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APRESENTAÇÃO 

 

A acessão do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) apresenta muitos desafios para o país, na medida em que deverá se alinhar aos 

valores e princípios da organização nas mais diversas áreas políticas.  

 

Um dos temas que demonstra maior sensibilidade no processo diz respeito ao atendimento 

a preocupações ambientais, de sustentabilidade e de crescimento verde. A OCDE, ao 

longo dos anos, consolida-se como um importante fórum para discutir o desenvolvimento 

sustentável, auxiliar nas estratégias para alcançar as metas da Agenda 2030 da ONU e na 

recuperação verde após a pandemia do Covid-19. Também contribui com as discussões 

sobre temas importantes na governança da sustentabilidade, tais como a transição de um 

modelo de economia linear para a economia circular e a promoção das finanças 

sustentáveis.   

 

Embora o Brasil tenha um arcabouço legislativo robusto e muito mais complexo que 

alguns países membros da organização, há a atenção para a insuficiente implementação, 

o que pode apresentar problemas para as intenções brasileiras.  

 

O objetivo do presente trabalho é contribuir com um pouco mais de visibilidade o 

processo de acessão, na área da política do meio ambiente, sustentabilidade e crescimento 

verde.  

 

No primeiro capítulo, apresenta-se como a OCDE realiza a avaliação dos países, com 

destaque para o uso de indicadores de meio ambiente, utilizados ao longo do processo de 

avaliação do país. No segundo capítulo, aprofunda-se o entendimento dos indicadores de 

meio ambiente, apresentando-se a lógica da avaliação e os dados que a organização possui 

sobre o Brasil. No terceiro e no quarto capítulos, trabalha-se com dois temas específicos 

que podem ser avaliados no processo de acessão, respectivamente: finanças sustentáveis 

e economia circular.  

 

Os capítulos podem ser lidos de forma isolada ou fora de ordem, de modo que cada um 

apresenta entendimentos do processo de acessão do Brasil à OCDE.  

 

Este trabalho foi executado com apoio do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada - 

IPEA, sob o projeto “O Brasil na OCDE”.  

 

 

 

 

 

Boa Leitura. 

 

 

Vera Thorstensen 

Coordenadora do CCGI/EESP/FGV 

Email – ccgi@fgv.br 

 

  



 

 

 

PREFÁCIO 

 

O Brasil tem relações diferenciadas com a OCDE já há muito tempo. Além de ser o país 

não-membro que participa do maior número de Comitês, por muitos anos resistiu aos 

convites para formalizar o pedido de acessão e se tornar membro pleno da instituição. 

 

A partir do momento em que o país formalizou tal pedido passou a ser de fundamental 

importância conhecer a OCDE, seu funcionamento, a maneira de atuar, e as implicações 

para o Brasil, seja em termos de efeitos macroeconômicos, seja em termos dos 

compromissos que implica a membresia plena. 

 

Frequentemente as listas de benefícios compreendem a adoção de critérios de boa 

governança, ajustes microeconômicos, abertura comercial, acesso a capitais 

internacionais a custos mais baixos, entre outros. As listas de custos consideram os 

impactos sobre certos setores e a necessidade de ajustes, além dos custos orçamentários 

derivados das contribuições e do financiamento de missões para as avaliações periódicas 

das medidas adotadas pelo país. 

 

Em geral não se computa entre os custos aqueles derivados da participação do país 

enquanto membro pleno. Isso implica a constituição de grupos técnicos no governo 

dedicados a acompanhar os trabalhos da instituição, as múltiplas publicações, participar 

das diversas reuniões e transmitir posições do governo com relação a uma quantidade 

grande de temas. Este livro dá uma ideia aproximada da multiplicidade de abordagens por 

parte da OCDE, permitindo antever o volume de trabalho envolvido na participação ativa 

nas atividades daquela instituição. 

 

Ao mesmo tempo, contudo, a lista de benefícios não costuma considerar a possibilidade 

de influenciar as próprias recomendações a serem feitas pela OCDE, uma vez que uma 

economia com as características peculiares da brasileira passe a ser um dos membros 

permanentes. Este talvez seja um dos benefícios potenciais cuja desconsideração mais 

afeta a avaliação dos custos e benefícios de se tornar país membro da OCDE. 

 

Essas ´omissões` na avaliação do processo derivam, em parte, do limitado grau de 

conhecimento, na sociedade brasileira, do que é e como funciona a OCDE. Ampliar esse 

conhecimento não é apenas conveniente, por causa da negociação que está começando, 

com o Brasil. É importante, sobretudo, porque a OCDE tem se convertido numa das 

instituições multilaterais mais atuantes em termos propositivos, com sugestões de 

políticas que se superpõem inclusive aos mandatos de outros organismos. 

