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Brasil: Um Parceiro Emergente da OCDE

Uma das minhas primeiras iniciativas como secretário-geral da OCDE foi tornar a Organização mais aberta e mais 
representativa. Juntamente com outras economias emergentes, o Brasil tornou-se uma voz importante no diálogo 
com a OCDE, devido à sua força econômica, a sua liderança no mundo em desenvolvimento, e seu crescente papel nos 
fóruns internacionais.

A intensificação do diálogo e medidas de cooperação adotadas nos últimos anos tem sido mutuamente benéficas e agora 
o Brasil é um parceiro fundamental em nossos esforços para encontrar soluções para os desafios globais comuns nas 
áreas econômica, financeira, social e ambiental. O sucesso do Brasil em áreas tão diversas como a política de gestão das 
terras agrícolas, energia, mudança climática e cooperação Sul-Sul têm enriquecido o diálogo sobre políticas na OCDE. 
Ao mesmo tempo, o Brasil tem sido capaz de beneficiar-se da experiência da OCDE em muitos campos, incluindo a 
política de concorrência, mercados de valores mobiliários, seguros e pensões, estatísticas, orçamento, tributação, gestão 
da dívida, agricultura, combate à corrupção e governança corporativa.

Através da sua participação em vários comitês da OCDE e sua adesão aos vários instrumentos jurídicos da OCDE, o 
Brasil vem contribuindo para os nossos esforços de construir uma economia mundial mais forte, mais limpa e mais 
justa. O Brasil e outras economias emergentes são, portanto, muito bem vindas como principais contribuintes para as 
principais discussões em curso na OCDE. Antecipamos uma cooperação ainda mais estreita com o Brasil nos próximos 
anos.

Angel Gurría, 

Secretário-Geral, 
OCDE
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OCDE: Uma cooperação rica em conhecimentos e experiências

O Brasil acolhe com satisfação a oportunidade de participar do processo de Engajamento Ampliado da OCDE e 
pretende continuar trillando este caminho no futuro. Junto com a Índia, África do Sul, China e Indonésia, o Brasil tem 
contribuído para o trabalho em várias áreas de Organização, como a de governança pública, de créditos à exportação, 
de mercados financeiros, de comércio, de investimentos e de combate aos paraísos fiscais. Essa parceria permite que 
funcionários do Governo brasileiro compartilhem experiências e busquem respostas para problemas comuns.

As mudanças estruturais ocorridas nos últimos 20 anos na economia mundial, durante os quais o centro de gravidade 
econômica do mundo mudou para o hermisfério Sul do planeta, dos países membros da OCDE para as economias 
emergentes, revelaram exemplos de má governança no Norte e de boa governança no Sul. Essa nova configuração do 
poder econômico e político global significa que os países desenvolvidos não podem mais definir a agenda internacional 
sozinhos, pois os problemas do mundo estão se tornando globais. Para serem equacionados de forma legítima, eficaz e 
duradoura a busca de soluções para essas quesotes deve ser compartilhada. À essa luz,  as estratégias de desenvolvimento 
e a forma em que a OCDE e os países não membros da OCDE interagem devem mudar radicalmente.

Embora alguns observadores do mundo desenvolvido vejam essas tendências por um prisma negativo, de “ameaça” ou 
“declínio” para os países membros de OCDE,  poder-se-ia  vislumbrar esses fatos sob outro prisma, isto é, como uma 
oportunidade para substituir velhos paradigmas que hoje se revelam inadaptados à nova realidade internacional. Ao 
incorporar em seus trabalhos essa preocupação de buscar uma nova arquitetura de governança global mais equilibrada, 
a OCDE dá um passo decisivo para manter-se relevante no cenáro internacional. Nesse contexto, o pensamento 
inovador que deriva do trabalho do Centro de Desenvolvimento pode ser muito útil  nesse esforço de renovação dos 
métodos de trabalho da Organização.

O Brasil espera que essa nova mentalidade mude a maneira pela qual os países desenvolvidos olham para o mundo 
em desenvolvimento, e o mundo em desenvolvimento olha para si mesmo. Esse esforço comum deverá, a meu 
ver,  lançar as bases para uma nova era de progresso econômico capaz de produzir uma forma de capitalismo com rosto 
humano,  com mais justiça social e consciência ambiental..
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José Maurício 

Bustani
Embaixador do 
Brasil na França
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E Estudos Econômicos Rigorosos

Um estudo econômico é publicado a cada 1½ -2 anos para cada um dos países membros da OCDE e para alguns países que não são 
membros da OCDE. O Brasil participou quatro vezes no processo de estudos econômicos da OCDE em 2009, 2006, 2005 e 2001.    

A recente publicação dos Estudos Econômicos para o Brasil, China, Índia, Indonésia e África do Sul segue a uma decisão por parte dos países 
membros da OCDE em 2007 de se empenharem mais de perto das principais economias emergentes. Esta decisão, disse o Secretário-Geral 
da OCDE Gurría, “é um claro sinal de uma mudança da OCDE, que está trabalhando para se tornar um ponto central para o diálogo sobre 
questões globais”.

OECD Economic Surveys: Brazil 2001

ISBN: 9789264191419

OECD Economic Surveys: Brazil 2005

ISBN: 9789264007475

OECD Economic Surveys: Brazil 2006

ISBN: 9789264029996 

OECD Economic Surveys: Brazil 2009

ISBN: 97892640544796
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Esses estudos são fruto de amplas discussões entre a equipe da OCDE, uma vasta gama de funcionários do governo e especialistas do setor 
privado no país analisado e funcionários dos governos da OCDE. Os estudos são resultado de um processo de revisão por pares, onde 
as políticas de um governo podem ser comparadas e avaliadas, com base na experiência compartilhada de 31 democracias e os países 
parceiros. Abrangem tanto políticas macroeconômicas quanto estruturais.

