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Temas econômicos e financeiros 

Tributação da economia digital 

A OCDE anunciou, no dia 1◦ de julho, que, após várias rodadas de negociações, foi possível al-
cançar, com endosso de 130 das 139 países e jurisdições, incluindo o Brasil  do Quadro Inclusi-
vo ("Inclusive Framework” - IF) para a implementação do Projeto BEPS ("Base Erosion and Pro-
fit Shifting"), representando   um acordo de princípios para a adequação do sistema de tributa-
ção internacional aos desafios da economia digital, com novas regras para alocação de direitos 
tributários entre jurisdições de origem da empresa e de consumo, no caso de  grandes empre-
sas que operam  na economia digital ( pilar 1) e  com definição de  patamar mínimo de tributa-
ção (Pilar 2). Espera-se que as regras que serão desenvolvidas ao amparo do acordo de princí-
pios, aprovado pelo G-20 sejam aplicadas a partir de 203. Para saber mais sobre as negocia-
ções e os resultados, a OCDE disponibilizou brochura e episódio de podcast (ouça via 
Soundcloud ou Apple) sobre o tema.  
 

Revisão da Recomendação Antissuborno 

Após nova rodada de discussões realizada em junho, o WGB aprovou o texto da minuta de revi-
são da Recomendação Antissuborno, que será submetida à consulta pública envolvendo entida-
des da comunidade internacional anticorrupção e com comitês da OCDE. De acordo com o ca-
lendário tentativo aprovado pelo Grupo, a o período de consultas se estenderá  ao longo do se-
mestre, com vistas à finalização da minuta e aprovação da recomendação revisada e ampliada 
até o final do ano. Trabalha-se com a perspectiva de lançamento do novo instrumento no Dia In-
ternacional contra a Corrupção, promovido pela ONU em 9 de dezembro. 
 

Suborno internacional 

Representantes da CGU, AGU, Procuradoria-Geral da República e Itamaraty participaram, de 14 
a 18 de junho  da segunda reunião plenária o ano do O Grupo de Trabalho sobre Suborno 
(WGB) da OCDE Dentre os principais itens da agenda de interesse do Brasil destacam-se (i)  
intercâmbio (Tour de Table) entre os membros sobre os casos de suborno alvo de  interesse ou 
pedido de informações que figuram  na chamada matriz do WGB; (ii) resultados da avaliação Fa-
se 2 do Peru, que teve o Brasil como um dos dois países examinadores; (iii)  conclusões das 
missões recentes à Grécia,  Polônia e Turquia relacionados a preocupações do Grupo quanto à 
implementação da Convenção Antissuborno; e (iv) relatório de seguimento da Argentina sobre 
recomendações da Fase 3bis de avaliação e da proposta de reforma judiciária atualmente em 
discussão no Parlamento. O WGB aprovou comunicados públicos manifestando preocupação 
com problemas identificados na implementação da Convenção por parte da República Checa, 
Hungria, Turquia e Polônia, envolvendo, entre outros, ameaça à independência de autoridades 
judiciárias e investigadores, proteção de denunciantes, alocação adequada de recursos para o 
combate ao suborno internacional e aplicação concreta da Convenção nas respectivas jurisdi-
ções. 

Governança de empresas estatais 

Na sequência da bem sucedida avaliação por pares (“review”) da governança de empresas esta-
tais no Brasil, realizada no último mês de março, o governo brasileiro formalizou interesse em 
aderir à Recomendação sobre as Diretrizes de Governança Corporativa de Empresas Estatais, 
aprovada em 2015. O pedido brasileiro está atualmente sob avaliação do Grupo de Trabalho so-
bre Propriedade Estatal e Práticas de Privatização (WPSOPP), que analisará o tema à luz os re-
sultados do review, e do compromisso demonstrado pelo Brasil com a implementação das reco-
mendações feitas ao país para alinhar ainda mais suas políticas e práticas à normativa da 
OCDE.  Conforme a praxe da OCDE ,após a análise do WPSOPP, o pedido brasileiro será sub-
metido à apreciação do Comitê de Governança Corporativa e do Comitê de Relações Externas, 
com vistas à sua aprovação pelo Conselho da OCDE.  
 