 

A OCDE, à diferença de outras organizações, não tem poder impositivo, exceto em 

relação a algumas decisões específicas. Sua ´arma` é a persuasão: mostra, a cada 

momento, como um país se encontra, no tocante a determinada dimensão, em comparação 

com outros países, normalmente os países membros da instituição. 

 

O presente volume é, nesse sentido, uma contribuição de grande valor, pelo fato de 

mostrar de modo sistemático a lógica operacional da OCDE, sua composição 

organizacional, as normas e recomendações relativas a determinados temas, assim como 

o instrumento básico – os indicadores quantitativos e qualitativos – empregados pela 

instituição para a avaliação das políticas nos diversos países. 



 

 

 

O foco do livro é o desenvolvimento sustentável, apenas uma das muitas áreas cobertas 

pelos trabalhos da OCDE. Mas é indiscutível a importância do tema e sua 

temporaneidade, sobretudo para uma economia como a brasileira, em relação à qual a 

dimensão ambiental tem se convertido em objeto de frequentes e intensas críticas nos 

últimos anos, e que deverá estar presente com alguma certeza no processo negociador que 

ora se inicia com a OCDE. 

 

Este volume sistematiza os resultados de projeto contratado pelo IPEA, como parte dos 

trabalhos para tornar a OCDE mais conhecida na sociedade brasileira, assim como para 

ajudar os negociadores brasileiros nesse processo. 

 

O enorme esforço da equipe que preparou este trabalho compreendeu o mapeamento das 

normas, diretrizes e recomendações da OCDE com relação a dimensões variadas, 

associadas à questão ambiental, assim como o mapeamento de diversos indicadores 

quantitativos estimados por aquela instituição, e a análise comparada com a legislação e 

as práticas brasileiras, em cada caso. Um trabalho de grande fôlego e de enorme valor, 

para o objetivo de ampliação do conhecimento sobre a OCDE. 

 

O IPEA tem comissionado estudos também sobre outros temas, além do ambiental, e está 

iniciando projeto de maior amplitude, sobre os indicadores quantitativos empregados pela 

OCDE em diversas áreas. Esses indicadores serão objeto de crítica metodológica, com 

relação à sua adequação à realidade brasileira, e estimados com dados brasileiros. 

 

Este livro é, desde já, referência obrigatória para os interessados nos meandros da OCDE, 

assim como deveria ser para as autoridades brasileiras. Não apenas aquelas que por dever 

de ofício deverão participar diretamente do processo negociador para a acessão do país à 

condição de membro pleno, mas também para os gestores, nas diversas áreas, que terão 

de coordenar o trabalho técnico para as atividades corriqueiras na OCDE, que – como 

mostra o livro – são bastante demandantes, por sua multiplicidade, intensidade e formato. 

 

Uma contribuição de peso. 

 

 

Renato Coelho Baumann das Neves 

Coordenador 

Estudos de Relações Econômicas Externas 

DINTE / IPEA  
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CAPÍTULO 1: OCDE – DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL:  

temas e processo de avaliação no Brasil 
 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: Após a formulação do pedido de acessão do Brasil à OCDE, o país estará 

sujeito à análise e avaliação de medidas, implementação e eficácia de sua política de 

crescimento econômico, sustentável e inclusivo, incluindo o tema meio ambiente, que 

segue orientações nas áreas de crescimento verde e desenvolvimento sustentável. O 

presente trabalho analisa como a OCDE realiza essa avaliação, buscando compreender 

o papel da dos instrumentos e da métrica de indicadores desenvolvidos pela 

Organização, que permite a comparação das políticas de seus membros. As análises 

recentes realizadas sobre o Brasil serão sintetizadas. 

Palavras-chave: Brasil; OCDE; crescimento verde; desenvolvimento sustentável; 

indicadores. 

 

Abstract: Brazil made an official request to become a member of the OECD. The 

country will be subject to an evaluation and analysis of the measures and the 

effectiveness of its policy to implement sustainable and inclusive economic growth, 

green growth and sustainable development. This research analyzes how the OECD 

performs these evaluations, seeking to understand the role of legal instruments and their 

indicators in the process of recent analyzes carried out on Brazil. 