O mais recente Estudo Econômico do Brasil, publicado em julho de 2009, tratou do impacto da crise global, os benefícios da consolidação 
macroeconômica, a reforma dos impostos indiretos e encargos trabalhistas, e melhoramento do custo e eficácia das operações do governo.

www.oecd.org/eco/surveys

OECD Economic Surveys: India 2007

ISBN: 9789264033511

OECD Economic Surveys: Africa 2010

ISBN: 9789264083189

OECD Economic Surveys: China

ISBN: 9789264076679 

OECD Economic Surveys:  

Indonesia 2008: Economic Assessment 

ISBN: 9789264048058
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E Perspectivas Econômicas na Africa

Agora em seu nono ano, a publicação Perspectivas Econômicas na Africa cresceu e se tornou o barômetro da África através de sua análise 
global dos principais desenvolvimentos econômicos, sociais e políticos da região. É o único relatório sobre a África que se aplica um modelo 
comum macroeconômico para cada país, todo ano, permitindo a análise comparativa entre países ao longo do tempo. Cada edição desta 
publicação realiza um estudo aprofundado de um sector crítico para o progresso do continente. Estudos anteriores concentraram-se na 
utilização inovadora das TIC (Tecnologias da Informação e Comunicação), nos transportes, na água potável e saneamento, e na energia. 
O relatório é publicado conjuntamente pelo Banco Africano de Desenvolvimento (BAD), o Centro de Desenvolvimento da OCDE e da 
Comissão Econômica das Nações Unidas para a África, com o apoio da Comissão Européia.

www.oecd.org/dev/aeo
www.africaneconomicoutlook.org

Os juízes do IMA (Interactive Media Awards), que incluem representantes do The New York 
Times, Microsoft, Time Inc., American Express Company, concederam o IMA Best in Class 
Award, o maior prêmio na categoria de Referência, para AfricanEconomicOutlook.org.

African Economic Outlook 2010

ISBN: 9789264086524
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Perspectivas Econômicas da América Latina

Perspectivas Econômicas da América Latina é a publicação anual da OCDE emblemática 
sobre a região. Produzido pelo Centro de Desenvolvimento desde 2007, é um 
veículo para melhorar o diálogo com a América Latina e colocar a capacidade da 
OCDE à serviço da região, enriquecendo o conhecimento sobre diversos assuntos 
econômicos que representam desafios críticos no longo prazo na América Latina. 
Estudos anteriores concentraram-se na política fiscal, a migração e o crescimento da 
classe média, enfatizando a forma como esses servem, ou não, ao desenvolvimento 
na América Latina.

Acadêmicos e gestores de políticas de importantes 
instituições brasileiras, tais como Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), 
Fundação Getulio Vargas (FGV) e Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), bem como 
ministros brasileiros estiveram envolvidos na 
elaboração das várias edições deste relatório.

www.oecd.org/dev/publications/leo

Latin American Economic Outlook 2010

ISBN: 9789264075214

“Eu sou grato a OCDE e o seu 
Centro de Desenvolvimento por essa 
maravilhosa oportunidade para o 
diálogo. Estamos entusiasmados 
para continuar um diálogo plural no 
futuro no que estamos desenvolvendo 

no Brasil —especialmente em torno das questões 
relacionadas com a inovação. Existem muitas 
possibilidades de cooperação”

Gilmar Ferreira Mendes, 

Presidente da Suprema Corte do Brasil durante 

o seminário “Making Reform Happen in Brazil: 

A Judicial Framework for Investment”, sede da 

OECD, 18 de maio de 2009

“Esta publicação irá fornecer a todos 
os interessados com o futuro da 
América Latina lições valiosas para a 
política fiscal elaboradas a partir das 
experiências da OCDE e dos países da 

América Latina.”

Fernando Henrique Cardoso, 

Ex-Presidente do Brasil

9
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Perspectivas Econômicas da América Latina 2011

As Perspectivas Econômicas da América Latina deste ano centra-se na classe no meio da distribuição 
de renda na América Latina. Se essa classe média tiver emprego estável e rendimentos razoavelmente 
robusto, então, provavelmente, ela fornecerá uma base sólida para o progresso econômico. Além disso, 
dado o papel político muitas vezes atribuído à classe média por historiadores e sociólogos, ela também 
poderá apoiar plataformas políticas moderadas mas progressistas nas democracias da América Latina. 
Na verdade, este relatório mostra que, ao contrário das expectativas, na América Latina, essa classe é 
ainda economicamente vulnerável; poucos dos seus integrantes têm formação universitária e muitos 
trabalham em empregos informais. Esta é uma “classe média” bem diferente daquela que se tornou o 
motor do desenvolvimento em muitos países da OCDE. Quais são as características econômicas dessa 
classe média vulnerável da América Latina? Como ela percebe a desigualdade, as políticas públicas e a 
democracia? Como as políticas públicas podem proteger a subsistência destas famílias da classe média? 
Estas questões guiam  as Perspectivas para uma  discussão do porque e de que forma a  mobilidade 
ascendente pode e deve ser promovida, e como as redes de segurança social podem ser implementadas 
para proteger os mais vulneráveis dentro dessa classe de renda média, bem como as famílias mais 
pobres e desfavorecidas da economia em geral. O relatório aborda políticas tais como a proteção social 
e  educação que promovem a mobilidade ascendente, e ressalta a importância da política fiscal como 
um instrumento para financiar as reformas necessárias e programas que podem envolver as classes 
médias da América Latina em um contrato social renovado.

Latin American Economic Outlook 

2011 

ISBN 9789264094642
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Um Acordo Notável no Comércio de Aeronaves Civis

Em 2007, os principais países exportadores de aeronaves civis anunciaram o Acordo 
Aeronáutico da OCDE, um avanço na diplomacia do comércio internacional, que terminou 
um comércio demasiado acrimonioso, limitando o apoio dos governos para negócios de 
exportação. O Brasil foi um dos autores principais do Acordo que levou mais de dois anos de 
duras negociações para finalizá-lo e o Brasil é um líder nos esforços para renovar o Acordo.

O setor da aeronáutica civil inclui aeronaves médias e pequenas, helicópteros, motores 
aeronáuticos, e peças e componentes, bem como aeronaves civis de grande porte 
construídas por empresas como a Boeing e a Airbus. O setor da aeronáutica civil está 
concentrado principalmente nos Estados Unidos, Europa e Brasil. De longe, as barreiras mais 
importantes enfrentadas pelos produtores de aeronaves civis são os substanciais subsídios 
pagos pelos governos para promover a sua produção interna.

O Acordo do Setor Aeronáutico (Aircraft Sector Understanding, ASU), que abrange todos os tipos de aeronaves civis, desde jatos jumbo até 
pequenos aviões e helicópteros, impõe limites às garantias de empréstimos e outros subsídios oferecidos pelos governos a seus produtores 
para apoiar à exportação de aeronaves. Ao inscreverem-se no acordo, os países exportadores de aeronaves têm proteção contra a ameaça 
de ação judicial baseadas em alegações de subvenções desleais. O acordo tem promovido a concorrência entre os exportadores com base 
na qualidade e no preço das mercadorias e serviços, ao invés de criar uma corrida aos subsídios entre Agencias Governamentais de Crédito 
à Exportação.

http://www.oecd.org/trade/xcred/

“Estamos muito satisfeitos 
que este acordo, em um setor 
altamente competitivo, foi 
concluído sob os auspícios 
da OCDE. Estamos 
particularmente contentes de 

ver o Brasil se juntar a outros produtores e 
exportadores mundiais de aeronaves civis em 
tornar esse acordo possível.” 