Revisão de políticas de investimentos do Uruguai 

Encontra-se disponível relatório final da “Revisão das Políticas de Investimento” no Uru-
guai,  lançado oficialmente no último dia 12 de julho. O relatório reconhece os avanços ocorridos 
nessa área no país e o impacto positivo da reforma na política de investimento para alinhar os 
fluxos de investimento com a estratégia nacional de desenvolvimento do Uruguai, impulsionando 
um crescimento econômico robusto e sustentável, com ganhos em termos de progresso social e 
proteção ao meio ambiente.  Na avaliação da OCDE, em que pese a existência de áreas que 
ainda requerem atenção para consolidar a melhora no ambiente de negócios, como, por exem-
plo, maior incentivo à adoção de condutas empresarias responsáveis, as medidas adotadas nos 
últimos anos teriam ajudado a atrair mais e melhores investimentos, tornando a economia uru-
guaia mais resiliente e preparada para acelerar a recuperação pós-COVID-19.  Após a conclu-
são da Revisão, o Uruguai tornou-se, em 25 de fevereiro de 2020, o 50º aderente à Declaração 
da OCDE sobre Investimentos Internacionais e Empresas Multinacionais e o quarto país sul-
americano não membro da OCDE a aderir ao instrumento, após a Argentina, o Brasil e o Peru. 
 
 

Conferência Internacional do  

Consumidor 

A Secretária Nacional do Consumidor, Juliana 
Domingues, participou, no dia 15 a 17 de junho, 
da Conferência Internacional do Consumidor. 
Organizada pela OCDE para celebrar os 50 
anos de funcionamento do Comitê de Políticas 
do Consumidor e sua 100ª reunião ordinária, o 
encontrou   buscou   promover   ampla   reflexão  

Químicos 

Educação 

Agricultura 

Comércio 

Proteção ao consumidor 

Semana da Indústria - Brasil-OCDE 

Governança 

Com o objetivo de disseminar, junto ao empresariado brasi-
leiro os trabalhos da OCDE em temas de interesse da In-
dústria, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) organi-
zou “missão virtual” à OCDE entre 5 a 9 de julho, com en-
contros com diferentes áreas do secretariado. Além de pro-
piciar um panorama geral sobre as relações do Brasil com a 
OCDE e as discussões sobre ampliação, a agenda da mis-
são incluiu apresentações  sobre (i) as perspectivas da 
OCDE para a economia brasileira e  para  retomada dos flu-
xos de investimento, (ii) estatísticas (iii) política de concor-
rência e proteção ao consumidor  (iv)  prioridades e desafios 
atuais na área de comércio e agricultura, (v)  a agenda de 
sustentabilidade e combate à mudança do clima ( vi) fomen-
to a pequenas e médias empresas, (vii) tendências na área 
de ciência, tecnologia e inovação (viii)  combate à corrup-
ção, (ix) política regulatória e (x) tributação, com foco nos 
desdobramentos do acordo sobre tributação digital e o pro-
jeto para o alinhamento progressivo do sistema de preços 
de transferência  do  Brasil  com  as  práticas  da  OCDE.  O 

evento contou ainda com a participação, no dia 6 de julho, do novo Secretário-Geral da OCDE, 
Mathias. Em sua intervenção, o SG OCDE destacou o longo engajamento do Brasil com a orga-
nização e reiterou seu compromisso com o aprofundamento da cooperação com o país, desta-
cando como áreas prioritárias para essa parceria a facilitação de fluxos de investimento, a refor-
ma do sistema tributário internacional, a transformação digital, o aumento da produtividade e a 
recuperação verde e segurança alimentar. 

Transparência e cooperação tributária na América Latina.  

No dia 12 de julho, o grupo de países latino americano integrantes do BEPS signatários da De-
claração de Punta del Este, assinada em 2018  para maximizar esforços de combate à evasão 
fiscal na região, reuniu-se para discutir o andamento da iniciativa à luz do relatório "Tax Transpa-
rency in Latin America 2021 Punta del Este Declaration Progress Report". O relatório analisa o 
impacto da evasão fiscal na região sobre a arrecadação dos países e explora o papel da trans-
parência tributária e da cooperação para ajudar os governos a equacionar o problema e comba-
ter problemas conexos associados, como corrupção e fluxos financeiros ilícitos. Segundo o rela-
tório, desde 2014, quando os países da região começaram a adotar os padrões internacionais 
de troca de informações tributárias, as autoridades tributárias da América Latina recolheram pelo 
menos 12 bilhões de euros em receitas adicionais (impostos, juros e multas). 
 

