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ANÁLISE DA ACESSÃO DO BRASIL À
ORGANIZAÇÃO PARA COOPERAÇÃO E
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO (OCDE)

1. ATUAÇÃO E HISTÓRIA DA OCDE
A Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômica (OCDE) é uma sucessora da Organização para Cooperação Economica Europeia (OEEC na sigla em inglês), criada em 1948 com a função primordial de coordenar o uso dos
recursos do Plano Marshall para reconstrução da Europa pós Segunda Guerra Mundial. O sucesso desta Organização proporcionou a acessão de Estados Unidos e Canadá no final de 1960, culminando na criação da OCDE como a conhecemos.
Desde então a OCDE tem expandido o seu número de membros e escopo de atuação. Até o final de 2018 a Organização era
composta por 36 membros plenos. A Lituânia foi o último país a se tornar membro pleno da OCDE, em julho de 2018. A Colômbia foi aceita em meados de 2018, mas ainda precisa ratificar internamente seu instrumentos de acessão. Já o processo
de adesão da Costa Rica se iniciou em 2015, enquanto Brasil, Argentina, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia ainda aguardam
decisão do Conselho Geral da OCDE para iniciarem formalmente as negociações referentes a entrada para a Organização.
O processo de entrada de um país na OCDE, quando iniciado, costuma levar entre 2 e 3 anos, podendo se estender
por períodos mais longos, a depender tanto da capacidade do país postulante de implementar as recomendações feitas,
quanto da agenda política da própria Organização. Os membros pagam quotas obrigatórias, propocionais ao PIB, para
manutenção das atividades da Organização . Para o Brasil, os valores serão de cerca de US$ 15 milhões anuais.
Desde maio de 2007 a OCDE passou a fortalecer a cooperação com potencias emergentes consideradas parceiros-chave,
como Brasil, Índia, Indonésia, China e África do Sul, por meio de programas de cooperação aprimorada (Enhanced Engagement). A Rússia iniciou discussões para o sua ascessão em 2007, o que foi interrompido em 2014, devido a falta de
avanço no processo de convergência do país às regras da OCDE e a tensões geopolíticas na região da Criméia.
O Brasil, por sua vez, tem sido ativo nos mais diversos órgãos e comitês temáticos da OCDE, sendo considerado o não-membro mais atuante da Organização. Importante ressaltar que nenhum país-membro jamais solicitou sua retirada
da OCDE, ainda que isso seja possível de acordo com o artigo 17 da Convenção da OCDE, de 14 de dezembro de 1960.
A OCDE, atualmente, é fórum de debate e regulação em 34 temas diferentes, como meio-ambiente, tributação, economia
digital, agricultura, emprego, entre outros. A adesão aos seus instrumentos legais é voluntária e os países membros podem abster-se de implementá-los ou fazê-lo com reservas. Diferentemente da Organização Mundial do Comércio (OMC), a
OCDE não possui um Órgão de Solução de Controvérsias nem um tribunal de apelação com poder de autorizar medidas retaliatórias contra aqueles membros que descumprirem suas decisões. Em linhas gerais, enquanto a OMC negocia
tratados, legalmente vinculantes para todos os seus signatários, a OCDE negocia diretrizes (guidelines), em sua maioria
não-mandatórios.
Importante destacar também que a OMC negocia acordos multilaterais sob uma lógica de single undertaking (nada está
negociado enquanto tudo não estiver negociado). Esta abordagem torna a negociação de qualquer entendimento complexa e demorada. Na OCDE, por sua vez, as decisões, recomendações e quaisquer outros instrumentos legais são negociados de acordo com o interesse direto dos Estados-membros participantes, que decidem e aderem às disposições
acordadas de forma voluntária, sem a necessidade de consensos ou da definição de pacotes completos do tipo single
undertaking. Tampouco é necessário consenso para a criação de mandatos negociadores, como no caso da OMC.
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A aplicação (enforcement) dos instrumentos legais da OCDE é feita por meio das chamadas “revisões por pares” ou peers
reviews, no termo em inglês. A revisão por pares é basicamente um exame do desempenho ou das práticas de um Estado
em uma determinada área, feito por outros Estados. O objetivo do exercício é ajudar o Estado sob revisão a melhorar sua
formulação de políticas, adotar as melhores práticas e cumprir os padrões e princípios estabelecidos pela Organização.
Todo o sistema depende fortemente da confiança mútua entre os Estados envolvidos, bem como da confiança compartilhada no processo1.

