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1 INTRODUÇÃO

O processo de acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e o Desenvol-
vimento Econômico (OCDE) tem uma longa história e um forte significado. 
Começou há mais de um quarto de século, tem sido um tradicional divisor de 
águas ideológicas entre diplomatas e apenas em meados de 2017 ganhou contornos 
mais efetivos, com a formalização da candidatura brasileira a membro pleno da 
organização. O propósito central deste trabalho é analisar essas diversas vertentes 
da trajetória do relacionamento entre o Brasil e a OCDE, que culminaram na 
recente manifestação do governo brasileiro de solicitar a acessão à organização. 

Na ordem internacional, a partir de 1989, com a queda do Muro de Berlim, 
reconfiguraram-se as relações Norte-Sul, observando-se grandes transformações: 
emergência da China à condição de potência econômica e geopolítica; mudança 
do perfil demográfico mundial, com o envelhecimento populacional; intensificação 
dos riscos ambientais; aceleração dos avanços tecnológicos; declínio do modelo 
de desenvolvimento predominante nas últimas décadas, sinalizado na lenta recu-
peração da economia mundial no pós-2008; e crescente liberalização comercial 
e globalização dos mercados acompanhados da proliferação de acordos de livre 
comércio (ALCs) e a presença cada vez mais relevante das cadeias globais de valor 
(CGVs) no comércio e no investimento internacional.  

Fenômenos um tanto fora da esfera econômica geram perplexidade e questio-
namentos sobre como poderão afetar a ordem internacional: o fluxo migratório de 
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populações de regiões devastadas por conflitos armados; as promessas de iniciativas 
populistas e protecionistas do governo norte-americano; o fortalecimento geopolítico 
da China, no rastro da sua inusitada expansão econômica, coroada com a ascensão 
de Xi Jinping a status equiparável ao de Mao Tse Tung; os arroubos da retórica de 
ameaças da Coreia do Norte; e as incertezas decorrentes de aspirações separatistas 
na esteira da saída da Grã-Bretanha da União Europeia (Brexit).

Enquanto esses novos referenciais emergiam na economia e na geopolítica 
internacionais, no âmbito doméstico, os últimos quinze anos foram igualmente 
marcados por profundas reviravoltas: 

• abandono do padrão de estabilidade macroeconômica baseado no tripé: 
metas de inflação, equilíbrio fiscal e taxas de câmbio flutuante; 

• crescimento econômico em ritmo acelerado, impulsionado pelo boom 
dos preços internacionais das commodities no período 2004-2008 e pos-
teriormente alavancado pela forte expansão do crédito e do consumo;

• abrupta interrupção do crescimento econômico, com quedas de 3,8% e 
3,6% do produto interno bruto (PIB), a partir de 2015, configurando 
a maior recessão da história do país;

• crescente assimetria entre a produtividade do trabalho no Brasil e nos 
países na fronteira da produtividade;4 e

• modesta inserção do Brasil na economia internacional.  

O baixo desempenho de nossa inserção internacional é explicado, sobretu-
do, por três fatores: i) modelo de desenvolvimento baseado na industrialização 
por substituição de importações (ISI), que envolvia alto nível de protecionismo 
e intervencionismo estatal; ii)  elevado Custo Brasil; e iii) isolamento comercial 
agravado pelos equívocos de uma política comercial excessivamente voltada para 
o multilateralismo da Organização Mundial do Comércio (OMC) e distante do 
fenômeno mundial de proliferação de ALCs e CGVs (Florêncio et al., 2017).

Nesse último aspecto, vale registrar a assinatura pelo Brasil de apenas três 
acordos de livre comércio extrarregionais: com Egito, Israel e Autoridade Palestina. 
Enquanto isso, na OMC foram notificados 413 acordos preferenciais de comércio 
(APCs), dos quais 220 foram ALCs (Florêncio et al., 2017). 

O Brasil enfrenta hoje o desafio maior de superar as distorções inerentes a uma 
economia historicamente fechada e, ao mesmo tempo, construir inserção econômica 

4. A produtividade do trabalho no Brasil representa um quarto do observado na Organização para a Cooperação e 
o Desenvolvimento Econômico (OCDE); a mesma proporção observada na década de 1970. Ressaltam, ainda, que a 
produtividade do país cresceu de forma “anêmica” entre 2002 e 2014, alcançando apenas entre 0,3% e 0,4% ao ano 
(Canuto e De Negri, 2017).
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internacional compatível com o potencial e as dimensões da economia do país. O 
Brasil é a nona economia do mundo, mas apenas a 25a maior exportadora, seu PIB 
é igual a 3% do PIB mundial, mas o comércio exterior equivale a somente 1,1% das 
transações internacionais, e – em matéria de média tarifária – o país é claramente 
um ponto fora da curva.5

A OCDE é dotada de inegável capacidade de influenciar marcos regulatórios 
e políticas públicas. Constitui importante instância de debates envolvendo espe-
cialistas de alto nível em temas situados na fronteira do conhecimento. Figura, ao 
mesmo tempo, como centro de referência para gestação de normas e regras apli-
cáveis a diversas áreas, tais como: comércio internacional e investimento; arranjos 
regulatórios; combate à corrupção; acordos para evitar bitributação; preços de 
transferência; tecnologia e inovação; defesa da concorrência; e políticas macroe-
conômica, trabalhista, educacional e ambiental. 

