudança do clima,  o impacto das transformaçoes digitais e as relações com Asia
Pacífico. Veja a íntegra do discurso inaugural do SG. 

100º Instrumento Legal

Com a aprovação, durante a primeira parte da reunião Ministerial do Conselho da OCDE (31.05 e
01.06),  da  Recomendação  da  OCDE  sobre  Neutralidade  Competitiva,  para  a  a  qual  o  Brasil
contribuiu como membro associado do Comitê de Concorrência, o país chegou ao marco de 100
adesões a instrumentos legais da OCDE. Com a nova adesão, o Brasil é parte de 41% do acquis
normativo da OCDE.

https://www.oecd.org/about/secretary-general/mcm-handover-remarks-by-mathias-cormann-1-june-2021.htm


Transporte

ITF Summit 2021

O Ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, participou, no último dia 26 de maio, de Mesa
Redonda sobre transportes e mudança do clima realizada no âmbito da Reunião de Cúpula do
Fórum  Internacional  de  Transportes  (“ITF  Summit 2021”).  Em  sua  intervenção,  o  Ministro
discorreu sobre as iniciativas do Minfra na área de sustentabilidade, como a ampliação da matriz
ferroviária  no  Brasil  e  o  reforço  do  compromisso  com  a  conduta  ambiental,  por  meio  de
recuperação de áreas degradadas, combate a processos erosivos, redução de combustível fóssil,
entre outros. Compartilhou, também, a experiência brasileira na recuperação do transporte de
cargas e passageiros, em especial na aviação, e destacou a parceria com o setor privado. No dia 27
de maio, o Secretário-Executivo Adjunto do Minfra, Felipe Queiroz, participou das discussões do
Summit sobre inovação e sustentabilidade dos transportes com os demais países do ITF e com
representante do setor privado.

Relações da OCDE com a América Latina e o Caribe

Programa LAC

O Brasil co-presidiu, com México, no último dia 28 de maio, reunião de alto nível para celebrar o 5
Anivérsário do Programa Regional da OCDE para América Latina e o Caribe. Com a presença virtual
de vários  líderes da região,  incluindo o Presidente da Costa Rica,  na qualidade de mais novo
membro da OCDE, e representantes de organizações internacionais parceiras (CEPAL, OIT, BID,
CAF, UE, SEGIB, OEA e SELA), o evento marcou  a despedida do ainda Secretário-Geral Gurría, cujo
papel  no  fortalecimento  das  relações  da  OCDE  com  a  região  foi  reconhecido  por  todos  os
participantes.  Os  membros  do  programa confirmaram  ainda  a  relevância  dos  três  pilares  do
programa  (inclusão  social,  produtividade  e  governança)  para  os  esforços  de  reconstrução  da
economia na região pós-COVID-19. Foi sugerido, igualmente, que fosse considerada a criação de
um quarto pilar que priorizasse questões ambientais, com vistas a asssegurar que a retomada do
crescimento  tivesse  presente  a  dimensão  “verde”  e  “azul”  do  crescimento.  O  Brasil  foi
representado  no  evento  pelo  Secretário  de  Comércio  Exterior  e  Assuntos  Econômicos  do
Ministério das Relações Exteriores, Embaixador Sarquis Sarquis.   



Fórum Econômico da América Latina e o Caribe

No último dia 27 de  maio, o Centro de Desenvolvimento da OCDE organizou, em parceria com o
Banco  Interamericano  de  Desenvolvimento e  a  Agência  Francesa  de  Desenvolvimento,  a  13ª
Edição do  Fórum Econômico da América Latina  e o Caribe,  evento que tem sido  realizado
anualmente, no contexto da semana da América Latina promovida pelo governo francês, em geral
em  torno  dos  temas  debatidos  na  Reunião  Ministerial  do  Conselho  da  OCDE.  Este  ano,
considerando o impacto da COVID-19 (segundo os dados da OCDE, a região foi a mais atingida
pela crise), as discussões centraram-se nas alternativas que deveriam ser exploradas para apoiar
os  países  da  região  nos  esforços  para  reconstrução,  voltados  a  aumentar  a  resiliência  das
respectivas economias e superar os gargalos estruturais que têm historicamente dificultado o
desenvolvimento  regional,  exacerbados  durante  a  pandemia.  Houve  consenso,  entre  os
participantes de que, para tanto, será crucial, por um lado, reconstruir sobre novas bases, mais
inclusivas e sustentáveis,  que apontem a reduzir desigualdades, e, por outro, repensar as formas
de financiamento do desenvolvimento para a região. A convite dos organizadores, o Presidente
do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Sérgio Suchodolski participou de painel sobre o
papel dos bancos de desenvolvimento para a retomada do crescimento.  A íntegra do evento
pode ser acessado aqui  