1.1 Finalidade da OCDE
A principal função da OCDE é debater, trocar experiências e gerar conhecimento técnico de qualidade referente a políticas públicas nas mais diversas áreas de interesse dos seus países membros. O objetivo maior da entidade é promover
cooperação, boas práticas e políticas globais voltadas para o desenvolvimento e bem-estar econômico e social.2
A OCDE trabalha junto aos governos, cidadãos e policy-makers de seus Estados-membros, no intuito de criar normas
internacionais e de encontrar soluções para problemas relativos a emprego, crescimento econômico, educação, tributação, entre outros. A OCDE oferece um ambiente de excelência para compartilhamento de melhores práticas e fonte de
inovação em políticas públicas e de criação de padrões globais3.
Ainda que a OCDE não produza tratados e acordos com cárater legalmente vinculante e nem tenha mecanismos de solução de controvérsias efetivos, a experiência ao longos das décadas de sua existência tem demonstrado um engajamento
efetivo dos países no cumprimento de seus instrumentos legais.
A OCDE tem atuado nos últimos anos, reconhecidamente, como um laboratório de ideias e fonte de políticas públicas em
áreas como tributação, meio-ambiente, energia, indústria, entre diversos outros. Posteriormente, muitas destas iniciativas são discutidas em fóruns multilaterais como a OMC e a Organização Mundial da Propriedade Intelectual (OMPI) onde
tratados e acordos legalmente vinculantes são efetivamente negociados.

2. PROCESSO DE ACESSÃO DO BRASIL
Desde que foi formalizado o pedido do Brasil para tornar-se membro pleno da OCDE, em maio de 2017, diversos passos já
foram dados. O Ministério das Relações Exteriores do Brasil (MRE) criou uma nova Missão Diplomática dedicada à OCDE e
a outras Organizações Internacionais Econômicas sediadas em Paris4, desde março de 2018. O Embaixador Carlos Márcio
Cozendey é o Representante do Brasil nesta missão e sua equipe conta com mais 5 diplomatas.
Para que o processo de acessão seja iniciado é preciso o aval de todos os membros da OCDE. Até o início de 2019, os Estados
Unidos mantiveram restrições com relação à entrada do Brasil, dentre outros motivos, por não considerá-lo um parceiro
like-minded (de mesma inclinação ideológica) e por temer um inchaço da Organização, prejudicial ao seu funcionamento.
Essa posição foi revista após a visita do Presidente Jair Bolsonaro a Washigton, em março de 2019, e oficializada durante
reunião Ministerial em maio do mesmo ano. Há expectativa de que o processo de acessão do Brasil seja aprovado e se inicie
durante a reunião de cúpula de meados de 2020, a depender de entendimentos políticos entre os atuais membros. A partir
de então, estima-se em cerca de três anos o tempo necessário para a entrada plena do Brasil na OCDE.
1
2
3
4

Extraído de OCDE, “What is peer review”, acesso web em 23/04/2019
THORSTENSEN, Vera & GULLO, Marcelly Fuzaro. O BRASIL NA OCDE: membro pleno ou mero espectador?, FGV, 2019.
Extraído de OCDE, “Who we are”, acesso web em 29/04/2019
A missão ainda funciona de maneira informal, até que seja formalizado o processo de entrada do Brasil na OCDE.
ESTUDO DE ANÁLISE DA ENTRADA DO BRASIL NA OCDE

4

O governo brasileiro tem mantido um canal aberto com o setor privado e com outros atores interessados no processo de
entrada do país na OCDE. Uma das iniciativas levadas a cabo pelo governo foi a realização de consulta interministerial,
coordenada pelo MRE, a fim de avaliar as sensibilidades nacionais para a adesão a cada um dos instrumentos jurídicos
da OCDE. O resultado apontou alto grau de compatibilidade ou facilidade de convergência com as regras da OCDE na
maioria dos casos5.
Figura 1: Próximos passos para entrada do Brasil na OCDE

3. ARCABOUÇO LEGAL DA OCDE
O arcabouço legal da OCDE inclui cinco tipos distintos de instrumentos. São eles6:
•

DECISÕES: instrumentos legalmente vinculantes para todos os Membros da Organização, exceto aqueles que se abstêm no momento de sua adoção. Embora não sejam tratados internacionais, eles acarretam os mesmos tipos de obrigações legais. Os aderentes são obrigados a implementar as Decisões e devem tomar as medidas necessárias para tal.