Recuperação pós-COVID 19 

Por iniciativa da OCDE, foi realizado no último dia 13 de julho webinário com representantes do 
Ministério da Economia para aprofundar intercâmbio sobre as perspectivas para a retomada do 
crescimento da economia brasileira no pós-COVID-19. Com o apoio financeiro da União Euro-
peia, a iniciativa buscará, com base nas conclusões do último Economic Survey, identificar reco-
mendações e sugestões de linhas de ação para auxiliar o governo na adoção das medidas ne-
cessárias para uma recuperação sustentável.  À luz da ênfase atual dada pelo governo ao pro-
moção das finanças sustentáveis, foco particular deverá ser dado no exercício ao fortalecimento 
dessa área. 
 

sobre o mercado consumidor do futuro, sobretudo à luz do impacto das transformações digitais, 

com painéis temáticos sobre o novo perfil do consumidor digital, segurança de produtos de 

consumo, padrões comerciais obscuros no comércio eletrônico e o papel de "marketplaces" 

digitais na proteção de consumidores. Em intervenção, como uma das painelistas principais da 

sessão Strengthening Cross-Border Enforcement Cooperation through Legislative Actions" - no 

dia 17/6 a Secretária Juliana Domingues discorreu sobre as perspectiva para o avanço da 

cooperação transfronteiriça entre autoridades de proteção do consumidor e sobre a importância 

dos trabalhos da OCDE para o aperfeiçoamento das práticas brasileiras na matéria. Durante a 

Conferência, foi lançado o novo toolkit sobre o tema, que reúne um conjunto de boas práticas 

identificadas pela OCDE.  

Facilitação de comércio 

Nos dias 16 e 17 de junho, representantes do Banco Central e do MRE participaram da reunião 
do Grupo de Trabalho do Comitê de Comércio (WPTC), que discutiu, entre outros a facilitação 
do comércio em produtos perecíveis, comércio de serviços, a relação do comércio internacional 
e a impressão 3D, além de melhorias nas ferramentas de simulação econômica do comércio.  

Comércio e meio ambiente 

Delegação brasileira participou, nos dias 8 e 9 de junho, das discussões do Grupo de Trabalho 

Conjunto sobre Comércio e Meio Ambiente (JWPTE), em que foram debatidos temas de particu-

lar interesse para o Brasil. como a economia circular, a relação entre o comércio ilegal e os cri-

mes ambientais. O GT deverá aprofundar ainda nos próximos meses estudos sobre subsídios a 

combustíveis fosseis, que buscará estimar o valor estimado de apoio governamental concedido 

ao setor, e quadro para auxiliar a avaliação prévia de possíveis impactos ambientais advindos 

de acordos regionais.   

Cadeias globais de valor 

Foi realizada, de 5 a 8 de julho, a 16a Reunião Plenária da Iniciativa Diálogo Políticos sobre Ca-

deias Globais de Valor, Transformação Produtiva e Desenvolvimento. Organizada pelo Centro 

de Desenvolvimento da OCDE, a reunião promoveu amplo debate sobre o futuro das cadeias 

globais de  valor, na esteira das disrupções causadas pela pandemia, com foco no potencial pa-

pel que a integração produtiva regional pode desempenhar para melhorar a resiliência das ca-

deias de produção e, de um modo mais geral,  para atração de investimentos, em benefício do 

crescimento da economia. Também foram discutidos os desafios enfrentados pelos países em 

desenvolvimento para assegurar acesso à produção de vacinas e insumos médicos necessários 

à melhoria dos sistemas de saúde e a importância de investimentos em inovação e novas tecno-

logias para tanto, foco igualmente do Relatório sobre Transformações produtivas no Egito, lan-

çado oficialmente na ocasião.  