Angel Gurría, 

Secretário-Geral da OCDE, durante a 

Cerimônia de Assinatura da ASU Brasil, Rio 

de Janeiro, 30 de julho de 2007

11
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Prevenção do Protecionismo contra o Investimento Internacional

O processo de Liberdade de Investimento da OCDE proporciona um fórum para a cooperação intergovernamental sobre as políticas 
de investimento internacional. Este fórum ajuda países a resistir ao protecionismo, expandir o livre fluxo de capitais internacionais e a 
estabelecer políticas que tratem investidores estrangeiros de forma justa. Recentemente, mesas redondas produziram diretrizes para políticas 
de investimento relativas à segurança nacional e ajudaram a garantir tratamento justo e aberto a investimentos de fundos soberanos. Brasil, 
Índia e África do Sul foram participantes ativos nos debates.

O processo de Liberdade de Investimento estende a tradição da OCDE de dialogar sobre questões de investimento que tem sido 
pautados por dois instrumentos de investimento da OCDE: o Código de Liberalização dos Movimentos de Capitais e da Declaração sobre 
Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. Estes instrumentos promovem políticas abertas, transparentes e não discriminatórias 
para os investidores, bem como uma conduta responsável por parte dos investidores internacionais. A declaração, a qual o Brasil aderiu 
oficialmente, inclui um código de conduta para os investidores internacionais, as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais.

Além disso, o processo Liberdade de Investimento fornece informações detalhadas de como realizar revisões de pares em que os países 
participantes analisam as suas respectivas políticas. Recentemente, os líderes do G20 outorgaram à OCDE um mandato para acompanhar 
a evolução da política de investimento e apresentar um relatório sobre a observância da abertura ao investimento pelos países. Brasil, Índia 
e África do Sul participam neste acompanhamento.

www.oecd.org/daf/foi
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Um Regime de Concorrência Aperfeiçoado

O governo brasileiro vem trabalhando para modernizar a sua legislação e política de concorrência desde 2003. A Comissão da Concorrência 
da OCDE proveu consultoria e participou de uma revisão por pares sobre a melhor forma de reformar o regime de concorrência no Brasil. 
O governo adotou muitas das recomendações em um projeto de lei que está atualmente no Senado do Brasil.

A Comissão da Concorrência da OCDE, constituída 
por líderes das principais autoridades de competição 
mundiais, é uma fonte de análise política e assessoria aos 
governos sobre leis de concorrência, efetiva aplicação 
das leis, e regulação cordial da concorrência. A Comissão 
começou a se aprofundar em análises das leis da 
concorrência e políticas nacionais em 1998 e publicou 
relatórios de 32 países incluindo o Brasil e a África do 
Sul. Estas revisões avaliam como cada país lida com a 
concorrência e questões sobre regulação, abrangendo a 
solidez da sua lei de concorrência e a estrutura e a eficácia 
das instituições das concorrências. A revisão inclui um 
exame do relatório do país por um painel internacional 
de expertos. O Peer Review of Competition Law and Policy of 
Brazil foi publicado em 2005 e 2010.

www.oecd.org/daf/competition 

“O Sistema Brasileiro de 
Política de Concorrência 
(SBPC) foi notavelmente 
beneficiado com o trabalho 
da Comissão de Concorrência 

da OCDE. Desde 1998, as autoridades da 
concorrência do Brasil participou de duas 
revisões por pares e uma revisão informal que 
contribuiu para aperfeiçoar as leis e políticas 
de concorrência no país.”

Mariana Tavares, 

Diretora, Secretaria de Direito Econômico 

do Ministério da Justiça (SDE)Reviews of Competition Law and 

Policy in Latin America: A Follow-up: 

Argentina, Brazil, Mexico and Peru. 

ISBN: 9789264042001
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Regulação mais Inteligente

A alta qualidade da regulação dá suporte ao desempenho econômico, atividades de negócios, e contribui para fomentar a inovação e melhorar 
a competitividade. Os Exames da Reforma Regulatória (Regulatory Reform Reviews) ajudam os governos a reformar os seus regulamentos, a 
fim de promover o crescimento econômico e atingir objetivos sociais específicos. Os regimes de regulação no Brasil foram submetidos a uma 
revisão por pares em 2008. 

O relatório Brasil - Fortalecendo a Governança para 
o Crescimento (Brazil - Strengthening Governance for 
Growth) descobriu que quadro regulatório e agências 
reguladoras em setores essenciais têm ajudado o 
desempenho econômico do Brasil, fornecendo, por 
exemplo, maior acesso aos serviços básicos, tais como 
telefones móveis, mais investimento em energia 
e uma proteção maior por parte das seguradoras 
privadas de saúde. No entanto, se o Brasil quiser 
continuar a aproveitar os benefícios da globalização 
e sustentar o crescimento econômico no longo 
prazo, precisará atualizar o seu quadro regulatório 
para permitir a modernização da sua infra-estrutura 
básica, incluindo comunicação, energia e transporte. 
O governo brasileiro tem tomado medidas para 
melhorar o seu quadro regulatório, e para apoiá-
lo, a OCDE organizou um seminário internacional 
sobre o uso da Análise do Impacto Regulatório para 
políticas de desenvolvimento de políticas em Brasília, 
em março de 2009.

www.oecd.org/gov

A publicação Estudos sobre Reforma 
Regulatória da OCDE (OECD Regulatory 
Reform Review) foi uma das contribuições 
mais relevantes para as propostas de 
governo, bem como discussões sobrer a 
matéria durante a última década. Isto 

foi verdadeiro tanto para o resultado final, bem como o 
processo de elaboração da revisão. A análise contribuiu 
para uma mudança decisiva do paradigma, limitando 
o alcance das idéias preconcebidas e reforçando a 
necessidade de uma abordagem pragmática para o 
desenvolvimento do país.

Professor Alexandre Santos de Aragão, Professor 

de Direito Público da Universidade do Estado do 

Rio de Janeiro, Doutor em Direito do Estado pela 

Universidade de São Paulo, e Procurador Geral do 

Estado do Rio de Janeiro.

OECD Reviews of Regulatory 

Reform: Brazil 2008: Strengthening 

Governance for Growth

ISBN: 9789264042933
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Liderando na Governança Corporativa 

A crise financeira revelou deficiências significativas nas práticas de governança corporativa. A Mesa Redonda sobre Governança 
Corporativa na America Latina e o Círculo de Empresas (the Latin American Corporate Governance Roundtable and Companies Circle) 
estão contribuindo com recomendações para melhorar práticas e procedimentos das diretorias, o exercício dos direitos dos acionistas, e a 
coerção contra os abusos de mercado. 