Keywords: BRAZIL, OECD; green growth; sustainable development; indicators. 
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INTRODUÇÃO  

 

A relação entre Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) data da década de 1990. O Brasil é um parceiro-chave (key-partner) da OCDE 

desde 2007, assim como China, Índia, Indonésia e África do Sul. Como parceiro chave, 

o Brasil tem acesso a vários órgãos da OCDE, pode aderir aos seus Instrumentos Legais 

e faz parte do banco de dados estatístico da Organização. 1 

 

Em 2017, foi formalizado, em maio, o pedido de acessão do Brasil à OCDE. Em julho de 

2019, o Brasil instituiu o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento do Processo 

de Acessão do país à OCDE pelo Decreto nº 9.920 de 18 de julho de 2019. O Conselho é 

competente para aprovar a estratégia de governo sobre a preparação e acompanhamento 

do processo de acessão do Brasil, aprovar a política de comunicação entre a OCDE e o 

Brasil e orientar o trabalho do seu Comitê Gestor. O Conselho é formado pelo Chefe da 

Casa Civil da Presidência da República, pelos Ministros das Relações Exteriores e da 

Economia e pelo Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.2  

 

Em 7 de novembro de 2019, o Decreto nº 10.109 promulga o Acordo de Cooperação entre 

Brasil e OCDE que foi firmado em Paris, ainda em 2015. As áreas de cooperação entre a 

organização e o Brasil incluem: a participação nos diálogos políticos da OCDE em 

questões globais emergentes; apoio ao estabelecimento de políticas, bem como na 

implementação de reformas políticas econômicas, sociais e ambientais sugeridas; o 

monitoramento regular; a avaliação e a realização de estudos comparativos. O Acordo de 

Cooperação abrange também a realização do aprimoramento de políticas e de serviços 

públicos e a promoção de medidas para compreender melhor os desafios políticos que se 

relacionem com as mudanças estruturais e com o crescimento de longo prazo entre países 

com distintos níveis de desenvolvimento.3 

 

O convite formal para a acessão do Brasil na OCDE foi aprovado em 25 de janeiro de 

2022 pelo Conselho da Organização. As discussões consideram os critérios de 

similaridade, de participação, de benefício mútuo, bem como da capacidade e do 

progresso do país candidato de cumprir os critérios dispostos na Estrutura para 

Consideração de Membros em Potencial [C(2017)92/FINAL]. Na Reunião Ministerial do 

Conselho da OCDE, em 2022, a organização reforçou seus valores e formas de trabalhos 

conjuntos com países não membros. Inclusive foi aprovada a elaboração do Accession 

 
1 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. La OCDE y Brasil: Una relación de 

beneficio mutuo. Acesso em 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/paises/brasil/  
2 BRASIL, Decreto nº 9.920 de 18 de julho de 2019. Institui o Conselho para a Preparação e o 

Acompanhamento do Processo de Acessão da República Federativa do Brasil à Organização para a 

Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D9920 
3 BRASIL, Decreto nº 10,109 de 7 de novembro de 2019. Promulga o Acordo de Cooperação entre a 

República Federativa do Brasil e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, 

firmado em Paris, em 3 de junho de 2015. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2019/decreto/D10109.htm 

https://www.oecd.org/latin-america/paises/brasil/
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Roadmaps ou Roteiros de Adesão para o Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia4, 

apresentado em 10 de junho de 20225. 

 

O Brasil é considerado o parceiro chave mais ativo da organização, na medida em que 

assume a condição de associado, de membro ou de participante em vários órgãos e 

programas da OCDE. O engajamento do Brasil à OCDE inclui a solicitação de adesão ao 

seu Código revisado de Liberalização de Movimentos de Capital, bem como aos 

Princípios sobre Inteligência Artificial. O Brasil é líder, junto com o México, do OECD 

Latin America and the Caribbean Regional Programme (LACRP), cujo objetivo é o de 

apoiar os países na busca do aumento de produtividade, avanço na inclusão social, bem 

como no fortalecimento de instituições de governança. 6 

 

Nesse contexto, o Brasil deverá se alinhar às regras e padrões da OCDE, o que 

compreende a realização de avaliações, análises e monitoramento das medidas de 

políticas já implementadas e das necessidades de adaptação no processo de acessão. 

Algumas análises técnicas sobre o país foram recentemente realizadas nos relatórios: 

“The Innovation System of the Public Service of Brazil: An Exploration of its Past, 

Present and Future Journey” (2019), “Transfer Pricing in Brazil: Towards Convergence 

with the OECD Standard” (2019); “OECD Economic Survey - Brazil” (2020); “Going for 

Growth 2021 – Brazil” (2021). 