Temas econômicos e financeiros

Economic Outlook: "Não é uma retomada qualquer"

A OCDE apresentou, no dia 31 de maio, a nova edição do  Economic Outlook  da organização com
projeções  para para a economia Mundial (“OECD Economic Outlook”),  intitulado “Não é uma
retomada  qualquer”  (“No  ordinary  recovery”)  com  foco  nas  perspectivas  de  retomada  do
crescimento  pós  pandemia.  Segundo  as  projeções  da  OCDE,  a  retomada  do  crescimento  da
economia global foi mais rápida do que o previsto,  com projeções de crescimento do PIB global
chegando a quase 6% em 2021, o que é um aumento significativo após a contração de 3,5% em
2020, com forte recuperação nos Estados Unidos, China e India. No caso do Brasil, o relatório
destaca que, a despeito do forte impacto da crise, a economia do país se recuperou fortemente
no final de 2020. O crescimento do PIB deve atingir 3,7% em 2021 e 2,5% em 2022, impulsionado
por um aumento progressivo no consumo e do investimento. 

Fonte: OCDE

https://www.oecd.org/fr/developpement/forum-lac/


Apesar dos dados promissores, a OCDE alerta que a retomada do crescimento tem sido bastante
desigual não só entre países, mas também entre setores, o que pode dificultar a sustentabilidade
da recuperação da economia global.  Aumento do endividamento de empresas e países e risco de
repiques de inflação também inspiram preocupação.

A íntegra do relatório e a apresentação feita pela OCDE estão disponíveis aqui.

Comitê de Política Econômica da OCDE (EPC)

As perspectivas e desafios para a retomada do crescimento da economia global  foram objeto
igualmente de discussão, nos dias 11 e 12 de maio, no Comitê de Política Econômica da OCDE
(EPC).  Na  avaliação  da  OCDE,  a  maior  eficiência  na  gestão  da  crise  sanitária  e  sobretudo  a
aceleração das campanhas de vacinacão, somada às  medidas de apoio econômico adotadas por
vários países, foram cruciais para melhorar as  perspectivas econômicas globais desde a última
reunião do EPC em dezembro de 2020. A implementação dos anunciados planos de recuperação
nos  Estados  Unidos  e  na  União  Europeia  podem  melhorar  ainda  mais  as  projeções.  Como
assinalado no  Economic Outlook,  a sustentabilidade da recuperação pode ser ameaçada pelos
ritmos desiguais  da recuperação,  que podem agravar desequilíbrios globais.  Os riscos para os
mercados  financeiros  também  continuam  presentes,  associados  a  preços  inflados  de  ativos
financeiros e  forte  elevação dos  preços  de  imóveis  residenciais em  alguns  países.  Nova  crise
financeira, nesse contexto, não estaria descartada,  o que poderia ter graves consequências para
países  emergentes,  que  em  larga  medida elevaram  seus  respectivos  níveis  de  dívida
pública durante a pandemia. 

Fórum sobre Cadeias de Suprimentos Responsáveis no Setor Mineral

A OCDE sediou, nos dias 27 e 28 de abril,  de maneira virtual,  a 14ª reunião do Fórum sobre
Cadeias de Suprimentos Responsáveis no Setor Mineral ("Forum on Responsible Mineral Supply
Chains"), que reúne tradicionalmente, representantes de governos, de ONGs e do setor privado
para debater políticas públicas voltadas a promover conduta empresarial responsável no setor, e
melhorar a rastreabilidade e transparência  da cadeia mineral, à luz da da Recomendação da OCDE
sobre "Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of minerals from Conflict-Affected
and High-Risk Areas", da qual o Brasil é parte desde 25/5/2011.  Dentre os tópicos de interesse
para o Brasil, destacam-se a gestão de riscos de corrupção na cadeia de minerais, o impacto da
pandemia  sobre  o  funcionamento  das  cadeias  de  suprimento  no  setor,  o  alcance  da  nova
regulamentação europeia sobre o abastecimento responsável de minerais e o intercâmbio sobre
as  inovações  que  vêm  sendo  implementadas  por  empresas  e  governos  para  melhorar  a
transparência e facilitar o cumprimento das diretrizes.