 

Pesca 

No dia 22 de junho, representantes do MRE, do MAPA e da Casa 
Civil reuniram-se para debater a cooperação do Brasil e a OCDE 
na área de pesca. No evento, foram debatidas as vantagens da 
aproximação do Brasil com a OCDE nessa área, bem como temas 
de alcance mais sistêmico que também vêm sendo debatidos em 
outros foros internacionais, como a OMC, a exemplo da sustentabi-
lidade da pesca e do apoio doméstico ao setor pesqueiro. 

Sistemas alimentares 

No dia 24 de junho, o Brasil participou da reunião da Re-
de de Análise da Cadeia de Alimentos (FCAN), que reú-
ne técnicos especializados na análise dos sistemas ali-
mentares. Nesse primeiro trabalho, a FCAN auxiliará o 
Secretariado da OCDE na construção de um entendi-
mento comum sobre as políticas de rotulagem simplifica-
da de alimentos. Além do Brasil, que foi representado   
na   reunião  por   especialistas  da   ANVISA,  12  outros 

países  se voluntariam para participar do Grupo  (Alemanha, Austrália, Canadá, Chile, Estados 
Unidos, França, Israel, Itália,  México, Nova Zelândia Suécia e Suíça.  Também participaram da 
reunião representantes da União Europeia e  os especialistas  do Codex alimentarius e da Orga-
nização Mundial da Saúde (OMS). 

Agricultural Outlook 

A OCDE publicou, no dia 5 de julho, o Agricultural Ou-
tlook com as projeções dos mercados de commodities 
agrícolas para o período de 2021 a 2030.  Dentre os 
pontos de particular interesse para o Brasil destacam-
se a previsão de que 87% do crescimento estimado 
da produção agrícola global e 14% da produção pecu-
ária serão provenientes do aumento de produtividade. 
O relatório também aponta que, até 2030, 34% da 
produção da América Latina e Caribe seja exportada, 
ressaltando que, devido aos desequilíbrios regionais 
crescentes, a utilização de políticas comerciais restri-
tivas (restrições sobre a exportação e importação) po-
derão ter efeitos prejudiciais na segurança alimentar e 
nutrição globais. Outro destaque, é que apesar do es-
tudo estimar que a intensidade de carbono da produ-
ção agrícola diminuirá na próxima década, projeta 
que as emissões globais de GEE da agricultura de-
vem aumentar 4% neste período, de modo que cabe-
rá promover esforço político adicional para que o se-
tor contribua de maneira eficaz para a redução global 
nas emissões.

Nanomanufaturados 

O Brasil participou, de 8 a 10 de junho, da 1ª Reunião do Comitê de Químicos e Biotecnologia. 
Na ocasião, a convite do secretariado da OCDE, representantes do MCTI e do INMETRO reali-
zaram apresentação sobre a Iniciativa Brasileira de Nanotecnologia (IBN) e reportaram os pro-
gressos do país na implementação no País da recomendação da OCDE sobre o assunto, com-
partilhando a experiência brasileira em matéria de nanomateriais e nanossegurança. Apresenta-
ção semelhante foi realizada durante a reunião do Grupo de Trabalho de Nanomanufaturados 
(WPMN), ocorrida de 22 a 24 de junho. 
 

Pesticidas 

De 1 a 2 de julho, representantes do MAPA, ANVISA e IBAMA participaram da reunião do Grupo 
de Trabalho sobre Pesticidas (WPP) que discutiu dentre outros temas, as atividades sobre co-
mércio ilegal, rotulagem e recomendações de usos menores para pesticidas. 
 

Estudos sobre educação no Brasil 

A OCDE lançou, em parceria com o MEC, importantes estudos sobre o sistema de educação no 
Brasil: (a) “Education Policy Outlook: Brazil” que se desdobra em duas partes. A primeira com 
foco nas políticas nacionais e subnacionais e um segundo volume que aborda o tema à partir 
das  comparação com as práticas internacionais; (b)“Education in Brazil: an international pers-
pective”, com análise do sistema educacional no Brasil, identificando os desafios e oportunida-
des para aperfeiçoamento da educação no País, tendo por referência as melhores práticas inter-
nacionais identificadas pela Organização na matéria; (c) “National Assessment Reform: Core 
Considerations for Brazil”, em que a OCDE analisa o sistema de avaliação da educação básica 
(SAEB) e oferece subsídios para as discussões atualmente em curso no Brasil sobre sua refor-
ma e atualização. Assista ao evento de lançamento dos primeiros estudos assim como ao even-
to de lançamento do estudo sobre o SAEB.   