 

Em matéria de desenvolvimento sustentável e crescimento verde, áreas mais desafiantes 

para o processo de acessão, o Brasil será avaliado quanto ao seu alinhamento aos padrões 

da organização. Como pontuou em podcast os autores do “OECD Economic Survey – 

Brazil”, a avaliação desse relatório foi feita com o rigor semelhante ao realizado em 

avaliações de países membros7. Identificam-se fortes evidências de que a avaliação sobre 

meio ambiente, aqui entendido de forma ampla como abrangendo desenvolvimento 

sustentável e crescimento verde, será uma das áreas de maior desafio para o Brasil no 

processo de acessão.   

 

Desse modo, a presente pesquisa objetiva analisar como a OCDE avalia medidas de 

políticas públicas, mede e compara o quão alinhado cada membro está dos níveis 

defendidos pela organização nas áreas de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. 

Apresenta-se panorama sobre que medidas e padrões são esses, buscando compreender 

conceitos atrelados à Agenda 2030, desenvolvimento sustentável e crescimento verde. E 

apresentar o quão próximo o Brasil está dos padrões da OCDE na matéria de meio 

ambiente (de forma ampla), de acordo com as avaliações até então realizadas pela 

organização.  

 

 
4 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession process of 

Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-

process-brazil-en.pdf  
5 OECD. Roadmap for the OECD accession process of Brazil. Meeting of the Council at Ministerial Level, 

9-10 June 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-

brazil-EN.pdf  
6 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Active with Brazil. Publicado em 18 

de janeiro de 2021. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active_with_brazil_2020__en_web-1a_  
7 OECD Eco Talks. Economic Survey of Brazil 2020. Disponível em: https://soundcloud.com/user-

353714479/podcast-on-oecd-economic-survey-of-brazil-2020 
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O presente trabalho é subdivido em quatro subtópicos: o primeiro analisa os conceitos de 

desenvolvimento sustentável e de crescimento verde da OCDE, buscando relacioná-los 

com a Agenda 2030; em seguida, explica-se o que são os Instrumentos Legais da 

organização e como o seu enforcement é realizado. Partindo da compreensão desses dois 

tópicos que resumem os padrões da OCDE, o subtópico seguinte trabalha com a 

elaboração de indicadores que auxiliam o processo de avaliação do alinhamento dos 

países com a OCDE, bem como permite a comparabilidade entre os países. Por fim, 

apresentam-se os tipos e formas de avaliação que são realizados no âmbito da 

organização. A metodologia do presente trabalho é exploratória, considera os documentos 

oficiais da organização e a doutrina especializada.   

 

1. O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL E O CRESCIMENTO VERDE NA 

OCDE 

  

O desenvolvimento sustentável, para a OCDE, equilibra as dimensões social, ambiental 

e econômico, a longo prazo, e em uma perspectiva global. A aplicação desse conceito 

implica em visão de bem-estar humano, nessas três dimensões, e o envolvimento de 

todos8. Para a OCDE, a Agenda 2030 representa um novo impulso para a concretização 

do desenvolvimento sustentável9. 

 

A Agenda 2030 possui 17 objetivos (Objetivos do Desenvolvimento Sustentável - ODS), 

169 metas, a maioria para serem cumpridas até 2030, e 232 indicadores relacionados com 

elas. No Conselho Ministerial da OCDE, de 2015, enfatiza-se o papel da organização na 

promoção da coerência das políticas para o desenvolvimento sustentável, bem como para 

a partilha de conhecimento na concretização da Agenda10. 

 

Em paralelo, o conceito de crescimento verde significa a promoção do crescimento 

econômico e do desenvolvimento econômico ao mesmo tempo em que se garante que os 

ativos naturais continuem a fornecer recursos e serviços ambientais necessários para o 

bem-estar humano11. O crescimento verde é declarado na organização, a partir do 

Instrumento Legal da OCDE (OECD/LEGAL/0374), em 200912, aprovados pelos 

ministros dos seus membros13.  

 
8 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Sustainable 

Development. 2011. Disponível em: https://www.oecd.org/greengrowth/47445613.pdf 

OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Towards Green Growth: Monitoring 

Progress OECD Indicators. OECD, 2011. Disponível em: 

https://www.oecd.org/greengrowth/48224574.pdf  
9 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 3. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 
10 OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development. Meeting of the Council at 

Ministerial Level, 3-4 June 2015 2015 MINISTERIAL COUNCIL STATEMENT “Unlocking 

Investment for Sustainable Growth and Jobs” (C/MIN(2015)14/FINAL) 04-Jun-2015. Disponível em: 

https://one.oecd.org/document/C/MIN(2015)14/FINAL/en/pdf 
11 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 4. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 
12 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Declaration on Green Gorwth. 