A OCDE tem como um de seus focos o exame, o debate e a formulação de 
políticas públicas, contando com a participação de representantes de um conjunto 
de 35 países-membros,6 na sua quase totalidade países desenvolvidos. Porém, esse 
perfil de composição vem mudando. Na América Latina, no México e no Chile, 
já se tornaram membros plenos da organização, em 1994 e 2010. Costa Rica e 
Colômbia já iniciaram o processo de acessão; Argentina e Peru a solicitaram; e 
Uruguai avalia a possibilidade de aderir. 

Este estudo examina em que medida a acessão do Brasil como membro 
pleno da OCDE poderá contribuir para o aprimoramento de políticas públicas, a 
modernização do Estado e a superação de desigualdades sociais. 

Com o propósito de fazer essa análise, este trabalho está dividido em cinco seções, 
incluindo-se esta introdução. A segunda seção traça a trajetória da OCDE e revela seus 
vínculos originais com a proposta norte-americana de criação de uma entidade europeia 
para respaldar o Plano Marshall. Contextualiza a criação do Comitê de Cooperação 
Econômica Europeia de 1947, com dezesseis países, embrião da atual OCDE, criada 
em 1961. Descreve o processo de ampliação da organização nas suas diversas fases. 
Apresenta seu processo decisório e sua política de transparência. Em seguida, delineia 
as diversas vocações da OCDE, desde uma origem eurocêntrica –embora de inspira-
ção norte-americana –, sob o paradigma liberal clássico – democracia representativa e 
economia de mercado –, até uma visão mais eclética, em que a lente liberal se associa 
com o Estado do bem-estar social e com crítica matizada à hegemonia do mercado, 

5. A média tarifária brasileira, de acordo com sua renda per capita, é 14%. O dobro da média de países com o mesmo 
nível de renda per capita, que é de 7% (Ipea, 2018, p.139-140).
6. Alemanha; Austrália, Áustria; Bélgica; Canadá; Chile; Coreia do Sul; Dinamarca; Eslováquia; Eslovênia; Espanha; Estados 
Unidos; Estônia; Finlândia; França; Grécia; Hungria; Irlanda; Islândia; Israel; Itália; Japão; Letônia; Luxemburgo; México; 
Noruega; Nova Zelândia; Países Baixos; Polônia; Portugal; Reino Unido; República Tcheca; Suécia; Suíça; e Turquia. 
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inspirada na instabilidade gerada pela crise internacional de 2008. São aí enfatizados 
os trabalhos realizados pela organização, muitos destes em associação com o Grupo 
dos 20 (G20) Financeiro. 

A terceira seção descreve o processo de aproximação do Brasil com a OCDE, que 
culminou com o pedido formal de acessão, em maio de 2017. Traça, ainda, as diversas 
modulações no relacionamento entre o Brasil e OCDE, que remontam a um quarto 
de século (1991). Nessa seção, é apresentada a seguinte hipótese central deste trabalho: 
a acessão do Brasil como membro pleno da organização justifica-se a partir de 2015.

A quarta seção avalia os principais desafios e resultados esperados para o 
Brasil desse processo.  

Por último, a quinta seção trata da conclusão, a qual procura apresentar os 
principais pontos desenvolvidos ao longo deste trabalho. Conclui-se, em síntese, que 
o ingresso na organização poderá estimular políticas promotoras de crescimento eco-
nômico e políticas sociais capazes de criar condições mais efetivas para o país superar 
a armadilha da renda média,7 se soubermos absorver, adaptar e catalisar muitas das 
boas práticas da organização em prol do aprimoramento de nossas políticas públicas.

2  OCDE: DE “CLUBE DOS RICOS” A FONTE PARA CRIAÇÃO DE MARCOS E 
PADRÕES REGULATÓRIOS PARA A GOVERNANÇA GLOBAL

2.1 A trajetória de expansão de uma organização originalmente europeia

A Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico – fundada em 
1948 como Organização para Cooperação Econômica Europeia (OCEE) – teve 
sua origem na Europa devastada pela Segunda Grande Guerra, com o objetivo de 
promover uma paz duradoura pela cooperação e reconstrução, em vez da punição 
dos países derrotados.8

A OCEE foi criada para gerir recursos do Plano Marshall, financiado pelos 
Estados Unidos, para reconstruir o continente após a Segunda Guerra Mundial. Pelo 
convencimento de governos da interdependência de suas economias, estabeleceu-se 
o caminho para uma nova era de cooperação que determinaria a forma de uma 
nova Europa. Estimulados pelo sucesso da organização e pela perspectiva de levar 
seu trabalho para um estágio global, os Estados Unidos e o Canadá juntam-se aos 
membros da OCEE para assinar uma nova convenção em 1960, dando origem à 
OCDE, fundada oficialmente em 1961, quando a convenção entrou em vigou.