Mesa Redonda sobre Governança Corporativa da América Latina e Círculo de 
Empresas

A Mesa Redonda sobre Governança Corporativa da América Latina foi criada em abril de 
2000. Os participantes da mesa redonda vêm de países como Argentina, Bolívia, Brasil, 
Canadá, Chile, Colômbia, Equador, México, Panamá, Peru, Turquia, Espanha, Reino Unido, 
Estados Unidos, Uruguai e Venezuela.

A Mesa Redonda tem como objetivo facilitar o diálogo entre setor público e privado 
sobre políticas:

•  Propiciando um fórum para a troca de experiências entre altos responsáveis por 
políticas publicas, reguladores e participantes do mercado com experiência de primeira 
mão sobre a evolução da conjuntura e trabalhos em curso;

•  Fornecendo sugestões de políticas e sugestões práticas para o trabalho da Mesa 
Redonda e promovendo boas práticas de governança corporativa a nível de empresa 
através do grupo Círculo de Empresas.

“Nós sempre acreditamos que 
as boas práticas de governança 
corporativa dão bons rendimentos, 
e somos encorajados a ver essa 
crença apoiada pelas conclusões 
do Guia Pràtico do Círculo de 

Empresas (Companies Circle Practical Guide)”, 
disse André Covre, Presidente da Mesa Redonda 
do Circulo de Empresas Latino Americanas 
(Latin American Roundtable’s Companies Circle) 
e Diretor Financeiro da Ultrapar, Brasil. “Com 
esses resultados concretos, estamos confiantes 
de que os esforços para melhorar as práticas 
de governança corporativa em nossas empresas 
e na região latino-americana como um todo 
contribuirá ainda mais para o desenvolvimento 
econômico e a sustentabilidade da região.”

15
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O Brasil sempre desempenhou um papel fundamental no trabalho da OCDE sobre a governança corporativa, como um dos fundadores 
da Mesa Redonda sobre Governança Corporativa (Latin American Corporate Governance Roundtable), que se tem reunido anualmente 
desde 2000 para estabelecer o apoio para inúmeras melhorias da governança corporativa realizadas tanto no Brasil quanto regionalmente. 
O Brasil também acolheu as primeiras reuniões da Mesa Redonda do Círculo de Empresas (Roundtable’s Companies Circle), que reúne 
importantes empresas latino-americanas, incluindo oito empresas brasileiras em um esforço sustentado para melhorar a execução da 
governança corporativa. Na seqüência da crise financeira internacional, o Brasil foi um dos primeiros países a participarem na mais recente 
iniciativa do Comitê de Governança Corporativa, para efetuar análises comparativas de vários países sobre os temas prioritários de 
governança corporativa.   

www.oecd.org/daf/corporateaffairs/roundtables

OECD Principles of Corporate 

Governance 

ISBN: 9789264015999
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Fim do Sigilo Bancário 

No encontro de Cúpula em Londres, em abril de 2009, o G20 anunciou o fim do sigilo 
bancário. Embora possa ter sido um pouco cedo para anunciar vitória, tem havido um 
movimento sem precedentes no sentido da eliminação do sigilo bancário como uma 
barreira para o intercâmbio de informações em matéria de tributação. O Brasil é líder 
no esforço internacional para combater a evasão de impostos, restaurar a confiança dos 
contribuintes, e dar-lhes a confiança que os encargos tributários estão sendo repartidos 
de forma equitativa. 

A evasão fiscal e sonegação de impostos ameaçam as receitas do governo em todo o mundo, o que significa 
menos recursos para infra-estrutura e qualidade de vida inferior tanto para as economias desenvolvidas como 
as em desenvolvimento. A globalização gera oportunidades para aumentar a riqueza global, mas também 
resulta num aumento dos riscos. O aumento dos fluxos transfronteiriços que ocorrem num sistema financeiro 
global requer cooperação fiscal mais eficaz. Maior transparência e troca de informações para efeitos fiscais 
são fundamentais para garantir que os contribuintes não tenham nenhum paraíso fiscal para esconder os seus 
rendimentos e bens, e que paguem o valor correto dos impostos no território correto.

Desde o início de 2008, a evasão fiscal internacional e o cumprimento de elevados padrões de transparência 
e troca de informações tem tido primazia muito grande na agenda política, refletindo os recentes escândalos 
que afetaram vários países do mundo e a grande atenção que a crise financeira global pôs sobre centros 
financeiros em geral. Em 2009, mais de 90 jurisdições se juntaram ao Fórum Global sobre Transparência e 
Troca de Informações para Efeitos Fiscais (Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax 
Purposes), que foi reestruturado e ampliado, e concordaram com um processo profundo de revisão por pares. 
O trabalho é conduzido por um grupo diretor de vários países, incluindo Brasil, Índia e África do Sul.

www.oecd.org/tax/transparency

“A ocasião exige uma atitude 
mais agressiva por parte dos 
empregadores, trabalhadores e 
governos. Não podemos continuar 
vivendo com os paraísos fiscais...” 

Luiz Inacio Lula da Silva, 

Presidente do Brasil no Encontro sobre 

emprego da OIT (Organização Internacional 

do Trabalho) em junho de 2009, em Genebra.
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Compromisso de Combate à Corrupção 

Todo ano, milhões de dólares são desperdiçados em subornos pagos a funcionários públicos em troca de vantagens em negócios. O resultado: 
estradas de má qualidade, pontes desintegrando-se, hospitais e escolas deficientes, alimentos e medicamentos que não cumprem as normas 
de segurança. O Brasil aderiu à luta contra a corrupção e sediou duas conferências internacionais em 2010.