Reunião Especial do Grupo de Trabalho sobre Conduta Empresarial Responsável (WPRBC)
 
O Brasil  participou,  sob a coordenação do Ponto de Contato Nacional  para RBC (CAMEX),  da
Reunião  Especial  do  Grupo  de  Trabalho  sobre  Conduta  Empresarial  Responsável  (WPRBC),
ocorrida no dia 18 de maio. Na ocasião, discutiu-se a minuta inicial de documento com Balanço
(“Stocktaking”)  da  implementação  das  Diretrizes  da  OCDE  para  Empresas  Multinacionais,  no
contexto da avaliação de dez anos da última revisão do instrumento em 2022. A versão atual do

https://www.oecd.org/economic-outlook/


documento  contempla  várias  das  observações  feitas  pelos  membros,  incluindo  o  Brasil. O
processo de stocktaking servirá para avaliar a necessidade e a oportunidade de se fazer ajustes às
Diretrizes.

Economia digital

Tributação Digital 

Com a proximidade do fim do prazo proposto pelo G20 para as negociações sobre um acordo
multilateral para a tributação da economia digital (julho de 2020), a OCDE tem buscado acelerar
as negociações sobre o tema.  Apesar do novo ímpeto trazido pela posição da nova administração
norte-americana, favorável a um acordo, ainda persistem várias questões técnicas em aberto.    
No Pilar 1 da discussão, sobre novas regras de repartição de receita tributária,   ainda não há
consenso sobre  os  critérios  para determinação do montante a  ser  repartido  e  o universo de
empresas abrangidos .  No caso do  pilar  2,   que busca definir um piso mínimo de tributação
mundial,   há  divergências  sobre  valores  adequados.  Tendo  presente,  além  disso,  que  alguns
desses  temas estão em processo de negociação interna nos  diferentes  países,  o  secretariado
trabalha com a hipótese de  um processo em etapas, com aprovação inicial de um acordo político
sobre o tema na reunião dos Ministros de Finanças em julho, para detalhamento posterior.  A
expectativa da OCDE, no entanto, é concluir as negociações sobre o tema, considerado prioritário
para o novo SG, para aprovação na Cùpula do G20.

Os temas em aberto, bem como a proposta de seguimento, serão objeto de nova rodada de
discussão em meados de junho no Grupo Diretor do Projeto BEPS, do qual o Brasil faz parte. 

Economia Digital

No  dia  22  de  abril,  o  secretário-executivo  do  Ministério  de  Comunicações,  Vitor  Menezes,
participou do evento de apresentação da Recomendação da OCDE sobre Banda Larga, da qual o
Brasil é parte. Durante a cerimônia, o representante brasileiro destacou os programas nacionais
recentes que buscam lidar com um país de grande extensão territorial e alto nível de urbanização,
bem como desafios para atender as zonas rurais.



Governança

Projeto sobre Valores do Serviço Público Federal
 

No âmbito de projeto sobre os Valores do Serviço Público Federal, realizado em parceria com a
OCDE e a Colômbia, o ministro da Controladoria-Geral da União, Wagner Rosário, apresentou,  em
evento de 23 de abril,  os sete valores selecionados para orientar a atuação dos servidores da
administração pública, após ampla consulta que contou com o engajamento de 33 mil servidores:
engajamento, profissionalismo, gentileza, justiça, imparcialidade, vocação pública e integridade.
De acordo com o ministro Rosário,  busca-se com a adoção dos novos valores promover uma
verdadeira mudança de cultura no serviço público federal, indo além do combate à corrupção. O
evento  contou  ainda  com  a  participação  da  diretora  de  governança  pública  da  OCDE,  Elsa
Pilichowski, e da diretora do Departamento Administrativo da Função Pública da Colômbia, Liliana
Caballero.  