 

Meio ambiente 

Mudança do clima 

A OCDE realizou, em 6 de julho último, a segunda reunião do Grupo de Especialistas Técnicos 
(TEG), com foco na definição dos indicadores pré-selecionados para compor a tabela comparati-
va (“dashboard”) de desempenho climático dos países no âmbito do Programa Internacional pa-
ra Ação sobre o Clima (IPAC). Composto de indicadores de pressão, estado e resposta, a minu-
ta de "dashboard" apresentada pelo secretário será ajustada à luz dos comentários dos países 
apresentados na reunião ou encaminhados por escrito até 13 de julho. A próxima reunião do 
TEG está prevista para 2 de setembro. A expectativa é que uma primeira versão do “dashboard” 
seja lançada em outubro próximo, por ocasião da 2a parte da MCM. 
 

Performance ambiental 

Representantes do MMA, da SEREX/Casa Civil e do MRE participaram da reunião do Grupo de 
Trabalho sobre Performance Ambiental (WPEP), realizada em 30/6 e 1/7. Na ocasião, o Secre-
tariado da OCDE apresentou relatório elaborado em parceria com o governo brasileiro, com fi-
nanciamento do Prosperity Fund britânico, sobre avaliação do alinhamento da legislação, políti-
cas e práticas ambientais do Brasil com 23 instrumentos do "acquis" da OCDE em matéria de 
meio ambiente. O relatório reconhece, de modo geral, a solidez da legislação ambiental brasilei-
ra, mas aponta também necessidade de aperfeiçoamento na implementação de políticas na 
área. Seu teor pode ser lido aqui.  
 

Temas sociais 

Políticas sociais 

A chefe de gabinete da Secretaria Nacional de Renda de Cidadania (Senarc) do Ministério da 
Cidadania, Luciana Peres, foi painelista no evento “Towards More Universal Social Protection in 
LAC” realizado em 6 de julho pela OCDE em parceria com a União Europeia. Na ocasião, com-
partilhou a experiência do Brasil na implementação do Auxílio Emergencial, como mecanismo de 
proteção social inclusivo e abrangente, estruturado no contexto de resposta aos desafios socioe-
conômicos trazidos pela pandemia de COVID-19. 
 

Outras organizações econômicas internacionais 

OIV 

Em 12 de julho, a delegação brasileira participou na Assembleia 
Geral da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV) 
que aprovou a inclusão do russo como o sexto idioma oficial e 
elegeu o italiano, Luigi Moio, como sucessor da brasileira, Regi-
na Vanderlinde, na presidência da organização. Ao encerrar seu 
mandato de 3 anos como Presidente da OIV, Regina que assu-
mirá, conforme praxe da OIV, a Vice Presidência do órgão, des-
tacou a importância do trabalho da organização para a promoção 
do setor vitivinicola nos países membros e o desafio suscitado 
pela pandemia para a condução dos trabalhos, que exigiu adap-
tação nas formas de trabalho, mas deixou evidente, igualmente, 
a prioridade atribuída pelos membros a avanços no setor.  
 
A Assembleia também aprovou 19 novas recomendações, com 
destaque para a atualização das definições da OIV sobre indica-
ção geográfica e apelação de origem e a adoção de diretrizes 
para produção sustentável de suco de uvas.   
 

GAFI 

O Brasil participou, entre 20 e 25 de junho último, de Reunião Plenária do Grupo de Ação Finan-
ceira Internacional (GAFI) que avançou em áreas importantes, com destaque para aprovação de 
relatório com recomendações para controle de fluxos financeiros ligados a crimes ambientais e 
financiamento de terrorismo por motivos raciais ou étnicos e para as discussões sobre os desafi-
os e oportunidades associados ao uso de novas tecnologias para o aperfeiçoamento do comba-
te à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento de terrorismo. O GAFI também discutiu 
uma série de medidas para facilitar a cooperação e o intercâmbio entre as diferentes jurisdições 
a fim de facilitar a recuperação de ativos e fortalecer os mecanismos de controle. Os membros 
também ampliaram a lista de jurisdições que estarão sujeitas a monitoramento mais intensifica-
do (lista cinza) em função de deficiências importantes na implementação das recomendações do 
GAFI, com a inclusão de Haiti, Malta, Filipinas e Sudão do Sul. Um resumo dos principais resul-
tados da reunião encontra-se disponível aqui.  
 