A OCDE atribui a mais alta prioridade à luta contra subornos e a corrupção em negócios internacionais. 
Um grande marco no esforço da OCDE contra a corrupção internacional foi a Convenção Anti-suborno da 
OCDE de 1997 (1997 OECD Anti-Bribery Convention), que capturou a atenção mundial como primeiro e 
único instrumento global para combater a oferta de corrupção em negócios transfronteiriços. Hoje, subornar 
funcionário público estrangeiros é um crime em 38 países, incluindo o Brasil, que ratificou a Convenção. O 
Brasil é um participante ativo no trabalho em curso da presente Convenção e sediou a Conferência Latino-
Americana sobre Responsabilidade Corporativa para a Promoção da Integridade e Combate à Corrupção 
(Latin American Conference on Corporate Responsability for Promoting Integrity and Fighting Corruption), 
que teve lugar em 21-23 de julho de 2010 em São Paulo.

www.oecd.org/corruption

Legislação negando a dedutibilidade fiscal de subornos é um forte impedimento para subornar funcionários 
públicos estrangeiros e funcionários da administração fiscal, e pode desempenhar um papel no descobrimento 
de subornos. Em 2009, a OCDE adotou uma nova recomendação para reforçar o papel das autoridades fiscais 
no combate à corrupção.

www.oecd.org/nobribes

OECD Bribery Awareness 

Handbook for Tax Examiners 

2009

ISBN: 9789264081857
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Desenvolvendo uma Estratégia de Crescimento Verde

As alterações climáticas são um sério desafio para a América Latina e o Brasil. Os efeitos são sentidos em toda 
a região como, por exemplo, o agravamento dos furacões na América Central e Caribe, o derretimento das 
geleiras no cone sul. O Brasil foi convidado a participar de um esforço internacional para identificar e realizar 
políticas ambientais e sociais sustentáveis. 
Os formuladores de políticas ao redor do mundo estão enfrentando um triplo e muito delicado desafio: o 
desemprego recorde, déficits orçamentais insustentáveis e baixo crescimento. Tudo isso em um contexto onde 
as preocupações ambientais e climáticas estão se tornando um componente cada vez mais importante da 
política econômica. A Estratégia de Crescimento Verde (The Green Growth Strategy) está sendo desenvolvida 
para ajudar os países a se recuperarem da crise econômica e avançarem por um caminho de crescimento mais 
verde. Um relatório provisório está disponível.

www.oecd.org/greengrowth

Ademais, a OCDE publicou recentemente Integrando a Adaptação às Alterações Climáticas na Cooperação para o 
Desenvolvimento (Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation), que inclui informações 
detalhadas sobre os impactos potenciais de mudanças no clima e respostas adaptativas na América Latina.

A organização publicou Perspectivas Ambientais para 2030 da OCDE (OECD Environmental Outlook to 2030), que 
mostra que o custo global de ações será muito menor se todos os países trabalharem juntos para atingir 
objetivos ambientais comuns. Para executar soluções de baixo custo, os países desenvolvidos terão de trabalhar 
em estreita colaboração com as economias emergentes — especialmente o Brasil, Rússia, Índia, Indonésia, 
China e África do Sul — bem como com outros países em desenvolvimento. OECD Environmental Outlook 

to 2030

ISBN: 9789264040489
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Mapeamento da Captura e Armazenamento de Carbono 

O Brasil tem uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, com 43 a 45 por cento de suas necessidades energéticas, sendo suprida 
por fontes renováveis. Isso se compara com uma média de 12 a 13 por cento nos países da OCDE.

No caminho para uma maior prosperidade, a América Latina, local de algumas das maiores reservas de recursos naturais inexplorados do 
planeta, precisa atender às necessidades urgentes de hoje sem diminuir a capacidade das gerações futuras satisfazerem as suas. Estatísticas 
da energia, desempenho e tendências na maioria dos países latino-americanos estão sendo acompanhadas, 
permitindo à Agência Internacional de Energia (AIE) da OCDE fornecer análises e recomendações sobre temas 
como a reforma do mercado e das tecnologias energéticas. A publicação anual Panorama Mundial de Energia 
da AIE (IEA World Energy Outlook) incorpora os últimos dados e projeções de energia até 2030 para a região, 
abordando todos os tipos de fontes de energia e apresentando recomendações sobre as melhores práticas, 
bem como a avaliação do potencial de fontes renováveis de energia para a região.
 
Em 2009, como parte de seu roteiro de pesquisas para a Captura e Armazenagem de Carbono (CCS), o IEA 
organizou uma Mesa Redonda em Brasília. O Brasil é o maior consumidor de energia da América Latina, no 
entanto, alcançou uma presença visível no cenário energético internacional graças ao seu perfil incomparável 
de energia. Mais de 80% da eletricidade do Brasil é produzida a partir de hidrelétricas com o restante sendo 
constituída por uma combinação de combustíveis fósseis, biomassa e nuclear.

www.oecd.org/energy

World Energy Outlook

ISBN: 9789264061309
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A Contribuição da Energia para uma Economia Mais Limpa 

A demanda crescente por energia coloca desafios complexos para governos que buscam cada vez mais introduzir fontes de energia 
alternativas e renováveis. Estas novas fontes têm implicações econômicas e ambientais, e o Brasil, a China e a Índia têm contribuído com 
seus dados sobre energia e sua experiência para um relatório destinado aos formuladores de políticas e pesquisadores de todo o mundo que 
estão preocupados com as políticas de energia e mudança climática.  

O custo da eletricidade é um parâmetro importante na tomada de decisões para 
a diversificação energética. A Agência Internacional de Energia da OCDE (AIE) e a 
Agência de Energia Nuclear (AEN) recentemente publicaram os Custos Projetados 
de Geração de Eletricidade (Projected Costs of Generating Electricity) que inclui os mais 
recentes custos de produção de eletricidade por meio de centrais termoelétricas 
movidas a energia nuclear e combustíveis fósseis e de uma ampla gama de 
tecnologias renováveis. Esta análise foi supervisionada por um grupo de expertos 
internacionais de mais de 50 representantes de países-chave.
O relatório mostra que, no Brasil, a hidroeletricidade é a fonte mais competitiva 
de energia para gerar eletricidade e que a energia nuclear é geralmente mais 
competitiva do que todas as outras fontes de energia como o carvão ou a gás. A 
energia nuclear gera cerca de 3% da eletricidade do Brasil contra 14% em todo o 
mundo e 21% nos países da OCDE.

www.nea.fr

Projected Costs of Generating 

Electricity 2010

ISBN: 9789264084308

Nuclear Energy Outlook 2008

ISBN: 9789264054103
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Fazendo o Governo Funcionar

A força de trabalho do setor público e sua gestão é um reflexo das prioridades políticas e econômicas nacionais. Gerir a força de trabalho 
de forma eficiente é crucial para o desempenho do setor público e para a prestação eficaz dos serviços públicos, especialmente em tempos 
de restrições fiscais. 

O Governo Federal do Brasil realizou uma revisão da gestão de recursos humanos (GRH) do serviço público 
federal (Poder Executivo). A revisão por pares  foi liderada pelo Canadá, França, Japão, Espanha e Estados 
Unidos.