OECD/LEGAL/0374.  Adopted on:  24/06/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
13 Austrália, Áustria, Bélgica, Canadá, Chile, República Tcheca, Dinamarca, Estônia, Finlândia, França, 

Alemanha, Grécia, Hungria, Islândia, Irlanda, Israel, Itália, Japão, Coréia, Luxemburgo, México, Holanda, 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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A Declaração de Crescimento Verde afirma que os seus aderentes irão fortalecer os 

esforços na busca de estratégias de crescimento verde, encorajar o investimento verde e 

a gestão sustentável dos recursos naturais, incentivar a reforma de política interna, 

assegurar a coordenação de medidas de crescimento verde com o mercado de trabalho e 

com a formação de capital humano. Além disso, declara que irão fortalecer a cooperação 

internacional para o desenvolvimento de tecnologias limpas, para apoiar os futuros 

acordos climáticos e as medidas relacionadas ao combate às mudanças climáticas. A 

cooperação está relacionada também ao compromisso de liberalizar o comércio de bens 

e de serviços ambientais, bem como de auxiliar os países em desenvolvimento em 

promover o crescimento verde.14  

 

Os membros que aderiram a Declaração são: Austrália, Chile, Dinamarca, Alemanha, 

Irlanda, Coréia, México, Polônia, Espanha, Reino Unido, Áustria, Colômbia, Estônia, 

Grécia, Israel, Letônia, Países Baixos, Portugal, Suécia, Estados Unidos, Bélgica, Costa 

Rica, Finlândia, Hungria, Itália, Lituânia, Nova Zelândia, República Eslovaca, Suíça, 

Canadá, República Checa, França, Islândia, Japão, Luxemburgo, Noruega, Eslovênia, 

Peru. Os não membros que aderiram a Declaração de Crescimento Verde da OCDE são 

Bulgária, Marrocos, Croácia, Peru, Georgia, Romênia, Cazaquistão e Tunísia. O Brasil 

ainda não aderiu a Declaração de Crescimento Verde.15  

 

Os três pilares da OCDE para garantir o crescimento econômico e melhorar o bem-estar 

são representados na figura abaixo:  

  

 
Nova Zelândia, Noruega, Polônia, Portugal, República Eslovaca, Eslovênia, Espanha, Suécia, Suíça, 

Turquia, Reino Unido, Estados Unidos e Comunidade Europeia. 
14 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Declaration on Green Gorwth. 

OECD/LEGAL/0374.  Adopted on:  24/06/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
15 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Declaration on Green Gorwth. 

OECD/LEGAL/0374.  Adopted on:  24/06/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
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Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 2019-

2020. OECD, 2019, p. 3. Disponível em: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 

 

Diante desses conceitos, analisam-se a Estratégia de Crescimento Verde da OCDE e o 

papel da organização na efetivação da Agenda 2030 da ONU. 

 

1.1 A Estratégia de Crescimento Verde da OCDE 

 

A Estratégia de Crescimento Verde da OCDE reflete a natureza horizontal e transversal 

das medidas de cooperação dos Comitês da organização para garantir a implementação 

do crescimento verde. Fazem parte da Estratégia de Crescimento Verde:  

 
Tabela 1: Temas da Estratégia de Crescimento Verde 2019-2020 

 
Elaboração de indicadores de 

crescimento verde 

Para alcançar o crescimento verde, há necessidade de informações e indicadores 

que sejam apropriados e confiáveis para auxiliar a comunicação entre os 

formuladores de políticas, a mídia e os cidadãos. Os indicadores integram-se ao 

trabalho da OCDE, inclusive, nas análises dos países e das suas políticas.   

O foco da Organização, em 2019-2020, está direcionado a mensuração da 

cobertura de terra, da exposição das pessoas à poluição do ar, da contabilidade 

das emissões de carbono, das matérias primas que são incorporadas no 

comércio e dos impostos relacionados ao meio ambiente. (p. 10) 

  

Política fiscal e crescimento verde A organização auxilia na análise dos instrumentos políticos, tais como 

impostos e regulamentos para que resultem em melhores resultados 

ambientais, ou seja, para que se tornem políticas econômicas e ambientalmente 

eficazes. Exemplo é a análise da OCDE sobre tributação do uso de energia, 

preços de emissões de carbono e eliminação dos subsídios aos combustíveis 

fósseis de forma gradual. Também a OCDE auxilia os países a incorporar as 

metas climáticas em suas respectivas estruturas orçamentárias; e a reformar os 

subsídios ineficientes e medidas de apoio que são relacionadas.  