7. Armadilha da renda média é um conceito utilizado por diversos economistas para descrever as dificuldades encontradas 
pelos países em desenvolvimento para alcançar padrões mais elevados de renda após um período de crescimento ace-
lerado que resulta na elevação do consumo e na redução dos investimentos como proporção do produto nacional, com 
consequente perda do dinamismo econômico no período seguinte. Ver Kharas e Kohli (2011), Mueller (2016) e Sonaglio, 
Missio e Pereira (2017).
8. Disponível em: <https://goo.gl/4MrfP2>. Acesso em: 30 nov. 2017.
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A organização funcionava com os seguintes princípios:9 

• reconstruir a Europa por meio da cooperação entre os países participantes 
e seus programas nacionais de produção;

• estudar a viabilidade de uma área de livre comércio ou união aduaneira;

• reduzir tarifas e outras barreiras para o desenvolvimento do comércio 
intraeuropeu;

• alcançar condições para a melhor utilização do trabalho; e

• examinar a possibilidade de pagamentos multilaterais.

Devido à sua constituição histórica, que reuniu vinte países de alta renda per 
capita e sua tendência de incentivar políticas liberais, a OCDE é estigmatizada pelos 
seus críticos como o “clube dos ricos”. De fato, a organização não foi concebida 
com a previsão de adesão generalizada, apesar de o relacionamento com países não 
membros ser manifesto em sua convenção e a acessão de novos membros ser parte 
de sua estratégia de longo prazo.

Godinho (2017) destaca a existência de três ciclos de acessão ao longo da 
história da OCDE. O primeiro ciclo, de 1964 a 1973, permitiu a acessão de quatro 
países e caracterizou-se por processos rápidos e fluidos, devido à baixa necessidade 
de transferência de políticas.

O segundo ciclo, por sua vez, que compreende o período 1994-2000 – ressalta-
-se que foi iniciado após mais de duas décadas do fim do primeiro –, levou à adesão 
de mais seis países. Tais adesões tiveram um cunho geopolítico, que objetivava a 
consolidação da economia de mercado de países europeus na década de 1990 e a 
redução do peso da Europa na organização, o que conduziu à acessão de México e 
Coreia do Sul. Esses países exigiram maior transferência de políticas que os levaram 
a implementar reformas ao longo das décadas de 1980 e 1990, o que justificou sua 
acessão à OCDE (Godinho, 2017).

Em 2010, inicia-se o terceiro ciclo de acessões à OCDE – que já resultou 
na conclusão de cinco acessões;10 contudo, Godinho (2017) indica que os novos 
candidatos terão desafios mais significativos de transferência de políticas públicas 
na área econômica, no que concerne à convergência aos princípios da organização. 
Os processos serão escalonados ao longo de um período mais extenso e contarão 
com assistência para implementação das reformas necessárias.

9. Disponível em: <https://goo.gl/hku7y5>. Acesso em: 30 nov. 2017.
10. Chile, Eslovênia, Israel e Estônia em 2010; e Letônia em 2016.
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Além da ampliação da OCDE com a acessão de novos membros e o maior 
relacionamento com países não membros, também se percebe a evolução histórica 
da organização pela expansão de seus objetivos para se adequar às demandas das 
social-democracias. 

Em Cozendey (2017), apreendem-se duas funções primordiais da OCDE: a 
primeira é a de espaço de apoio à formulação e à condução de políticas públicas; 
e a segunda é a de avaliação de políticas e determinação de benchmarking. 

Nesse sentido, atualmente, os temas de interesse da organização estendem-se 
a áreas como: regulação de finanças e investimentos; governança do poder público; 
educação; ciência e tecnologia; taxação; comércio; e transporte. Esses novos temas 
refletem a preocupação da OCDE com nuances do desenvolvimento econômico, 
centrando seus esforços de estudos e, consequentemente, recomendações de políticas 
em temas que a teoria econômica elenca como essenciais. Portanto, tais temas vêm 
corroborar os objetivos iniciais da organização, dando robustez às recomendações 
de políticas públicas.

Por sua vez, a OCDE também passou a concentrar seus esforços na reflexão 
sobre temas como meio ambiente; problemas sociais, migração e saúde; e desenvol-
vimento urbano, rural e regional. Esses temas retratam demanda da sociedade pela 
intervenção estatal para a promoção do Estado de bem-estar social, dando impulso 
a políticas sociais e àquelas que promovam melhor distribuição de renda, fazendo 
com que a organização seja reconhecida como uma instituição representativa dos 
ideais da social-democracia. 

2.2 Processo decisório e transparência 

O consenso é a regra básica do processo decisório da OCDE. Ao contrário da 
OMC, a implementação de regulamentos aprovados na organização não prevê 
mecanismo formal de enforcement, ou cláusula de nação mais favorecida, nem 
acesso preferencial aos membros da organização. 

A transparência das informações é um dos princípios basilares da OCDE. Ao 
divulgá-las, o país expõe suas políticas e seus dados estatísticos para avaliação dos 
demais membros; mecanismo denominado peer review. Assim, o incentivo para 
adotar políticas públicas recomendadas pela organização não resulta de sanções 
ou decisões de um tribunal arbitral. Em lugar de sanções, crescem o papel e a re-
putação do peer review. Subjacente a esse último mecanismo, surge o peer pressure. 
Este é entendido como soft power da instituição, relacionado a sua habilidade de 
convencer seus pares a adotar políticas congruentes com seus ideais. 