O projeto entra agora em sua segunda etapa, voltada para a  questão da implementação, que
deve se estender até o final de 2021. Os resultados parciais do projeto, bem como detalhamento
sobre os novos valores, podem ser acessados aqui. 

Revisão da Recomendação Antissuborno
 

O  Grupo  de  Trabalho  sobre  Suborno  (WGB)  da  OCDE  segue  com  as  rodadas  de  negociação
dedicadas à revisão da Recomendação Antissuborno, de 2009. Na última reunião, de 25 a 27 de
maio,  os  países  membros  discutiram  parte  do  texto  da  nova  seção  sobre  denunciantes
(“whistleblowers” e “reporting persons”). No final de junho, está prevista nova rodada para as
partes ainda faltantes da minuta em discussão, incluindo os anexos da recomendação. Caso seja
consensuado texto nessa rodada, a minuta de base (“zero draft”) deverá ser submetida à consulta
pública  e  junto  a  Comitês  da  OCDE  relevantes  ao  longo  do  segundo  semestre.  Mesmo  com
calendário  estreito,  ainda  se  trabalha  com  o  prazo  de  fim  de  2021  para  aprovação  final  da
recomendação revisada e ampliada pelo Conselho da OCDE. 

Agricultura

Comitê de Agricultura

O Brasil participou, entre abril e maio, de diferentes reuniões no âmbito do Comitê de Agricultura
da OCDE, começando pela reunião do próprio Comitê, realizada  nos dias 21 e 22 de abril,  em que
se discutiram, entre outros,  os desdobramentos recentes nas cadeias de produção agrícola. Em
sua  intervenção,  a  delegação  brasileira,  integrada  por  representantes  do  MAPA  e  do  MRE,
destacou o papel do comércio agrícola para a segurança alimentar, manifestando preocupação
com possíveis  tendências  futuras  de proteção de  mercados  domésticos  que  podem impactos
negativos no comércio internacional.

 

https://www.gov.br/cgu/pt-br/valores-do-servico-publico


Agricultura e Comércio

No dia 11 de maio, por ocasião da reunião do Grupo de trabalho conjunto sobre Agricultura e
Comércio (JWPAT), os temas de maior destaque foram as discussões sobre a elaboração de estudo
sobre o custo do transporte marítimo de grãos e oleaginosas e o documento sobre o impacto ao
comércio  relativo  à  implementação  de  procedimentos  de  aprovação  de  medidas  sanitárias  e
fitossanitárias.

Mercados e Polítcas Agrícolas

Entre os dias 18 e 20 de maio, o Brasil acompanhou ainda os trabalhos do grupo sobre Mercados
e Políticas Agrícolas (APM),   cujas discussões se centraram na elaboração das duas principais
publicações da OCDE na área: o relatório conjunto OCDE-FAO sobre perspectivas agrícolas para a
próxima década e o relatório sobre avaliação e monitoramento de políticas.

Meio ambiente

Mudança do clima

Representantes do MMA e do MRE participaram, em 29 de abril, da primeira reunião do Grupo do
Comitês  Líderes  do Projeto  Horizontal  da  OCDE sobre  resiliência  da  economia  e  do clima na
transição para uma economia de baixo carbono.  Envolvendo 13 Comitês  da OCDE, o  Projeto,
Horizontal,  aprovado  no  final  de  2020,  foi  adotado  com  o  objetivo  de  integrar  de  forma
transversal e coerente, a dimensão do clima nos trabalhos conduzidos pelas diferentes áreas da
OCDE a fim de garantir que uma resposta eficaz às mudanças do clima estejam no centro dos
esforços  de  retomada  do  crescimento  econômico  pós-COVID-19.  Para  tanto,  o  projeto  está
articulado em torno de quatro módulos :  (1)  enquadramento dos  desafios  climáticos  no pós-
COVID-19;  (2)  Políticas  de  aceleramento  da  transição  para  baixo-carbono;  (3)  construção  de
resiliência climática e sistemática; e (4) monitoramento das ações dos países para o clima por
meio  do  recém aprovado  Programa Internacional  para  Ação  sobre  o  Clima (IPAC).  Durante  a
reunião do Grupo,  os delegados procuraram esclarecer dúvidas sobre a governança do projeto
horizontal e sobre os resultados esperados de cada um de seus módulos, em especial o IPAC. 