Em vista da expansão do tamanho e os custos do emprego a nível federal, a análise concluiu que o governo 
deve reforçar o planejamento estratégico da sua força de trabalho, racionalizar as políticas de remuneração 
de pessoal, aumentar a flexibilidade do sistema de carreira e reforçar a gestão de desempenho pessoal. A 
análise também  ressalta formas de fortalecer a gestão da alta administração para aumentar a capacidade de 
gestão e de confiança, e construir lideranças para conseguir melhores resultados. Finalmente, a revisão fornece 
recomendações e lições das experiências dos países da OCDE sobre como reforçar a capacidade para realizar 
reformas na área de GRH, e reforçar a sustentabilidade no longo prazo das reformas da GRH. Revisão da Gestão de Recursos 

Humanos na Administração 

Pública: Brasil 2010

ISBN: 9789264082212 
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Assistência aos Idosos

Em janeiro de 2010, o Brasil criou uma nova autoridade independente de supervisão, PREVIC, para fiscalizar o 
sistema de previdência privada do Brasil. O estabelecimento da nova autoridade coroa um conjunto de reformas 
introduzidas durante um longo período que aproximou o Brasil cada vez mais das normas internacionais em 
matéria de regulamentação de pensões privadas e supervisão. 

O envelhecimento da população e a manutenção dos sistemas de pensões adequadas e sustentáveis são desafios 
enfrentados pelo Brasil e outros países em todo o mundo. Os regimes de pensões privados desempenham 
um papel cada vez mais importante em tais sistemas, reduzindo a carga sobre o estado e melhorando a 
diversificação de risco. Em resposta, a OCDE tem promovido novos padrões internacionais para melhorar a 
segurança dos sistemas de previdência privada.

Brasil, junto com Índia e África do Sul, tem participado ativamente das discussões da OCDE sobre o 
desenvolvimento de novas normas e diretrizes. As autoridades brasileiras do Ministério da Previdência Social 
têm participado regularmente das reuniões oficiais da OCDE sobre Previdência Privada desde 2004. Além 
disso, o Brasil já sediou conferências internacionais importantes, tais como a Conferência da OCDE sobre 
Previdência Privada na América Latina em outubro de 2009. A conferência permitiu a troca de experiências 
entre os países que já adotaram políticas de pensões efetivas e aqueles que realizaram recentemente reformas 
previdenciárias ou estão considerando mudanças nos programas de aposentadoria privada complementar. 

www.oecd.org/daf/insurance  
www.oecd.org/daf/pensions 

Complementary and Private Pensions throughout the World 2008

ISBN: 9789264043473

OECD Private Pensions 

Outlook 2008

ISBN: 9789264044388
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Melhorando a Saúde

Como parte do seu projeto sobre a Economia da Prevenção, a OCDE publicou recentemente um relatório intitulado Obesidade e da 
Economia da Prevenção – Em Forma Não Gordo e contribuiu com artigos para uma série sobre doenças crônicas no principal jornal médico 
The Lancet. Este trabalho se concentra em uma série de países da OCDE e de economias emergentes, como Brasil e México. Ele contribui 
para a formulação de políticas baseada em fatos, explorando as múltiplas dimensões do problema da obesidade, que alcançou proporções 
extraordinárias no continente americano. O estudo analisa a dimensão e características da epidemia, e o papel e a influência das forças de 

Health at a Glance 2009: 

OECD Indicators

ISBN 9789264061538

OECD Health Policy Studies

Achieving Better Value for 

Money in Health Care

ISBN 9789264074200 
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mercado e governos, bem como o impacto das intervenções. Ele descreve uma abordagem econômica para a 
prevenção de doenças crônicas que fornece idéias inovadoras em relação a uma abordagem mais tradicional 
da saúde pública. Os resultados das análises da OCDE, realizada em conjunto com a Organização Mundial 
da Saúde, mostram que uma estratégia global para combater a obesidade resultaria em um ganho anual de 
220.000 anos de vida com boa saúde no Brasil e 60.000 no México, a um custo de menos de US$1 por pessoa.

OECD Health Policy Studies

Improving Value in Health 

Care: Measuring Quality 

ISBN 9789264094802
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Melhorando a Inclusão Financeira e o Bem-Estar 

Hoje a competência financeira se tornou mais essencial porque os mercados financeiros oferecem opções mais complexas. A OCDE 
desenvolveu um programa de educação financeira para atender as necessidades dos consumidores e garantir que grupos vulneráveis nas 
nossas sociedades não sejam deixados para trás. A Índia e África do Sul estão ativamente envolvidas nesse esforço.

Os consumidores são confrontados com uma ampla gama 
de serviços financeiros para cobrir riscos importantes, como 
envelhecimento, doença e perda de habitação. Este é um 
resultado das reduções de pensões e benefícios de saúde pelos 
governos e corporações, mas também o surgimento de mais 
produtos financeiros complexos. Como resultado, as pessoas 
precisam entender melhor os conceitos básicos de riscos 
financeiros e suas implicações em termos de investimento, 
poupança e crédito.

Em dezembro de 2009, o Brasil sediou uma conferência 
internacional que permitiu a mais de trinta países 
compartilharem experiências na execução de boas práticas 
em educação financeira, e discutir a pesquisa aplicada e 
intercâmbio de informações. Em março de 2010, a Índia deu 
seguimento com uma conferência focalizando de que forma 
a educação financeira é fundamental para envolver grupos 
carentes e vulneráveis.

“Meus cumprimentos à OCDE 
por liderar de forma inovadora 
o esforço para a inclusão 
financeira no mundo em 
desenvolvimento” e por “tomar 
uma iniciativa pró-ativa 

para criar conscientização sobre educação 
financeira.”, 

Pranab Mukherjee, 

Ministro das Finanças, India-OECD 

Workshop Delivering Financial Literacy: 

Challenges, Approaches and Instruments, 

23 de março de 2010.

Improving Financial Literacy: 

Analysis of Issues and Policies

ISBN: 9789264012561
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26 de Maio de 2010 - Secretário-Geral, Angel Gurría, com os jornalistas durante o Fórum de 2010. Centro de Conferências da OCDE, em Paris, França.
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O Melhores Escolas

A educação é essencial para o crescimento econômico e para capacitar as pessoas à 
ganharem a vida. A educação é também importante para as sociedades, pois elas têm que 
responder  à crescente diversidade étnica e cultural, às desigualdades e as necessidades 
das pessoas desfavorecidas. A OCDE implementa uma avaliação de estudantes de vários 
países para reunir lições de políticas. Além disso, avaliações dos sistemas de educação para 
países específicos são realizadas.

O Programa de Avaliação Internacional de Estudantes (PISA) é uma análise global do desempenho 
escolar de estudantes  de 15 anos de idade em 60 países em três áreas de competência: 
leitura, matemática, ciência. O Brasil tem participado desde 2000. Respondendo às 
demandas dos países para dados regulares e confiáveis sobre o conhecimento e as 
habilidades de seus estudantes e do desempenho dos seus sistemas de ensino, o PISA 
mede o quanto de conhecimentos e habilidades essenciais para a plena participação no 

conhecimento da  sociedade   os estudantes adquiriram ao chegar ao fim da educação obrigatória. Ao mostrar que alguns países têm sido 
bem sucedidos em proporcionar aprendizado de alta qualidade e eqüitativo, o PISA propõe-se determinar as condições essenciais para a 
aprendizagem bem sucedida. É interessante notar que o desempenho do Brasil foi maior no PISA 2006 do que no PISA 2003.