O art. 5a da Convenção da OCDE classifica as regulamentações adotadas 
em três tipos: i) decisões; ii) recomendações; e iii) acordos com países-membros, 
não membros e organizações internacionais. Somente as decisões têm caráter de 
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obrigações vinculantes, sendo em menor número comparativamente às recomen-
dações – a norma mais frequente na organização.11

O país que adquire o status de membro compromete-se a adotar as obrigações 
vinculantes. Ao mesmo tempo, existe na organização uma pressão informal, por 
parte de seus integrantes, que adotam políticas públicas semelhantes (like min-
ded), para que os novos membros também venham a implementar políticas que 
se aproximem do padrão prevalecente na OCDE.

Assim, por meio das revisões de políticas de seus pares (peer reviews), os novos 
membros podem ir – embora não sejam obrigados – além da simples divulgação de 
diretrizes e caminhar na direção da adoção de políticas semelhantes às dos demais 
países integrantes da organização.  

Essa modalidade de funcionamento confere à OCDE um caráter de certa 
forma singular entre as organizações internacionais e talvez explique, em boa me-
dida, seu êxito como construtora de novas normas, regras e padrões em diversas 
áreas – tais como marco regulatório para comércio, investimento, tributação, meio 
ambiente e regime trabalhista.

2.3 OCDE e a crise econômica internacional de 2008: novos paradigmas?

A crise econômica internacional de 2008 produziu mudanças de rumo na 
OCDE. A organização passou a rever alguns conceitos e diretrizes nas esferas 
política e econômica, intensificou a produção de estudos e adotou iniciativas 
inovadoras com foco nos países em desenvolvimento. Passou a olhar a nova 
arquitetura financeira internacional pós-crise com lentes mais realistas. Seguem 
alguns exemplos. 

O relatório New Approaches to Economic Challenges (OECD, 2013) contém 
inovações na visão tradicional da OCDE. A economia global passou a ser carac-
terizada como um sistema em constante transformação, que, por sua vez, exige 
contínua adaptação por parte das instituições que a regulam  (OECD, 2011; 
2013). Esse diagnóstico gera toda uma nova agenda temática, que passa a orientar 
estudos, pesquisas e avaliações sobre transformações na economia internacional. 
Alguns exemplos: análise das CGVs; utilização do método do valor agregado como 
modalidade de quantificação do comércio internacional (trade in value added – 
Tiva);12 identificação de fatores determinantes para a maior resistência de dadas 

11. A organização adota uma multiplicação de formas normativas que incluem desde formatos híbridos – como 
decisões-recomendações – a formatos mais formais – a exemplo das convenções – e informais – como as declarações, 
as diretrizes, os princípios e os entendimentos (Sanchez, 2009). 
12. Sobre ambos os temas de cadeias globais de valor (CGVs) e trade in value added (Tiva), ver os livros publicados 
pelo Ipea – organizado por Ivan Tiago Machado Olveira, Flávio Lyrio Carneiro e Edison Benedito da Silva Filho (2017) 
e pela Fundação Alexandre de Gusmão (Funag) – de autoria de Susan Elizabeth Martins Cesar de Oliveira (2015), os 
quais apresentam extensa discussão sobre o assunto.   
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economias às crises econômicas; e promoção de maior cooperação internacional 
em matéria tributária. 

No âmbito do tema das CGVs, ressalta-se a matriz de insumo-produto (MIP) 

da América do Sul (Ipea, 2016),13 elaborada pelo Ipea e pela Comissão Econô-
mica para a América Latina e o Caribe (CEPAL), em colaboração com técnicos 
da OCDE, da OMC e da  Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e 
Desenvolvimento (UNCTAD). A matriz é compatível com a MIP da organização, 
cuja metodologia segue o Tiva. 

Na questão das modalidades de tributação, sobressai-se o lançamento, pela 
OCDE, do projeto Base Erosion and Profit Shifting (BEPS – em inglês, Erosão 
de Base Tributária e Desvio de Lucros),14 iniciado em 2013. 

1) Iniciativa por uma Vida Melhor.15,16 O índice para uma vida melhor faz 
parte de estudo da OCDE que quantifica e analisa a qualidade de vida das 
pessoas, por meio de um conjunto de indicadores de bem-estar regularmente 
atualizados (emprego, saúde, educação, satisfação com a vida, entre outros). 

2) Iniciativa de Crescimento Inclusivo (OECD, 2017). Foi lançada pela 
organização com o objetivo de chamar atenção para a necessidade de 
repensar o modelo tradicional de crescimento econômico e de desenhar 
uma agenda estratégica para um novo modelo, tendo o bem-estar das 
pessoas como elemento central. 

3) A referida agenda estratégia foi destacada na Reunião do Conselho da 
OCDE, em 2016, por meio de sua declaração a respeito do aumento 
da produtividade para o crescimento, na qual se destaca a posição de 
que uma resposta efetiva para enfrentar o duplo desafio de promover o 
crescimento da produtividade e reduzir as desigualdades socioeconômicas 
requer esforço continuado de pesquisa e inovação  (OECD, 2017).

4) Relatório sobre Estratégia de Inovação. Elaborado em 2015, o relatório 
contém recomendações sobre a inovação tecnológica inclusiva e passa 
a interpretar o crescimento econômico e o bem-estar como objetivos 
centrais da política de inovação (OECD, 2015a).