 

A organização possui alguns inventários que auxiliam no processo de auxílio 

aos governos: Inventário de Medidas de Apoio para Combustíveis Fósseis da 

OCDE (Inventory of Support Measures for Fossil Fuels e o OECD Companion 

 

 
Crescimento da 
produtividade 

 
Crescimento 

Verde 

 

  
Crescimento 

Inclusivo 

Figura  SEQ Figura \* ARABIC 1: O crescimento verde da OCDE na construção do 

bem-estar  

 

BEM ESTAR 

 

Figura 1: O crescimento verde da OCDE na construção do bem-estar 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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to the Inventory que analisa as tedências de apoio e os esforços para apoiar a 

reforma dos subsídios aos combustíveis fósseis.  Outro documento da OCDE 

é o relatório sobre Taxas Efetivas de Carbono (Effective Carbon Rates - 2018). 

(p.16) 

 

Políticas ambientais e resultados 

econômicos 

O foco da OCDE nesse aspecto do crescimento verde é o de mensurar os 

efeitos econômicos das políticas ambientais. A organização trabalha sobre 

argumentos contrapostos de que: as políticas ambientais apresentam um custo 

para a realização das atividades econômicas; e a de que as políticas ambientais 

podem estimular a inovação, os ganhos de eficiência e de lucratividade quando 

são bem elaboradas.  

 

Para realizar a análise sobre os efeitos das políticas ambientais na economia, a 

Diretoria de Meio Ambiente da OCDE trabalha junto com o Departamento de 

Economia sobre Políticas Ambientais e Crescimento da Produtividade. (p.20) 

 

Empregos, capacitação e aspectos 

distributivos 

A OCDE defende que a transição de uma economia para uma de baixo carbono 

e mais verde demanda que sejam garantidos aos trabalhadores a capacidade de 

se adaptar às mudanças, ou seja, que sejam disponíveis condições para 

transitar entre empregos decrescentes no modelo tradicional para novas 

indústrias (verdes). 

  

A realização de uma reforma tributária, sob o viés ambiental, é discutida com 

o propósito de desonerar os impostos trabalhistas, bem como de mitigar as 

consequências distributivas indesejáveis ou de financiar programas de 

educação e treinamento.  

 

A organização enfatiza a importância de constituição de sistemas de educação 

que sejam capazes de preparar os trabalhadores para atender as necessidades 

futuras de mão de obra, em todos os setores.  

 

Por sua vez, a OCDE inclui ainda a necessidade de analisar a acessibilidade 

energética de famílias mais pobres diante de reformas como a de precificação 

de carbono e do acesso à água. (p.20-23) 

 

Instrumentos de planejamento 

espacial e meio ambiente 

A OCDE desenvolve o Spatial Planning Instruments and the Environment 

(SPINE) para mensurar a eficácia dos instrumentos de planejamento espacial 

quanto ao alcance de objetivos ambientais e econômicos.  

 

A organização utiliza modelagem econômica (MOLES), bem como métodos 

empíricos de dados geoespaciais e georreferenciados.  

 

Entre os trabalhos já realizados, a organização mensurou a ligação entre a 

estrutura urbana, a poluição do ar e o bem-estar individual bem como analisou 

os efeitos econômicos de políticas de zoneamento ambiental, de conservação 

de espaços abertos e de finanças públicas locais em áreas urbanas. O trabalho 

desenvolvido utiliza a relação entre indicadores para obter resultados 

ambientais e econômicos. (p. 25) 

 

Perspectiva comportamental do 

indivíduo para o crescimento 

verde 

A OCDE analisa como as políticas ambientais efetivamente afetam as decisões 

dos indivíduos no mundo real mediante a aplicação da teoria econômica, da 

ciência comportamental e do uso de métodos empíricos. (p. 26) 

 

Rumo a uma economia de baixo 

carbono e resiliência do clima 

Segundo a OCDE, os domínios políticos de investimento, tributação, inovação 

e comércio, bem como atividades que estão no centro da política climática, 

quais sejam eletricidade, mobilidade urbana e uso do solo, precisam estar 

alinhadas para a realização de uma transição para uma economia de baixo 

carbono. A organização procura incorporar ações de mudanças climáticas nas 

metas de sustentabilidade, no âmbito econômico, e examinar as redes de 

infraestrutura para que se tornem resilientes às mudanças climáticas.  