O IPAC foi formalmente endossado pelos Ministros dos países da OCDE por ocasião da  reunião
Ministerial  do Conselho da OCDE, concluída no dia  01.06,   e,  em 26 de maio,  foi  realizada a
primeira  reunião  do  Grupo  de  Especialistas  Técnicos  (TEG)  que  selecionará  os  indicadores
ambientais que estarão em seu cerne. A proposta do secretariado é de que a lista de indicadores
seja definida com base na metodologia pressão-estado-resposta e foi  circulado documento de
base para comentários dos participantes. A próxima reunião do TEG deverá ocorrer em julho. 

Representantes do MMA, do BCB e do MRE, participaram, ainda, nos dias 17, 20 e 27 de maio, de
reunião do Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento (WPCID), com foco
nas discussões  sobre estudos da OCDE em matéria  de adaptação,  mitigação e  financiamento
verde.

A questão do clima tem sido alvo de crescente atenção da OCDE no contexto dos  estudos e
análises voltados a subsidiar uma retomada do crescimento econômico, pós pandemia, resiliente

https://www.oecd.org/mcm/
https://www.oecd.org/mcm/
https://www.oecd.org/climate-change/ipac/


sustentável e inclusiva.  

Projeto OCDE Prosperity Fund sobre instrumentos jurídicos da OCDE na área ambiental

No  contexto  do  projeto  financiado  pelo  Prosperity  Fund  britânico  sobre  os  instrumentos  do
acervo normativo da OCDE na área ambiental  e sua aplicação no Brasil, realizou-se, em 11 e 12 de
maio, oficina virtual para revisão da minuta  inicial do relatório elaborado pelo Secretariado da
OCDE que avalia o alcance e  grau de alinhamento brasileiro aos principais instrumentos legais da
OCDE nessa área. Participaram do evento, entre outros, representantes do MMA, Casa Civil, MDR,
ANA, Minfra, MAPA, IBAMA, ANA, MEC e MRE. A versão final do documento deverá ser submetida
à consideração dos membros da OCDE até o início de julho.  

Energia

Transições Energéticas e países em desenvolvimento
 

O Brasil  tem acompanhado,  ao longo desse  semestre,  as  discussões no âmbito do Centro de
Desenvolvimento  da  OCDE  (DEV)  sobre  o  processo  de  transição  energética  em  economias
baseadas em combustíveis  fósseis. A questão da descarbonização da economia tem  ganhado
espaço em diferentes foros da organização.  No caso do DEV,  as discussões têm sido conduzidas,
entre outros, no âmbito do Diálogo de Políticas sobre Desenvolvimento baseado em Recursos
Naturais, que reúne representantes de governos, sociedade civil e empresas. Com escopo amplo,
o quadro de medidas em discussão no Diálogo pretende trazer sugestões de curto, médio e longo
prazo para que os países possam não apenas reduzir a intensidade de carbono na economia,
como também encontrar estratégias de saída para a transformação do atual modelo produtivo
dependente de combustíveis fósseis. O documento de base (“zero draft”) que deverá ser debatido
durante  a  próxima  plenária  do  Diálogo,  em  30/6  a  2/7,  deverá  incluir  também  medidas  de
descarbonização mais direcionadas para empresas nacionais e internacionais de petróleo, cuja
discussão tem ocorrido em grupo de trabalho específico criado pelo DEV.
 