13.  A matriz usa dados de 2008, permite ver tanto as transações de bens intermediários quanto de finais, estuda dez 
países (Argentina, Brasil, Bolívia, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela) e conta com quarenta setores, 
dos quais 35 de bens e cinco de serviços. Os trabalhos tiveram início em 2013 e contaram com recursos, além dos órgãos 
mencionados, da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI), do Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID) e do Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF). 
14. Romero (2014) aponta que entre julho e setembro de 2013, a OCDE e o G20 uniram forças para iniciar o maior 
projeto de reforma tributária internacional da história, para combater o que foi intitulado de Erosão de Base Tributária 
e Desvio de Lucros (BEPS – em inglês, Base Erosion and Profit Shifting).
15. Disponível em: <https://goo.gl/PBrFgo>. Acesso em: 25 out. 2017.
16. São analisados os países da OCDE, além do Brasil e da Rússia.
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5) Sofisticação da análise econômica da OCDE com a incorporação de 
variáveis financeiras, revelando o reconhecimento, por essa organiza-
ção, de que o mercado financeiro precisava de melhor monitoramento 
e regulação. O esforço reflete a tendência, a partir da crise de 2008, de 
visível aproximação entre a OCDE e o G20, o que passa a constituir 
um padrão desde então. 

6) Qual o significado dessa tendência? Até então, as lentes analíticas da or-
ganização refletiam-se em sua tese tradicional: o mercado tem capacidade 
de se autorregular. A crise econômica de 2008 demonstrou graves falhas 
de mercado, e um novo paradigma começou a desenhar-se.  

7) Grupo de Estratégia Global. Criado em 2012, tem como objetivo exami-
nar as grandes tendências e os desafios da economia mundial, bem como 
traçar estratégias e iniciativas a serem desenvolvidas pela organização, 
com o objetivo de fazer face ao novo quadro global (OECD, 2015b). 

8) Centro para a Oportunidade e Igualdade. É uma plataforma, criada em 
2015, para a promoção de pesquisas de políticas públicas orientadas para 
a identificação de tendências, causas e consequências das desigualdades, 
tanto no tecido da sociedade como no contexto da economia. Constitui 
também um fórum para discutir propostas destinadas a combater essas 
desigualdades sociais.17

Dessa forma, parte dos novos estudos e temas abraçados pela OCDE está em 
linha com seu interesse em focalizar problemas dos países candidatos a membro 
pleno da organização. Isso contribui para seu distanciamento em relação ao posi-
cionamento vigente até o início do século XXI, centrado em preceitos e políticas 
públicas de orientação única ou padronizada (one size fits all), aproximando-se de 
perfil mais aberto a novas questões e consentâneo com as grandes transformações 
na economia global. 

3 O PROCESSO DE ACESSÃO DO BRASIL À OCDE

3.1 Brasil e OCDE: um modelo econômico voltado para dentro versus uma 
organização liberal – o esgotamento do modelo e um novo paradigma 
na organização – a aproximação convergente 

O padrão de desenvolvimento brasileiro que marcou a segunda metade do século 
XX inviabilizava o ingresso do país na OCDE. Esse padrão, em trajetória de extrema 
simplificação, poderia ser assim descrito: economia agroexportadora; ISI; crise da 
dívida externa e década perdida dos anos 1980; cinco planos econômicos fracas-

17. Disponível em: <https://goo.gl/sVT3QF>. Acesso em: 17 out. 2017.
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sados até o início da década de 1990; ajustamento exitoso e reformas econômicas 
efetivas na segunda metade dos anos 1990 (Plano Real e Lei de Responsabilidade 
Fiscal – LRF); crescimento acelerado no período 2004-2008, moldado pelo boom 
das commodities e pela vigorosa expansão da economia mundial; desaceleração 
resultante de expansão descontrolada dos deficit fiscais e política comercial equi-
vocada, com aposta exagerada no multilateralismo da OMC e distanciamento da 
realidade de proliferação de acordos preferenciais e de livre comércio.  

O declínio desse padrão de sístoles e diástoles na economia, de vigoroso in-
tervencionismo estatal – embora matizado pelo reformismo da primeira metade 
dos anos 1990 e pelo crescimento acelerado da primeira metade dos anos 2000 –, 
não justificava ingresso em uma organização de corte marcadamente liberal. Vale 
lembrar que até mesmo o Plano Real foi um ajustamento heterodoxo, inclusive, 
condenado pelo próprio Fundo Monetário Internacional (FMI).

Se, no âmbito doméstico, prevalecia essa trajetória, no contexto externo, a 
OCDE começava a matizar sua índole liberal no pós-crise de 2008, quando – em 
coordenação com o G20 Financeiro – buscou protagonizar medidas de regulação das 
finanças internacionais, que reconheciam graves falhas de mercado e sérias omissões 
na regulação financeira internacional. Esse quadro clamava por medidas corretivas. 

A acessão do Brasil à organização passa a justificar-se, a partir do momento 
em que dois grandes movimentos se tornam convergentes. O primeiro, de ordem 
doméstica, baseia-se na evolução da economia brasileira a partir de 2015, com a 
falência de um padrão de intervencionismo crescente e desequilíbrio fiscal des-
controlado. Isso vai provocar a maior recessão de nossa história em 2015 e 2016, 
e passa a exigir a mudança de um modelo estatizante para uma trajetória liberal. 
O segundo movimento, na vertente externa, está ligado à trajetória da OCDE em 
direção a um novo paradigma, o qual combina liberalismo econômico com preo-
cupação social, ao mesmo tempo que passa a desempenhar – com o esmorecimento 
da OMC – a função de geradora de novos padrões regulatórios, que começam a 
prevalecer nos chamados mega-acordos comerciais e nas CGVs. 