 

A OCDE auxilia os países na avaliação de suas políticas para que sejam 

capazes de adotar planejamento para realizar a transição para uma economia 

de baixo carbono. (p.28) 

 

Financiamento e investimentos 

verdes 

A OCDE afirma que a realização das metas dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS da Agenda 2030) e dos objetivos climáticos demanda 
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recursos que não podem depender apenas dos orçamentos públicos. Há 

necessidade de captação de recursos privados, por isso a organização lançou o 

Centre on Green Finance and Investment que realiza análises transversais 

sobre meio ambiente, sustentabilidade e finanças. (p. 30) 

 

Comércio e crescimento verde A OCDE defende que o comércio pode auxiliar o meio ambiente ao facilitar o 

uso eficiente de recursos e serviços como um canal para transferência de 

tecnologias ambientais. O trabalho da organização em comércio e crescimento 

verde é realizado pela Diretoria de Meio Ambiente, pela de Comércio e pela 

de Agricultura. Alguns focos do trabalho da organização são: a relação entre 

os acordos regionais de comércio e o meio ambiente; bens e serviços 

ambientais; a relação entre as regulamentações ambientais domésticas e as 

políticas de comércio internacional.  

 

Também a OCDE desenvolveu indicadores que relacionam comércio e meio 

ambiente, abrangendo as emissões de carbono e as matérias-primas 

incorporadas ao comércio, o volume de comércio de bens ambientais, as tarifas 

sobre os bens ambientais, ambiente regulatório favorável para a energia 

renovável, volume de comércio de resíduos e de sucata e balanços de 

nutrientes dos grãos exportados. A organização iniciou ainda trabalhos sobre 

economia circular. (p. 34)  

 

Inovações para crescimento verde Segundo a OCDE, a inovação abrange tecnologia, modelos de negócios, 

sistemas econômicos e sociais e estilo de vida. A transição para uma economia 

mais verde demanda inovação em todas essas áreas e o enfrentamento das 

barreiras que limitam o desenvolvimento de tecnologias ambientais.  

 

A OCDE mensura o ritmo de inovação relacionada ao meio ambiente, 

mediante a análise de patentes. (p. 36) Alguns trabalhos da OCDE são: 

Business Models for the Circular Economy (2019) e Innovation policies for 

sustainable development: Low-carbon energy and smart-city initiatives (2019) 

(p. 37). 

 

Crescimento verde de setores-

chave: energia, transporte e 

agricultura 

De acordo com a OCDE, é necessário tornar os setores-chave, energia, 

transporte e agricultura, mais verdes como forma de reforçar a sustentabilidade 

ambiental, o crescimento econômico e o bem-estar social. A coerência das 

ações para tornar esses setores-chave mais verdes são: aumentar a 

produtividade de forma sustentável, garantir o bom funcionamento dos 

mercados para que apresente os sinais certos; estabelecer e cumprir direitos de 

propriedade que devem estar bem definidos; abordar a economia política de 

reforma. (p.39) 

 

A energia é um setor-chave porque é fundamental para a realização da 

atividade econômica. A adoção de políticas no setor de energia pode melhorar 

a gestão de recursos, a inovação e os ganhos de produtividade; pode criar 

mercados e indústrias, bem como reduzir os danos ambientais. Para alterar a 

estrutura para a transformação do setor de energia há necessidade de realizar 

a precificação de externalidades, a eliminação de subsídios aos combustíveis 

fósseis, a melhoria da eficiência energética e a promoção da inovação verde. 

(p. 40) 

 

Transporte também é um setor-chave porque sustenta o desenvolvimento 

econômico e social. Alguns trabalhos da OCDE são: Green Investment Policy 

Framework para o setor de transportes; o Council Working Party on 

Shipbuilding para auxiliar na construção de navios mais ecológicos; e o 

International Transport Forum para discutir sobre transporte. (p. 42) 

 

Quanto à agricultura, a OCDE trabalha no fortalecimento das políticas para 

reduzir impactos negativos da agricultura no meio ambiente, concentrando-se 

em analisar as políticas para inovação, produtividade e sustentabilidade no 

sistema alimentar; identificar os efeitos ambientais das políticas agrícolas; 

atualizar os indicadores da OCDE; e examinar os desafios das políticas de 

tecnologias emergentes, incluindo bioeconomia. A OCDE possui também o 

Network on Agricultural Total Factor Productivity que estuda a conexão entre 

a atividade agrícola e de meio ambiente. (p. 44)  
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Tornar a economia do oceano mais 

verde 

A OCDE trabalha para que a economia oceânica, ou seja, as atividades 

econômicas realizadas baseadas nos oceanos, sejam mais sustentáveis. 