Diálogo Global de Energia
 

A cooperação da Agência Internacional de Energia (AIE)  com o Brasil foi objeto de discussão na
última reunião do Grupo Permanente do Diálogo Global de Energia, em 11 de maio. Na ocasião, o
secretariado destacou o aprofundamento da parceria  desde o início  do acordo de associação
firmado em 2017 e o amplo escopo temático da colaboração com o Brasil. A aprovação recente da
nova Lei do Gás Natural, que promoveu reforma ampla do setor, foi  pontuada como exemplo
concreto e bem sucedido dessa cooperação, tendo em vista que a formatação da proposta legal
contou com envolvimento técnico da AIE e países membros convidados por meio de seminários,
workshops  e  relatórios  específicos.  Outras  áreas  de  colaboração  destacadas  foram  eficiência
energética, com previsão da realização de workshop de capacitação específica para o setor de
edificações  em  3  de  junho,  e   a  modernização  do  setor  elétrico  no  Brasil,  atualmente  em
discussão.  



Neutralidade de Carbono
 

A Agência Internacional de Energia (AIE) apresentou, em 18 de maio, o relatório "Net Zero by
2050: A Roadmap for the Global Energy Sector", em que propõe um roteiro para que os países
possam atingir, até 2050, a meta de neutralidade de carbono em termos de emissões líquidas de
gases de efeito estufa. A AIE acredita haver janela estreita, porém factível, para alçançar o objetivo
da neutralidade de emissões  globais  de carbono no setor  até  meados do século.  Para tanto,
seriam necessárias mudanças de comportamento dos consumidores finais, envolvimento direto
dos setores produtivos e, principalmente, ações “incisivas, ousadas e imediatas” dos governos
nacionais  voltadas  à  descarbonização  da  economia.  Aumento  exponencial  dos  investimentos,
desenvolvimento de novas tecnologias e adoção exponencial de fontes renováveis e tecnologias
de energia limpa constituem o centro da estratégia proposta. A fim de monitorar a adoção de
medidas voltadas à meta de neutralidade, o roadmap estabelece mais de quatrocentos marcos
temporais e previsões de emissões totais para cada período de implementação até o ano de 2050,
incluindo,  por  exemplo,  acesso  universal  à  energia  (2030),  fim  da  venda  de  automóveis  à
combustão (2035), neutralidade das emissões no setor elétrico (2040) e 90% da geração elétrica a
partir de fontes renováveis (2050). 
 

De acordo com a Agência, a elaboração da proposta envolveu mais de setecentos especialistas nos
últimos oito meses, incluindo colaboração com o FMI e o Instituto Internacional de Análise de
Sistemas Aplicados (IIASA) na análise de cenários e na formatação dos modelos econométricos
utilizados. Preparado em coordenação com a presidência britânica da COP26, espera-se que o
estudo sirva como importante insumo nas  discussões  da próxima Conferência das  Partes,  em
Glasgow, no segundo semestre. A íntegra do relatório, sumário executivo e vídeo do evento de
lançamento estão disponíveis para acesso  aqui. 

Temas sociais

Cadastros sociais

Em 12 de maio,  por iniciativa brasileira, foi realizado, no âmbito do Programa Regional para a
América Latina e o Caribe, co-presidido pelo Brasil  e México, e em parceria com o Centro de
Desenvolvimento da OCDE (DEV), webinário sobre utilização de ferramentas e meios digitais para
gestão e aperfeiçoamento de registros de programas sociais,  a fim de melhorar o alcance das
políticas sociais necessárias para promoção de crescimento inclusivo. O evento reuniu mais de
150 especialistas e representantes de países da América Latina e de países membros da OCDE,
que  discutiram,  principalmente,  questões  de  integração  e  interoperabilidade  de  cadastros  e
bancos  de  dados  de  programas  sociais,  considerando  o  contexto  de  respostas  aos  impactos
socioeconômicos do COVID-19 sobre os trabalhadores informais e a população de baixa renda. Na
ocasião,  a  Secretária  Nacional  do Cadastro  Único,  Nilza  Yamazaki,  compartilhou a  experiência
brasileira e os desafios encontrados na implementação do auxílio emergencial no país. Vídeo do
evento nos idiomas originais  dos painelistas  (português,  espanhol  e  inglês)  pode ser  assistido
aqui.

https://www.youtube.com/watch?v=itdix8GxeHU
file:///C:/Users/deda9/Downloads/%20aqui


Trabalho e políticas sociais

Representantes  do Ministério  da Economia  e do MRE participaram da reunião do Comitê  de
Emprego, Trabalho e Temas Sociais (ELSAC) realizada em 29 de abril e 5 de maio. Na ocasião foram
discutidas sobre políticas ativas de mercado de trabalho, futuro do trabalho, bem como sobre
estudos da OCDE em matéria de políticas de integração de migrantes de segunda geração e de
percepção da população sobre riscos sociais, cujos objetivos são auxiliar governos na formulação
de políticas sociais mais inclusivas e equitativas.