3.2 Trajetória do pedido de acessão: um quarto de século de cauteloso 
relacionamento – da aproximação em 1991 ao pedido formal, em 2017 

A reflexão sobre a acessão do Brasil à organização não é nova. Em 1991, uma 
missão diplomática à OCDE examinou, durante uma semana, o funcionamento 
de suas várias instâncias e a relevância da organização para o Brasil (Pinto, 2000).

O histórico de nosso relacionamento com a OCDE revela a criação, em 1998, 
de um programa direcionado ao Brasil. A partir de 2007, a organização promoveu 
seu “engajamento ampliado” com um grupo selecionado de países (Brasil, China, 
Índia, Indonésia e África do Sul), com vistas a uma possível acessão.
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Ressalta-se que a própria OECD, ao refletir sobre os efeitos da crise de 2008, 
constatou ser necessário o aumento de sua relevância econômica e sua influência na 
adoção de políticas públicas (Jarvis, 2017). Observa-se que, naquele momento, os 
países da organização representavam 60% do PIB mundial; posição abaixo daquela 
verificada nos anos 1980. 

Nesse contexto, uma de suas ações para mudar esse quadro foi conceder, em 
2012, aos países já referidos, o status de “parceiro-chave” (key-partner), equivalente 
a uma pré-qualificação ao processo de acessão. Não por acaso, esse movimento 
coincidiu com o passado recente desses países, moldado por vigoroso crescimento 
econômico e pela emergência do BRICS (bloco econômico constituído por Brasil, 
Rússia, Índia, China e África do Sul). 

O passo seguinte em relação ao Brasil foi dado em 3 de julho de 2015, quando 
da assinatura do Acordo de Cooperação e da adoção de um programa de trabalho 
específico até 2017, que apresentou um conjunto de ações, tais como: visitas de 
funcionários de alto nível de ambas as partes; estudos conjuntos; avaliação de polí-
ticas setoriais e nacionais; intercâmbio de informações e troca de dados estatísticos; 
colaboração entre especialistas e funcionários do país e da organização, por meio 
de missões; e cessão temporária de integrantes do quadro funcional da OCDE, 
bem como de autoridades e especialistas brasileiros.  

A iniciativa mais relevante na relação entre o Brasil e a OCDE foi, sem 
sombra de dúvida, o pedido formal de acessão como membro pleno, apresentado 
em 29 de maio de 2017.  Essa decisão sepulta anos de indefinição sobre o tema e 
abre caminho para o envolvimento de representantes governamentais em debates 
de alto nível sobre políticas públicas e governança global.  

Os resultados dessa caminhada futura dependerão essencialmente de nossa 
capacidade de fazer bom uso e adaptações necessárias, de algumas experiências 
exitosas de outros países em matéria de políticas públicas e de combinar essa vir-
tude com reformas essenciais e urgentes nas esferas econômica, social e política. 

Caso essas condições venham a se materializar, a adesão do Brasil à OCDE 
poderá contribuir para modernizar a máquina estatal, emprestar maior eficiência ao 
setor público e promover mais ampla inserção do país na economia internacional. 

No momento, o país está aguardando resposta da organização sobre aceitação 
para iniciar o processo de acessão. Segundo Cozendey (2017), essa decisão dependerá 
da posição individual de cada membro da OCDE, assim como coletiva. Fica na 
dependência, igualmente, de diversos critérios definidos no chamado “Relatório 
Noboru”, de 2004 (OECD, 2004), a saber: 

• compatibilidade e compartilhamento da visão da OCDE (like-mindedness); 

• papel de destaque no cenário internacional (significant player);
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• capacidade de gerar benefícios mútuos para os demais membros e a 
organização (mutual benefit); e 

• considerações relativas ao equilíbrio de representação na OCDE (global 
considerations).

Em caso positivo, a OCDE disponibiliza um roadmap para a acessão (lista 
de compromissos que o país tem de aceitar e comitês pelos quais será examinado), 
e o Brasil deverá apresentar memorando inicial em que se posiciona a respeito de 
cada um dos instrumentos legais e diretrizes – denominado acquis da OCDE – e 
elenca eventuais reservas. 

Uma vez aceita a carta de adesão do país, iniciam-se as discussões do acesso 
com base no roadmap publicado pela OCDE, que, embora adaptável, exibe grandes 
semelhanças entre os diversos países (Fernandes, 2017).

Após análise por parte da organização, o Conselho da OCDE decide sobre 
a acessão plena do país. Tal decisão dependerá, entre outros fatores, do grau de 
compatibilidade do país com a organização, podendo variar de país a país. 

Os critérios que orientam a OCDE a aceitar o início do processo de adesão 
são assim sintetizados por Fernandes (2017): i) visão do mundo (econômica e 
política); ii) peso específico; iii) benefício mútuo; iv) geopolítica/equilíbrio de 
representação; v) estado de preparação; e vi) comprometimento. 

A avaliação recente do governo brasileiro é que o país está alinhado com cerca 
de 90% (Cozendey, 2017) dos instrumentos legais da OCDE. Em outros termos, 
apesar de ter aderido ou estar em vias de aderir a quase 50% de tais instrumentos, 
avalia-se que outros 40% seriam compatíveis com – ou alinhados às – diretrizes 
da organização. Desse modo, apenas 10% do acervo legal da entidade demandaria 
mudanças legais por parte do Brasil, ou, no que couber, a solicitação de reservas. 