•

RECOMENDAÇÕES: instrumentos não legalmente vinculantes, mas cuja prática outorga uma grande força moral
como representação da vontade política de seus aderentes. Há uma expectativa de que os adeptos de uma recomendação farão o máximo possível para implementá-la totalmente. Dessa forma, os Membros que não têm intenção
de fazê-lo geralmente se abstêm quando uma Recomendação é adotada, embora não haja nenhuma exigência legal
de que isso seja feito.

•

DECLARAÇÕES: Instrumentos jurídicos da OCDE que são preparados dentro da Organização, geralmente dentro de
um órgão subsidiário. Estabelecem princípios gerais ou objetivos de longo prazo, têm caráter solene e são usualmente adotados nas reuniões ministeriais do Conselho ou dos comitês da Organização.

•

ACORDOS INTERNACIONAIS: Instrumentos legais da OCDE negociados e concluídos no âmbito da Organização.
Eles são legalmente vinculativos para as partes.

•

ARRANJOS, ENTENDIMENTOS E OUTROS: Instrumentos jurídicos ad hoc desenvolvidos dentro da estrutura da
OCDE ao longo do tempo, como o “Arrangement on Officially Supported Export Credits”, o “Understanding on Maritime Transport Principles” e o “Development Assistance Committee (DAC)”.

A OCDE possui 249 instrumentos legais em vigor, sendo 25 decisões, 174 recomendações e 27 declarações7. Já aderimos
voluntariamente a 74 destes 249 instrumentos, sendo 16 declarações, 46 recomendações e 9 decisões, um entendimento setorial, uma convenção e um acordo quadro8.
Outros 63 pedidos do Brasil estão sendo analisados. O número de pedidos feito pelo Brasil é atípico para a OCDE, que
tem demorado mais do que o normal para expedir seus pareceres. A adesão voluntária fo Brasil a todos esses instrumentos deverá acelerar nosso processo formal à OCDE, quando iniciado.
5
6
7
8

Os detalhes deste estudo não foram divulgados por questões de confidencialidade.
Disponível na página web da OCDE, acessado em 18/04/2019
Disponível na página web da OCDE, acessado em 18/04/2019
Até o dia 17 de abril de 2019.
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4. PONTOS DE ATENÇÃO – TRIBUTAÇÃO E
FINANÇAS
Dentre os diversos instrumentos legais da OCDE, alguns dos mais importantes e cuja incorporação demandarão maiores
esforços por parte do Brasil são aqueles relacionados a tributação e finanças. Notadamente, os códigos de (i) liberalização de movimentos de capitais e (ii) de liberalização de operações correntes e intangíveis, além das duas recomendações
relativas a preço de transferência, representam as mais importantes mudanças para ordem econômica e financeira do
Brasil como a conhecemos.
No último caso (preço de transferência), o Brasil ainda não solicitou à OCDE adesão aos dois instrumentos jurídicos que
orientam os membros da Organização nas operações internacionais inter-companhia9. O modelo brasileiro de preço de
transferência, de margens fixas, apresenta diferenças sensíveis com relação àquele utilizado pela OCDE, de cálculo de
margens baseado em análise das transações e dos balanços das empresas. Espera-se que a Receita Federal do Brasil
negocie formatos intermediários (como o modelo “Safe Harbour”, em que as empresas que quiserem poderão optar por
um modelo ou outro) ou períodos apropriados de transição do modelo nacional para o modelo utilizado pela OCDE.
Esta mudança, qualquer que seja, trará segurança jurídica e facilitará as transações entre as diversas multinacionais que
operam no Brasil, sejam elas de capital nacional ou não.