Educação

Qualidade do Ensino Médio

  

Representantes do MEC e de DELBRASPAR participaram, em 17 e 18 de maio, da primeira reunião
de especialistas da OCDE que discutiu escopo e metodologia de novo projeto da Organização
sobre “Transitions in upper secondary education”. O estudo que se tenciona desenvolver ao longo
dos  próximos  dois  anos em diversos  países  membros  e  parceiros  da  OCDE,  buscará  produzir
análise comparativa sobre como os sistemas de ensino médio podem apoiar melhor todos os
alunos para alcance de seu potencial e desenvolvimento de habilidades metacognitivas que lhe
permitam  fazer  escolhas  informadas  sobre  seu  futuro.  O  Brasil  compartilhou,  na  ocasião,  a
experiência sobre a reforma do Ensino Médio em curso no País.

Desenvolvimento regional

Regiões, cidades e zonas rurais
  

Representantes do MDR e do MRE participaram, em 5 e 6 de maio, da reunião do Comitê de
Desenvolvimento  Regional  (RDPC),  que  abordou,  entre  outros  temas,   o  papel  de  cidades  e
regiões para a retomada do crescimento econômico no pós-COVID-19 e para redução da mudança
do clima. Foram apresentados, ainda, os trabalhos em desenvolvimento na OCDE sobre inovação



em cidades e em áreas rurais.

Como  é  praxe,  a  reunião  do  RDPC  foi  precedida  de  reuniões  dos  Grupos  de  Trabalho  sobre
Políticas Urbanas (WPURB) e sobre Políticas Rurais (WPRUR), em 3 e 4 de maio, que contaram
com  participação  de  representantes  do  MDR,  do  MRE  e  do  MAPA.  O  WPURB  centrou  suas
discussões no papel das cidades nos esforços de recuperação pós-COVID e recuperação verde,
crescimento inclusivo, capacidade de inovação e uso de dados. Já o WPRUR discutiu o papel das
áreas  rurais  na  reconstrução verde e  inclusiva após a  pandemia,  industrialização e dinâmicas
demográficas, além das sinergias entre a atividade das zonas rurais e políticas ambientais.

Outras organizações internacionais econômicas

 
OIV 

O  Brasil  participou  no  dia  19  de  abril,  da  Reunião  do  Comitê  Executivo  da  Organização
Internacional do Vinho e da Vinha (OIV). Na ocasião, foram aprovadoss19 novas resoluções com
diretrizes e orientações sobre produção e comercialização de produtos de vinho e derivados, bem
como  alterações  no regulamento  interno da  organização.  Dentre  os   os  temas  transversais
discutidos de particular interesse para o Brasil, destacam-se regras sobre a adição da água no
vinho (cujas primeiras conclusões deverão ser apresentadas ainda em 2021), regras sobre vinhos
naturais, certificação digital, sustentabilidade e  o aperfeiçoamento dos standards da OIV.

OIE

Entre  os  dias  24  e  28  de  maio  ocorreu  a
Assembleia Geral  de Delegados da Organização
Mundial  de  Saúde  Animal  (OIE),  com
participantes do MAPA. Na ocasião, foi aprovada
a Resolução 13/2021, que reconheceu os estados
do Acre (AC), Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS)
e Rondônia (RO) e partes do Amazonas (AM) e
Mato  Grosso  (MT)  como  zonas  livres  de  febre
aftosa sem vacinação. Ao todo, cerca de  20%  do