Exemplo na direção de alinhamento com a organização foi a solicitação do 
Brasil de aderir ao Código de Liberalização e Movimento de Capitais. Esse instru-
mento é considerado um dos mais relevantes da OCDE, tendo-se em vista seus 
efeitos sobre a interdependência e a integração do mercado financeiro, em especial 
sobre a conversibilidade das moedas e a redução/harmonização das regras que 
impedem o livre movimento de capitais. Com essas adequações e considerando-se 
a alta compatibilidade brasileira com essas regras, a expectativa do Banco Central 
do Brasil (BCB) é que o Brasil passe a ser membro após a negociação de reservas.18 

18. Palestra proferida por Tiago Couto Berriel, diretor de assuntos internacionais e de gestão de riscos corporativos do 
Banco Central do Brasil (BCB), no workshop Solicitação de Adesão do Brasil à OCDE: Desafios e Oportunidades, em 29 
de agosto de 2017, organizado pela Subchefia de Análise e Acompanhamento de Políticas Governamentais da Casa 
Civil da Presidência da República. Disponível em: <www.regulacao.gov.br>.
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Diante desse quadro, avalia-se que a candidatura do país à OCDE exibe grande 
potencial de aceitação, tendo-se em vista nossa condição de país não membro que 
participa do maior número de instâncias da organização e o alto grau de compa-
tibilidade do Brasil com os instrumentos legais e os compromissos democráticos.

4 PRINCIPAIS DESAFIOS E RESULTADOS ESPERADOS 

4.1 Soberania 

O argumento de que a adesão à OCDE implica perda de soberania deve ser avaliado 
com equilíbrio, de modo a evitar distorções. Dotada de poucos instrumentos coer-
citivos, a organização contribui para mudanças de políticas públicas, sobretudo por 
meio das peer reviews, em que são avaliadas e comparadas experiências de diversos 
países-membros. Assim, inexiste uma ameaça real à soberania, uma vez que não há 
sanções definidas e o Brasil está muito alinhado com as políticas da OCDE, ao mesmo 
tempo que se ampliam as possibilidades de maior cooperação e interdependência.  

No plano dos efeitos da adesão à OCDE sobre a política externa, vale registrar 
as diferentes experiências de três países. A acessão do México (1994) e da Coreia do 
Sul (1996) à OCDE implicou a desfiliação desses países do chamado Grupo dos 
77 (G77) da Organização das Nações Unidas (ONU). Entretanto, outro cenário 
prevaleceu no caso do Chile, o qual entrou na organização em 2010 e permane-
ceu membro pleno do G77. Assim, parece lícito inferir que, caso o Brasil venha a 
integrar a OCDE como membro pleno, isso não significará sua retirada do G77.

Visto que já somos observadores das recomendações de políticas públicas da 
OCDE e nos adequamos a estas, a acessão nos possibilitará ter poder de veto em 
políticas públicas consideradas inadequadas à nossa realidade, como também a 
implementação de políticas mais apropriadas ao país e a outros países em desen-
volvimento, permitindo-nos ter poder de influenciar e de ter voz nas elaborações 
da organização.

4.2 Transparência e segurança jurídica 

A divulgação das principais políticas públicas brasileiras pela OCDE pode 
ter tanto um caráter positivo como negativo. Nesse segundo caso, a divulgação 
passará a exigir – por meio do peer pressure – respostas ou justificativas por parte 
do país-membro. Por sua vez, em visão positiva, poderá contribuir para a revisão 
das políticas adotadas. 

A divulgação e a transparência das políticas públicas brasileiras pela OCDE, 
como membro pleno da organização, poderão contribuir para que o mercado 
doméstico e o internacional venham a definir os rumos e a estratégia de médio e 
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longo prazo em sua relação com o país. Como consequência, aumentaremos nossa 
segurança jurídica, sinalizando o compromisso do Brasil com os princípios de uma 
economia aberta, previsível, responsável e transparente.

4.3 Investimento e comércio internacional 

A acessão do Brasil à OCDE trará efeitos positivos para compensar a perda do grau 
de investimento (investment grade). Ser membro dessa organização não determina 
o grau de investimento de um país. Entretanto, integrá-la tende a fortalecer a 
credibilidade das políticas públicas, o que influencia as agências de crédito a rever 
favoravelmente as expectativas relativas ao desempenho econômico do país que 
ascendeu à organização.

A propensão ao maior aporte de investimento estrangeiro e doméstico poderá 
crescer. Investidores estrangeiros e nacionais poderão associar a acessão à OCDE, 
com um cenário de maior estabilidade na política macroeconômica. 

No período 2003-2011, o Brasil foi sucessiva e positivamente avaliado pelas 
agências de risco.19 Tais avaliações constituíram fatores que contribuíram para gerar 
substancial crescimento de recursos externos investidos no país.

Nesse período, Estevão (2017)20 aponta que os custos de captação tanto das 
emissões soberanas quanto das empresas brasileiras no exterior foram reduzidos. 
Como exemplo, registra que uma queda de 0,121 ponto percentual no serviço da 
dívida pode significar economia anual de pelo menos US$ 4 bilhões. 