4.1 Códigos de movimentos de capitais e operações correntes
e intangíveis
Com relação aos outros dois códigos, de movimento de capitais e intangíveis, o Brasil já solicitou à OCDE a adesão a estes
dois instrumentos, em negociação liderada pelo Banco Central do Brasil. Em vigor há mais de 50 anos, os dois Códigos
possuem como objetivo “liberalizar progressivamente e eliminar práticas discriminatórias e restrições aos movimentos
de capitais e intangíveis entre residentes e não residentes, nas atividades econômicas especificadas nos seus Anexos10”.
Ambos os códigos, ao mesmo tempo em que buscam liberalizar progressivamente as restrições aos movimentos de
capitais e de bens intangíveis entre seus signatários, também garantem mecanismos de flexibilidade e equilíbrio para
proteção de setores sensíveis e para momentos de instabilidade econômica e financeira nas contas nacionais. Ou seja, é
resguardado o policy space dos seus signatários.
Estão previstas exceções relativas a:
(i)
Ordem pública, moral, segurança e paz;
(ii)
Controles e formalidades necessárias para averiguar a autenticidade de transações e transferências;
(iii)
Controles para averiguar a conformidade com as leis e regras internas de cada país;
Nenhum dos códigos é aplicável nem altera as obrigações já assumidas pelos países em compromissos multilaterais
anteriores, como o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o General Agreement on Trade in Services (GATS) da OMC. Há
também, nos dois códigos, cláusulas de derrogação em situações excepcionais, como graves perturbações econômicas,
desequilíbrios na balança total de pagamentos entre outras situações extraordinárias11.
Além disso, os códigos permitem que os países mantenham listas de reservas nacionais, levando em consideração o grau
de desenvolvimento de cada um. A OCDE prevê, no entanto, que esta lista seja avaliada periodicamente, em um processo
9“Recommendation of the Council on the Determination of Transfer Pricing between Associated Enterprises (1995 – emenda em 2017) ” e “Recommendation of the
Council on Base Erosion and Profit Shifting Measures Related to Transfer Pricing (2016)”.
THORSTENSEN, Vera & GULLO, Marcelly Fuzaro. “OCDE e os códigos de capitais e intangíveis:código de liberalização de movimento de capitais e código de operações
correntes intangíveis”, p. 06. FGV, abril de 2019.
10 THORSTENSEN, Vera & GULLO, Marcelly Fuzaro. “OCDE e os códigos de capitais e intangíveis:código de liberalização de movimento de capitais e código de operações
correntes intangíveis”, p. 06. FGV, abril de 2019.
11 Ibid., p. 13.
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constante de liberalização. Estão presentes no código cláusulas de standstill, por meio das quais os países se comprometem a não estender ou ampliar as restrições já consolidadas. Outro ponto de atenção diz respeito ao fato de que as listas
de reservas são negativas, ou seja, consolidam-se apenas as restrições de cada país, enquanto todo o restante fica, por
consequinte, liberalizado.
Importante lembrar que a OCDE não prevê sanção para os casos de incumprimento dos Códigos, para além das revisões
por pares (peer reviews), organizadas por cada Comitê responsável12. Até o início de 2019, todos os 36 membros da OCDE
haviam aderido a estes dois códigos, que foram abertos a adesão de não membros a partir de 2012. Nenhum país não
membro chegou a fazê-lo (concluir o processo de adesão aos códigos), desde então.
Aderir os códigos de movimento de capitais e de bens intangíveis é um passo importante para o Brasil, que trará tanto novas
obrigações, quanto novas oportunidades. O Brasil já é considerado um país aberto ao fluxo de capital externo, e esses dois códigos não conferem privilégios ao capital estrangeiro, mas sim combatem a discriminação com relação ao tratamento dado
ao capital nacional. É importante ressaltar que esses compromissos também se tornam direitos para o Brasil no acesso
ao mercado de capitais dos outros membros da OCDE. Por fim, é de se esperar que estas medidas aumentem a concorrência e facilitem o estabelecimento de instituições financeiras no Brasil, para o benefício de empresas e consumidores.