Clube de Paris 

Os representantes dos países credores do Clube de Paris reuniram-se em 15 de julho de 2021 
com o Governo da República do Sudão para negociar a reestruturação da dívida pública externa 
desse país, com base nos termos da Iniciativa para os Países Pobres Altamente Endividados 
(Iniciativa HIPC). À luz das sérias dificuldades de pagamento enfrentadas pelo Sudão e do com-
promisso do país em seguir implementando reformas econômicas, o país foi considerado elegí-
vel para tratamento da dívida em condições favoráveis, no âmbito da Iniciativa, o que permitiu 
acordo para cancelamento de US $ 14,1 bilhões em dívidas (não concessionais) do Sudão junto 
aos credores do Clube de Paris.  Mais detalhes sobre o acordo serão disponibilizados em breve 
na página da internet do Clube de Paris. Países membros do Clube não credores do Sudão, 
com o Brasil, acompanharam a reunião na qualidade de observadores.  
 

BIE 

Foi realizada, em 29 de junho, a 168a Assembleia Geral do Bureau Internacional de Exposições 
(BIE). Na ocasião, além de atualização do calendário de eventos da Organização, foram apre-
sentadas as candidaturas da Rússia e da República da Coreia para sediar a EXPO 2030. Outras 
candidaturas para o evento poderão ser apresentadas até 29 de outubro de 2021. 
 

CALENDÁRIO DE EVENTOS—SETEMBRO 
 

1 

 

NAEC seminar with Mark Carney - Values: Building a Better World for All  

 

2 

 

TEG/IPAC 

 

8 

 

Economic and Development Review Committee (EDRC) - Japão 

 

9 a 24 

 

OECD Global Blockchain Policy Forum (virtual)  

 

8 a 9 

 

 

IEA Standing Group for Global Energy Dialogue 

 

13 

 

Ad hoc meeting of the Committee on SMEs and Entrepreneurship  

 

13 

 

 ITF webinar The Innovative Mobility Landscape: The Case of Mobility as a  

Service 

  

 

13 a 15 

 

Global Forum on Environment Climate Change Expert Group  

 

13 a 15 

 

Working Group on Bribery on the Review of the Anti-Bribery Recommendation  

 

15 a 16 

 

Meeting of the Participants to the Arrangement on Officially Supported Export  

Credits  

 

 

16 

 

Economic Outlook  - Conferência de imprensa 

 

16 

 

ITF webinar Decarbonising Air Transport: Acting Now for the Future  

 

16 a 24 

 

2021 OECD Global Blockchain Policy Forum  

 

22 a 24 

 

Steel Committee 

 

23 a 25 

 

Roundtable on financing water  

 

24 

 

NAEC-OMI - The Next Global System  

 

27 a 28  

 

OECD Water Governance Initiative  

 

28 

 

Global Partnership on Artificial Intelligence  

 

30 

 

Webinar: Sovereign funding in emerging market economies: Challenges and Op-

portunities in a post-COVID world  

 

30 

 

 Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes  

 

Com o recesso de verão, não estão previstos eventos no mês de agosto. No final de 
julho, ainda devem ser realizadas algumas reuniões. A próxima edição do Boletim, nesse 
contexto, só deverá ser circulada em meados de outubro. Até lá estão previstas as 
seguintes reuniões: 

https://www.facebook.com/ItamaratyGovBr
https://twitter.com/ItamaratyGovBr
https://www.youtube.com/user/MREBRASIL
https://twitter.com/carloscozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://twitter.com/CarlosCozendey
https://www.oecd.org/tax/beps/brochure-addressing-the-tax-challenges-arising-from-the-digitalisation-of-the-economy-july-2021.pdf
https://soundcloud.com/oecd/global-tax-deal
https://podcasts.apple.com/mt/podcast/global-digital-tax-deal-multilateral-solution-to-end/id1463163931?i=1000529056410
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