Gray (2013) constatou que os investidores, ao enfrentarem incertezas no 
mercado, conferem confiabilidade aos países com base em seu grupo de pares. 
O estudo fornece evidências de que a adesão a organizações internacionais pode 
melhorar a classificação de seus títulos. 

No âmbito do comércio internacional, o isolamento brasileiro em relação aos 
segmentos dinâmicos da proliferação de ALCs e das CGVs ao longo dos últimos 
quinze anos poderia ser reduzido, com a adoção de políticas comerciais destinadas 
a promover melhor e mais ampla inserção internacional do país (Davis, 2016).

Nesse aspecto, há estudos que sugerem que a OCDE exerceria efeito libera-
lizante maior entre seus membros do que aquele atingido na OMC. Entre estes, 
destaca-se o trabalho de Rose (2005), que aponta que os membros da OCDE 
aumentaram o valor do comércio bilateral acima de 50%, o que seria percentual 
maior do que o alcançado pelos membros da organização nas negociações da OMC. 

19. Disponível em: <goo.gl/r6Sq6i>. Disponível em: 30 out. 2017.
20. Secretário de assuntos internacionais do Ministério da Fazenda (MF).
21.  Segundo o autor, a queda será provavelmente maior se, de fato, formos membro da OCDE.
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4.4 Capacidade técnica 

A OCDE fornece guidelines para várias áreas de políticas públicas. Assim, uma 
participação efetiva brasileira, de modo a influenciar – até mesmo em dimensões 
modestas – as decisões da organização, flexibilizando-as quando necessário, requererá 
amplo envolvimento e conhecimento do assunto. O governo terá de capacitar um 
maior número de representantes e ajustar sua estratégia de governança em relação 
aos temas mais relevantes tratados na OCDE. 

O êxito do país em relação à flexibilização e à adoção de normas da OCDE 
– adequadas às necessidades nacionais – dependerá sobremaneira de como o país 
pretende organizar-se, do andamento das reformas em curso e da sua capacidade 
de negociação com os países-membros. 

Quanto à capacitação de técnicos que participarão de comitês e outras instân-
cias da OCDE, já estão sendo adotados ou se encontram em gestação cursos sobre 
o funcionamento da organização. Nesse sentido, já foram realizados e previstos 
seminários e workshops sobre a OCDE na Escola Nacional de Administração Pú-
blica (Enap) e na Casa Civil da Presidência da República, bem como a adoção de 
coordenações específicas em órgãos públicos e a previsão de adoção de plataforma 
digital sobre a organização.22

5 CONCLUSÃO 

A OCDE tem a especificidade de exibir dupla vocação: i) think tank com excelência 
em políticas públicas e em diversos campos situados na fronteira do conhecimento; 
e ii) foro de boas práticas e de novos padrões regulatórios de governança global. A 
acessão do Brasil a uma organização com esse perfil não é uma panaceia, tampouco 
simboliza uma abdicação de soberania, nem representa um jogo de soma zero.

O duplo perfil da OCDE poderá ajudar o Brasil em várias dimensões e em 
diversos sentidos: superar o isolamento da política comercial dos últimos quinze 
anos, inclusive por meio de ALCs com parceiros relevantes; caminhar na direção 
de melhor e maior inserção econômica internacional; formular políticas públicas 
mais compatíveis com as exigências de aumento da produtividade e avanço em 
políticas sociais efetivas e sustentáveis; e construir um Estado mais eficiente e mais 
capacitado a realizar essas transformações. 

22. A Plataforma OCDE será criada para ser um repositório de conhecimentos e espaço de debate sobre o processo de 
acessão do Brasil à organização. Para tanto, conterá informações relativas ao histórico e funcionamento da OCDE, à 
situação atual da participação brasileira e a documentos públicos para o acompanhamento dos trabalhos da organização, 
além de textos acadêmicos, notas técnicas e artigos em revistas especializadas e calendário com informações gerais 
sobre eventos/cursos, reuniões, workshops e seminários das áreas temáticas relacionadas à OCDE. 
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Embora já participe de várias instâncias da OCDE e esteja alinhado com 
grande parte de seus instrumentos legais, a acessão plena simbolizará o compromisso 
de longo prazo do Brasil com as boas práticas internacionais. Isso contribuirá para 
a consistência de suas políticas macroeconômicas e sociais, tornando-o mais imune 
à deterioração da economia, do tecido social e da estabilidade política. 

A acessão do Brasil à OCDE significará inflexão de nossa política externa 
convergente com as grandes transformações da ordem internacional e poderá trazer 
resultados significativos para a economia brasileira. Mas tais resultados muito de-
penderão dos esforços domésticos, no sentido de viabilizar as reformas de políticas 
públicas nos campos econômico, social e ambiental.  

Este trabalho defendeu um argumento central: a acessão à OCDE como 
membro pleno poderá aportar grandes dividendos ao Brasil, se soubermos absorver, 
adaptar e catalisar muitas das boas práticas da organização em prol do aprimo-
ramento de nossas políticas públicas. Satisfeita essa condição, a acessão poderá 
contribuir para viabilizar reformas tão necessárias ao país e, assim, estimular uma 
trajetória de estabilidade macroeconômica, ganhos de produtividade, redução da 
desigualdade social e maior responsabilidade ambiental. 
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