:

fonte: MAPA

rebanho bovino (mais de 40 milhões de cabeças) e 50% do rebanho suíno brasileiros estão na
área reconhecida pela OIE. Além disso, houve a eleição para os diferentes cargos da Organização.
O  próximo  presidente  do  Conselho  da  OIE  será  Hugo  Idoyaga,  do  Paraguai,  e  o  brasileiro
Bernardo  Todeschini  foi  reeleito  como  membro  da  Comissão  de  Normas  Sanitárias  para  os
Animais Terrestres por mais três anos. Nessa edição da Assembleia, o tema do meio ambiente
teve papel  central  nas  discussões,  principalmente  em relação às  doenças  emergentes  e  sua
relação com a vida selvagem. Outros temas de destaque foram a resistência aos antimicrobianos,
a abordagem voltada à saúde única e o lançamento da Estratégia da OIE para Saúde de Animais
Aquáticos. A estratégia estará vigente entre 2021 e 2025 e reconhece a relevância das proteínas
de  animais  aquáticos  em  relação  à  segurança  alimentar  e  sustentabilidade,  uma vez  que  a
iniciativa também incluirá a  elaboração de padrões  para sistemas de produção em pequena
escala.



CALENDÁRIO DE EVENTOS

Junho

7 Working Party No. 2 on Competition and Regulation

7 a 9 OECD Seed Schemes - Technical Working Group Meeting

8 Working Party No. 3 on Co-operation and Enforcement

8 DevCom Zooms In - Migration Messaging in Development

8 a 9 Joint Working Party on Trade and Environment

8 a 9 Global Forum on Agriculture

8 a 9 OECD Tractor Codes - Sub-Working Group Meeting on Electric tractors

8 a 10 1ª Reunião do Comitê de Químicos e Biotecnologia

9 WGB - Meeting of the Law Enforcement Officials

9 1st meeting of the Dedicated Working Group on SIGI

9 Global Trade and Gender Arrangement

9 a 11 Competition Committee

10 NAEC virtual seminar on Rethinking Productivity: Insights from Neuroscience



10 a 11 Workshop on Regional Trade Agreements and the Environment

10 a 11 OECD Seed Scheme - 2021 Annual Meeting

14 Working Party No. 1 on Macro-Economic and Structural Policy Analysis - Joint
Session of Working Party No. 1 of the EPC, ELSAC and CIIE

14 a 15 IEA Standing Group on Long-Term Co-operation

14 a 16 Joint meeting of Working Party on Private Pensions & IOPS

14 a 17 Global Forum on Responsible Business Conduct

14 a 18 Working Group on Bribery in International Business Transactions (WGB)

15 a 16 OECD  Tractor  Codes  -  Sub-Working  Group  Meeting  on  Agricultural  Robots
(Tractors / Machinery)

15 a 17 Participants to the Arrangement on Officially Supported Export Credits

15 a 17 OECD International Consumer Conference

16 Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) Steering Committee

16 a 17 Working Party of the Trade Committee

16 a 18 Working Party on Migration

16 a 18 Working Party on Innovation and Technology Policy



17 Webinar on Investment Promotion and Foreign Investment Screening

17 NAEC virtual seminar with Gillian Tett

17 LAC National Contact Points for Responsible Business Conduct

17  a 18 Group of National Experts on Higher Education

17 a 18 Insurance and Private Pensions Committee

21 Working Party for the OECD Patient Reported Indicator Surveys (PaRIS)

21 OECD Workshop on The joint environmental, social and economic impacts of
environmental policies, including through technological change and innovation

21 a 23 Committee on Statistics and Statistical Policy

22 a 23 Network of National Contact Points for Responsible Business Conduct

22 a 24 Working Party on Manufactured Nanomaterials

22 a 24 Working Party on Resource Productivity and Waste

23 NAEC virtual seminar with Daron Acemoglu

23 First Symposium on the Future of Teachers and Teaching

24 Food Chain Analysis Network



24 a 25 Working Party on Hazard Assessment

28 a 29 Working Party on Exposure Assessment

28 a 29 Health Committee

28 a 1/7 WGB Meetings on the Review of the Anti-Bribery Recommendation

29 Working Party on Open Government

29 a 30 Meeting of the Expert Group on BioPesticides

30 Committee on Financial Markets

30 Global Partnership on Artificial Intelligence (GPAI) - Council

30 a 2/7 Development Centre - 16th Plenary Meeting of the Policy Dialogue on Natural
Resource-based Development
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