Em 2010, a OCDE publicou uma estudo do estado brasileiro de Santa Catarina e seu desenvolvimento. O estudo apresenta uma análise do 
sistema de ensino do pré-escolar ao ensino superior e da aprendizagem ao longo da vida, e identifica orientações essenciais para reformar 
as políticas à luz dos desafios encontrados pelos funcionários, comunidades, empresas, educadores, pais e estudantes. O estudo conclui 
com um conjunto de recomendações fundamentais a respeito da estrutura do sistema e sua relevância para o mercado de trabalho; acesso 
e equidade; governança e gestão; pesquisa, desenvolvimento, e inovação; internacionalização; e financiamento.

www.pisa.oecd.org

“PISA nos dá a oportunidade 
de aprender com aqueles países 
que estão se saindo melhor do 
que nós. E porque o PISA mede 
o aprendizado dos alunos que 
ocorreu na escola e fora da 

escola, mostra-nos porque nós precisamos 
envolver toda a comunidade no estabelecimento 
de altos padrões para as escolas.” 

Reynaldo Fernandes, 

Diretoria de Avaliação da Educação Básica. 
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O Brasil participa da Pesquisa Internacional sobre Ensino e Aprendizagem (TALIS) que se focaliza sobre as condições de trabalho dos 
professores e do ambiente de aprendizagem nas escolas. Seu objetivo é ajudar os países a revisar e desenvolver políticas que propiciem  
condições para um ensino eficaz. A TALIS 2008 cobriu 24 países e os resultados foram publicados na Criando Ambientes Efetivos de Ensino e 
Aprendizagem. A TALIS 2013 está atualmente em preparação.

Uma conferência internacional sobre “A Escola do Futuro, Hoje” foi organizado pelo Centro de Pesquisa em Educação e Inovação (CERI) da 
OCDE e  Estado de Santa Catarina em 2009. Esta conferência e o relatório resultante, Inspirado pela Tecnologia, Impulsionado pela Pedagogia: 
Uma Abordagem Sistêmica para Inovações Escolares de Base Tecnológica, compartilharam o objetivo geral de abordar o tema de como os 
sistemas de ensino realizam inovações de base tecnológica. O relatório destaca as questões essenciais para facilitar a compreensão de como 
uma abordagem sistêmica das inovações  escolares de base tecnológica podem contribuir para uma educação de qualidade para todos, 
promovendo um sistema de educação mais igualitário e eficaz.
 

PISA 2009 Assessment 

Framework: Key Competencies 

in Reading, Mathematics  

and Science

ISBN: 9789264059603

Inspired by Technology, Driven 

by Pedagogy: A Systemic 

Approach to Technology-Based 

School Innovations

ISBN: 9789264094789

Reviews of National Policies 

for Education: Santa Catarina 

State, Brazil 2010.

ISBN: 9789264091337

“O imperativo da política 
educacional após a queda 
do apartheid em 1994 foi 
transformar a educação 
para melhorar o acesso, 
equidade e acima de tudo, a 

qualidade do ensino. A revisão da OCDE 
das políticas de educação da África do 
Sul fez uma importante contribuição 
para os debates políticos em nosso país e 
além. Esta revisão rigorosa nos permitiu 
reforçar ainda mais a educação na 
África do Sul “. 

Angie Motshekganew, 

Ministro da Educação, África do Sul.
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O Envolvendo os Sindicatos 

Na esteira da crise global, o Comitê Consultivo Sindical para a OCDE (CCS) está promovendo 
um novo modelo de crescimento que seja mais justo, ambientalmente sustentável, e mais 
equilibrado entre as regiões. Sindicatos brasileiros participam neste trabalho.

A OCDE representa os governos de seus 34 países membros, mas não trabalha para eles 
em um vácuo. As principais partes interessadas das sociedades democráticas — empresas, 
sindicatos e outros membros da sociedade civil — também têm um papel importante no 
trabalho da OCDE. O CCS é um parceiro fundamental. Ele é a voz oficial do movimento 
dos trabalhadores na Organização, representando mais de 60 milhões de trabalhadores em 
30 países nos trabalhos da OCDE. Seu principal objetivo é garantir que os mercados globais 
sejam contrabalanceados por uma dimensão social efetiva.

O CCS trabalha em estreita colaboração com a Confederação Internacional de Sindicatos e a Confederação Sindical das Américas para 
garantir que a voz dos trabalhadores em países não membros da OCDE também seja ouvida. Com o início da crise econômica, o trabalho 
conjunto com o movimento sindical brasileiro tem sido intensificado e à Central Única dos Trabalhadores (CUT) e outras centrais sindicais 
participaram de trabalhos realizados no CCS para preparar as posições tomadas pelos Sindicatos Globais no G20 e outros fóruns. Há também 
em curso um trabalho conjunto para melhorar a eficácia de instrumentos como as Diretrizes da OCDE para as Empresas Multinacionais.

www.tuac.org

“A OCDE, através do seu 
Comitê Consultivo Sindical 
(CCS), fez uma contribuição 
significativa para a 
disseminação de boas práticas 
de trabalho nos países onde 

atua. Em particular, as Diretrizes da OCDE 
para as Empresas Multinacionais são uma 
ferramenta importante para as atividades 
sindicais no Brasil”.