5. O QUE O BRASIL TEM A GANHAR COM A OCDE?
O Conselho da OCDE ainda não aprovou o início formal da adesão brasileira. Esta é uma decisão de caráter político, a
ser tomada por cada um dos Estado-membro da Organização, e mesmo após as manifestações recentes de apoio dos
Estados Unidos ainda há imprevisibilidade com relação a quando o processo se iniciará.
Ao mesmo tempo, cumpre destacar o esforço sem precedentes e, mais importante ainda, voluntário, do Brasil em
aderir ao máximo possível de instrumentos legais da OCDE, antes do início das negociações de acessão à Organazição. Isso inclui também as normas consideradas de maior dificuldade de implementação pelo poder público nacional,
como os códigos de liberalização de capitais e de intangíveis. Estas adesões voluntárias demonstram a determinação
do governo brasileiro em alinhar-se às práticas regulatórias da OCDE, independentemente de como e quando se dará o
processo formal de adesão do país.
Em linhas gerais, podemos listar alguns dos benefícios inerentes à entrada para a OCDE:
•

A OCDE é berço das mais inovadoras iniciativas de governança das finanças, do comércio e dos investimentos internacionais. Dentro da OCDE, o Brasil poderá influenciar ativamente na criação destas novas regras (rule maker);

•

O Brasil convergirá suas políticas com as melhores práticas internacionais;

•

A OCDE não possui tribunais nem órgão de solução de controvérsias que possam constranger a atuação soberana
do poder público nacional;

•

A adequação aos instrumentos é negociada, o que garante ao Brasil espaço para manter políticas públicas consideradas essenciais para o país;

•

O Brasil pode negociar exceções e flexibilidades nos instrumentos mais sensíveis da OCDE;

•

O estabelecimento de instituições financeiras estrangeiras no Brasil será facilitado, aumentando a concorrência;

•

O Brasil não perderá automaticamente o status de país beneficiário do Sistema Geral de Preferências (SGP), nem de
país em desenvolvimento em outros fóruns internacionais;

•

Ao demonstrar comprometimento com as principais regras e boas práticas internacionais, o Brasil oferecerá mais
previsibilidade a todos os agentes econômicos e ao setor produtivo de maneira geral;

•

A adesão aos instrumentos da OCDE pode ser uma mola propulsora das reformas estruturais na economia brasileira;

•

Uma vez na OCDE, é factível uma melhora de viés nos ratings das contas nacionais;

•

Por conseguinte, como membro pleno da OCDE, todos os ativos nacionais deverão se valorizar.

12

Ibid., p. 9.
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CONCLUSÃO
Após anos de relacionamento próximo, o Brasil solicitou um lugar na instituição onde é construída a governança global
da economia, do comércio, do meio ambiente e de vários outros temas que afetam a vida de todos. Foi na OCDE, por
exemplo, onde foram criados os mecanismos de transparência e troca de informações financeiras que proporcionaram
ao Brasil um salto no combate à corrupção em anos recentes. Além disso, a OCDE também é berço de políticas vanguardistas na área de educação, como o programa de avaliação comparada “PISA” (Programme for International Student
Assessment), e de conservação ambiental, uma vez que 30% de todos os seus instrumentos legais estão de alguma forma
relacionados ao meio-ambiente.
Somos o não membro que mais participa das atividades da OCDE em nível técnico e institucional; temos reconhecido
papel de liderança em entidades fundamentais para a ordem e a prosperidade globais, como a OMC e o FMI; temos uma
tradição multilateral, de respeito aos tratados e de cooperação pela paz e pelo desenvolvimento econômico e social
apoiado em regras. Por todos esses fatores, por suas dimensões e sua ambição no cenário internacional, o Brasil é um
candidato natural a fazer parte também de uma Organização como a OCDE.
Desnecessário mencionar que apenas entrar para a OCDE não será suficiente para resolver os problemas econômicos, sociais e de governança do Brasil. Mas também não restam dúvidas de que muitas das políticas utilizadas no passado não
geraram os resultados esperados. Convergir para as práticas adotadas pelos países de maior desenvolvimento relativo
no mundo parece ser o melhor caminho. Este tipo de alinhamento regulatório traz previsibilidade, segurança jurídica e
facilita os negócios. No fim do dia, é redução direta de custos para quem investe e produz no Brasil e aumento no
valor de todos os ativos nacionais.
É preciso implementar no Brasil os benchmarks internacionais em todos os setores possíveis, resguardados os espaços
de política pública para situações extraordinárias, algo que a OCDE já concede a todos os seus membros. Enquanto o
Brasil seguir investindo em alternativas heterodoxas a seus problemas, toda a sociedade terá que arcar com os custos de
adaptação inerentes à interação com o resto do mundo.
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ANEXO
O ARCABOUÇO LEGAL DA OCDE
A OCDE possui 249 instrumentos legais da OCDE em vigor13, separados pelos temas: (i) agricultura e alimentação; (ii)
desenvolvimento; (iii) educação; (iv) emprego; (v) energia; (vi) meio-ambiente; (vii) finanças e investimentos; (viii) governança; (ix) indústria e serviços; (x) energia nuclear; (xi) ciência e tecnologia; (xii) tributação; (xiii) comércio; (xiv) transporte
e (xv) desenvolvimento regional urbano e rural.
O arcabouço legal da OCDE pode ser encontrado no site da Orzanização na seção “LEGAL INSTRUMENTS”. Até maio de
2019, o Brasil já havia aderido a 74 destes instrumentos, voluntariamente.

