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Acessão do Brasil à OCDE:  
aspectos gerais e temas ambientais

Quais as perspectivas de o Brasil se tornar membro pleno da Organização 
para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), considerando 
as etapas já superadas e as dificuldades que se apresentam em função da 
situação do país no plano ambiental?

7 passos para se tornar membro da OCDE

Como são tomadas as decisões na OCDE?

PROCESSO  
DECISÓRIO

Quanto o Brasil já avançou?

1990  
OCDE busca aproximação com 
quatro países latino-americanos: 
Argentina, Brasil, Chile e México

1996 
Brasil junta-se ao Comitê do Aço, 
primeiro órgão da OCDE do qual o 
país participou

2000 
Brasil adota a Convenção 
Antissuborno

2017 
Brasil requer formalmente 
acessão à OCDE

2019 
Câmara dos Deputados institui o 
Grupo Parlamentar de Amizade 
Brasil-OCDE (Resolução n. 8/2019), 
e participa da Rede Parlamentar 
Global da OCDE

2015 
Brasil e OCDE assinam 
um acordo de cooperação 
internalizado pelo Decreto  
n. 10.109/2019

2018 
Ministério das Relações Exteriores 
cria a Delegação do Brasil junto 
às Organizações Internacionais 
Econômicas Sediadas em Paris 
(Delbraspar)

Processo de acessão proposto pelo Conselho 
ou por solicitação do candidato

Secretário-geral fornece ao Conselho 
informações sobre o país candidato

Conselho decide se abre as discussões de 
acessão ou se interage com o país por meio das 
instâncias da OCDE

Secretário-geral comunica a decisão do 
Conselho ao país

Se o Conselho concordar em abrir discussões 
de acessão, o secretário-geral determina a 
preparação do roteiro de acessão

Após avaliações técnicas, cada comitê comunica 
sua opinião ao Conselho, que decidirá por 
unanimidade.; se aprovado, um acordo de 
acessão é assinado 

O país deverá cumprir seu rito legislativo e 
depositar o instrumento de acessão à Convenção 
da OCDE, momento em que se torna membro
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Perspectivas para a acessão do Brasil junto à OCDE: passado, presente e futuro (J. P. L. Zanetoni. Revista Brasileira de 

Direito Internacional, [s. l.], v. 6, n. 1, p. 36, 2020)

O Brasil deve ingressar na OCDE (Roberto Azevêdo. Isto é, v. 42, n. 2570, p. 4-6, 3 abr. 2019)

A adoção da sustentabilidade dos grupos transnacionais, e os esforcos da OCDE (S. E. B. Saborita, E. R. Saleme. Revista 

de Direito, Economia e Desenvolvimento Sustentável, [s. l.], n. 1, p. 23, 2019)

Perspectivas Globais sobre o Financiamento para um Desenvolvimento sustentável 2019: Tempo de enfrentar 

o desafio (Global Outlook on Financing for Sustainable Development 2019, [s. l.], 2018. DOI 10.1787/f73dc471-pt)

A bioeconomia brasileira em números (Martim Francisco de Oliveira e Silva. In: BNDES setorial, n. 47, p. 277-332, mar. 2018)

A governança mundial da sustentabilidade: o papel da OCDE (V.H. Thorstensen; C. R Mota. IDEAS [FGV] Working Paper 

Series from RePEc, St. Louis 2018)

Processo de acessão do Brasil à OCDE (Estudo da Consultoria Legislativa)

Links relacionados

A OCDE e a América Latina e Caribe – Brasil (Site da OCDE)

Projeto de Lei n. 2.546/2019 (Cancelamento do registro de produtos agrotóxicos e afins banidos em países da Organização para a OCDE)

ACESSE A ÍNTEGRA  
DESTE ESTUDO

“better policies for better lives”

Políticas públicas que ensejem prosperidade, igualdade, oportunidade e bem-estar para todos

Países membros da OCDE: 37 Países candidatos: 1 Parceiros-chave: 5

Embora o Brasil tenha solicitado a acessão, o processo formal ainda não foi iniciado. 
Quais são os principais desafios?

Ações voltadas ao combate à corrupção;

Ações voltadas à educação (Programa Internacional de Avaliação de Estudantes – Pisa)

Ações de combate ao desmatamento e queimadas;

Manutenção das leis e normas infralegais em meio ambiente, sem redução das proteções;

Atendimento às metas do Acordo de Paris sobre Mudança do Clima.
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