Quintino Marques Severo, 

Secretário-Geral, Central Única dos 

Trabalhadores (CUT).
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Nivelando as Regras do Jogo para as Empresas

A OCDE tem dado à comunidade empresarial uma cadeira na mesa de discussões políticas 
importantes — de fato, a comunidade empresarial tem sido o catalisador de muitas iniciativas 
importantes. O Comitê Consultivo de Negócios e Indústria (Business and Industry Advisory 
Committee, BIAC), serve como a voz das empresas em nome de grandes organizações industriais 
e de empregadores. O Brasil é representado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

As atividades da OCDE têm uma influência direta sobre a capacidade das empresas 
multinacionais e exportadoras para competir e ter êxito no mercado global. Estas incluem:

n  Tratar de assuntos regulatórios globais de ponta (por exemplo, comércio, tributação, novas tecnologias, antitruste, governança 
corporativa, investimentos estrangeiros, produtos químicos) através de um sistema altamente desenvolvido intergovernamental 
de comissões de expertos.

n  Fornecer dados comparativos, análises e previsões sobre os países membros, bem como análise de políticas e diretrizes para os 
membros e não membros tais como a China, Índia e África do Sul.

n  Formular acordos multilaterais obrigatórios em áreas como anti-suborno, balança de pagamentos, investimento estrangeiro e aço.
n  Proporcionar um fórum cooperativo neutro para discutir assuntos especialmente de longo prazo ou difíceis questões econômicas, 

sociais, ambientais e regulatórias

Os membros da BIAC participam de discussões e formulação de políticas através de consultas com lideranças, representantes governamentais, 
comitês e grupos de trabalho, e fornecem informações de primeira mão, aconselhamento e perspectivas do setor industrial. Como resultado, 
as políticas e programas são fortalecidos e melhor direcionados para realmente funcionar no mercado.

www.biac.org 

 “A OCDE e o BIAC são 
uma importante fonte de 
estudos, informação e pontos 
de referência para a agenda 
de crescimento para o Brasil 
da CNI. Valorizamos a 

participação do Brasil na OCDE.”

 José Augusto Coelho Fernandes, 

Diretor Executivo da CNI 
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Compromisso Intensificado: Um instantâneo da Participação nas Comissões 

Representantes governamentais reúnem-se em comitês especializados em promover idéias e avaliar o progresso em áreas específicas de 
política, tais como economia, comércio, ciência , emprego, educação ou mercados financeiros. Existem cerca de 250 comitês, grupos de 
trabalho e grupos de expertos. Cerca de 40.000 funcionários de alto escalão das administrações nacionais participam de reuniões dos 
comitês da OCDE cada ano para solicitar, analisar e contribuir para o trabalho efetuado pelo Secretariado da OCDE. Assim que voltam para 
seus países, eles têm acesso online aos documentos e podem trocar informações através de uma rede electrônica.

Brasil com a Índia, África do Sul, China e Indonésia participam de vários comitês da OCDE.
 

Conselho Diretivo do Centro de Desenvolvimento Brasil, Índia, Indonésia, África do Sul

Comitê do Aço Brasil, Índia, África do Sul

Conselho Diretivo do PISA Brasil, Indonésia

Fórum Global sobre Transparência e Troca de Informações para fins Fiscais Brasil, China, Índia, Indonésia, África do Sul

Comitê da Agricultura (ou órgãos subordinados) Brasil, Índia, África do Sul

Comitê de Política Científica e Tecnológica (ou órgãos subordinados) Brasil, China, África do Sul

Comitê de Estatísticas (ou órgãos subordinados) Brasil, Índia, África do Sul

Comitê de Competição (ou órgãos subordinados) Brasil, Indonésia, África do Sul
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Comitê de Comércio (ou órgãos subordinados) Brasil

Comitê de Investimento Brasil

Comitê de Governança Publica Brasil

Comitê de Assuntos Fiscais China, Índia, África do Sul

Comitê de Política de Desenvolvimento Territorial África do Sul

Comitê de Químicos (órgão subordinado da) África do Sul

Comitê de Políticas de Informática e Comunicações Índia, África do Sul

Grupo de Trabalho sobre Corrupção em Transações Comerciais Internacionais, um órgão subsidiário do Comitê de 
Investimento

Brasil, África do Sul

Órgãos subsidiários do Comitê de Políticas para a Educação (2 INES Networks) Brasil

Grupo de Expertos ad hoc conjunto do IEA / NEA sobre os Custos de Geração Elétrica Brasil, China, Índia

Grupo de Trabalho sobre Eficácia da Ajuda, um órgão subsidiário do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento Indonésia, África do Sul

Comitê de Política Ambiental (órgão subordinado da) Brasil, Índia, África do Sul

Conselho Diretor da Administração Institucional na Educação Superior Brasil, Índia, África do Sul

Grupo de Trabalho sobre Previdência Privada, órgão subordinado do Comitê de Seguros e Previdência Privada Brasil, Índia, África do Sul



Estudos econômicos da OCDE: Brasil 2005
ISBN: 9788522505050

Babies and Bosses: Políticas de Conciliação da 
Actividade Profissional e da Vida Familiar  
(Volume 3): Nova Zelândia, Portugal e Suíça
ISBN: 9789264047822

PISA 2006: Competências em ciências para o 
mundo de amanhã: Volume 1 Análise e  
Volume 2 Dados
ISBN: 9788516058616

Perspectivas Econômicas da América Latina 
2009
ISBN: 9789264059634

 iLibrary tem mais de 200 publicações em Português e mais de 150 sumários multilíngües. Ela oferece acesso as publicações da OCDE, 
Agência Internacional de Energia (AIE), Agência de Energia Nuclear (AEN) e Fórum Internacional do Transporte (ITF). Mais de 100 
instituições acadêmicas e públicas no Brasil têm acesso livre às publicações e bases de dados e podem baixá-los em vários formatos.

www.oecdilibrary.org
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Futuro da Economia Global: Rumo a uma 
expansao duradoura?
ISBN: 9789728170714

Compreender o Crescimento Económico: Nível 
macro, nível industrial, nível empresarial
ISBN: 9789728818555

Avaliações de Políticas Nacionais de Educação: 
Estado de Santa Catarina, Brasil 
ISBN : 9789264091368

Linhas directrizes que regem a protecção dos 
consumidores contra as práticas comerciais 
transfronteiriças fraudulentas e enganosas 
ISBN: 9789264065871

Fatores que interferem no desempenho das 
escolas: Analisando sistemas escolares através 
do prisma do PISA 
ISBN: 9788516050405 

Rumo a um Desenvolvimento Sustentável: 
Indicadores Ambientais 
ISBN: 9789264066076

Aprendendo para o Mundo de Amanhã: 
Primeiros resultados do PISA 2003
ISBN: 9789264065987

Perspectivas Econômicas da América Latina 
2010
ISBN: 9789264076488
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www.oecd.org/brazil  www.oecd.org/india www.oecd.org/southafrica 

www.oecd.org/africa 
www.oecd.org/latinamerica

Centro da OCDE no México para América Latina
Av. Presidente Mazaryk 526, Colonia: Polanco, C.P. 11560, México, D.F.

Tel.: 52 55 91 38 62 33
Fax.: 52 55 52 80 04 80

www.oecd.org/centromexico

Centro de Cooperação para não membros na França
2, rue André-Pascal, 75775 Paris CEDEX 16, France

www.oecd.org/ccnm

Este panfleto foi elaborado por Jorge Carbonell (Paris XII), Cecilia Medrano (Sciences Po) e Lina Salazar (Sciences Po), e traduzido para o Português  

por Pinheiro Ronci.