QUADRO RESUMO

BREVE ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS DA OCDE.
Cerca de 30% de todos os instrumentos legais da OCDE tratam de questões relacionadas, em alguma medida, a meio-ambiente;
O Brasil já incorporou metade dos instrumentos legais relativos a comércio;
Cerca de 80% dos instrumentos jurídicos relativos à indústria e aos serviços são recomendações;
O Brasil já incorporou 36% de todos os instrumentos jurídicos relativos à indústria e aos serviços;
O Brasil foi o primeiro não-membro a participar do entendimento da OCDE sobre créditos de exportação para aeronaves
civis, solucionando antiga disputa entre a Embraer e a Bombardier;
O Brasil já incorporou 57% dos instrumentos legais da OCDE relativos a tributação.
O Brasil já incorporou 43% de todos os instrumentos relaticos a Finanças e Investimentos da OCDE
O Brasil ainda não solicitou adesão ao código da OCDE relativo a preço de transferência. Com relação a este instrumentos
legal, de grande relevância para as empresas multinacionais brasileiras, espera-se que sejamos demandados a, entre
outras coisas, flexibilizar a atual metodologia adotada pela Receita Federal do Brasil, de adoção de margens fixas.

13

A lista de instrumentos legais da OCDE é dinâmica e a todo momento novos dispositivos são aprovados ou perdem vigência.
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O quadro abaixo mostra a evolução no tempo das adesões do Brasil aos instrumentos legais e aos Órgãos da OCDE (até
maio de 2019).

COMO SE DÁ O PROCESSO DE ADESÃO A UM INSTRUMENTO
JURÍDICO DA OCDE?
Nos casos de Declarações e Recomendações, cuja adesão e cumprimento das normas é voluntária, o país postulante
envia uma carta à Secretaria Geral da OCDE manifestando interesse em aderir a determinado instrumento. A partir de
então, caso não haja objeção de nenhum dos membros da Organização, a Secretaria Geral responde ao país requerente, por meio de carta, confirmando a adesão do instrumento solicitado.
No caso das Recomendações, o processo de monitoramento da implementação do grau de cumprimento dos seus
dispositivos é feito a posteriori. Ou seja, este não é um pressuposto para a adesão ao instrumento.
Com relação às Decisões, que possuem caráter vinculante, a Secretaria Geral da OCDE realiza uma revisão da legislação do país postulante após o pedido de adesão, a fim de certificar-se de que o país aderente está em conformidade
com os dispositivos do referido instrumento. Durante este processo são analisados leis e regulamentos internos do
país relacionados à Decisão em questão. A verificação é, portanto, anterior à adesão ao instrumento.
No caso do Brasil, é feita uma análise interministerial da conformidade dos instrumentos da OCDE com a legislação
nacional antes do pedido formal de adesão ao instrumento, sendo autorizado o pedido somente daqueles que forem considerados de acordo com o ordenamento jurídico nacional.
Fonte: Ministério das Relações Exteriores.
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