Recente trabalho da OCDE é o Sustainable Ocean for All: Harnessing the 

Benefits of Sustainable Ocean Economies for Developing Countries (2020). 

(p.46-47)  

 

A organização está construindo banco de dados sobre a economia oceânica 

sustentável para apresentar dados confiáveis sobre o alcance de bem-estar, 

resiliência de comunidades costeiras e a saúde de ecossistemas marinhos. (p. 

49)  

 

Capital natural: biodiversidade e 

água 

A OCDE defende a necessidade de integrar a biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos nas políticas nacionais e setoriais. Sendo assim, a organização 

analisa os aspectos econômicos da biodiversidade para alcançar as metas 

globais (Metas de Biodiversidade de Aichi para 2011-2020) e promover 

políticas que sejam ambientalmente sustentáveis, eficientes e equitativas. A 

organização também está trabalhando na estrutura de biodiversidade pós-2020 

e no uso de instrumentos econômicos e de financiamento para a 

biodiversidade, o que inclui impostos, taxas e encargos (p. 50-51) 

 

Quanto à água, a OCDE reconhece a necessidade de fazer o uso eficiente e 

sustentável desse recurso. Para isso, além de mesas redondas e análises, a 

organização estabeleceu a Iniciativa de Governança da Água como uma rede 

internacional formada de múltiplas partes interessadas. (p. 53) 

 

Tornar mais verdes regiões, 

cidades e comunidades 

A OCDE faz avaliação e orienta os países na implementação de políticas 

econômicas, ambientais, de investimento e de inovação para os países 

adotarem estratégias de crescimento verde adaptadas. É necessário que o 

crescimento verde seja inclusivo e possa se adequar a necessidade de gerar 

empregos. (p. 55)  

 

Mineração e crescimento verde A OCDE está desenvolvendo recomendações para melhorar os resultados de 

regiões que realizam mineração de carbono para que possam fazer a transição 

para economias mais verdes. (p.57) 

 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 2019-

2020. OECD, 2019, p. 3. Disponível em: https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web.. Elaboração: 

as autoras.  
 

Além da Estratégia de Crescimento Verde e diante da crise provocada pela pandemia 

COVID-19, os países se comprometeram a realizar uma recuperação econômica verde, 

mediante a implementação de pacotes de estímulos em nível nacional e subnacional. A 

OCDE, na reunião do Conselho Ministerial de 2020 (C/MIN(2020)7/FINAL), salientou 

que as medidas devem ser direcionadas à recuperação econômica mediante: o apoio a 

empregos; capacitação das mulheres; promoção de tecnologias limpas e de infraestrutura 

sustentável e de qualidade; e estímulos fiscais e monetários sustentáveis e bem 

direcionados. Devem, também, contemplar reformas estruturais, com base na avaliação 

de indicadores, de acordo com a dimensão ambiental e social do desenvolvimento 

sustentável e do cumprimento dos ODS da Agenda 2030, do fortalecimento da 

cooperação internacional e da promoção do comércio e dos investimentos livres, justos e 

previsíveis. Neste sentido, a Organização se compromete a apoiar os esforços no sentido 

de alcançar uma recuperação que seja forte, resiliente, sustentável e inclusiva.16  

 

Nas Reuniões Ministeriais do Conselho da OCDE de 2021, reforçou-se que a construção 

da recuperação verde e inclusiva é o objetivo da organização. Evidenciou-se que, apesar 

 
16 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development, Meeting of the Council at Ministerial 

Level, 28-29 October 2020 2020. Ministerial council statement a strong, resilient, inclusive and 

sustainable recovery from COVID-19. C/MIN(2020)7/FINAL. 2020, p. 2-3. Disponível em: 

https://www.oecd.org/mcm/2020/C-MIN-2020-7-FINAL.en.pdf 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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das perspectivas econômicas estarem melhorando e do avanço na vacinação, ainda há 

muita incerteza. Por isso, reforça a necessidade de proteção da saúde pública e do apoio 

político necessário para impulsionar a criação de empregos, bem como do incentivo ao 

crescimento que dependem, entre outras medidas, da vacinação.17 

 

O impacto ambiental da recuperação econômica verde é difícil de ser captado. Diante 

disso, a OCDE desenvolveu o Banco de Dados de Recuperação Verde (Green Recovery 

Database) que rastreia as medidas de recuperação econômica adotadas após a crise 

provocada pelo COVID-19, evidenciando as suas prováveis implicações ambientais, 

sejam elas positivas ou negativas. As medidas que são acompanhadas não devem se 

resumir a melhoria ambiental, mas abranger também medidas de política de forma geral 

que podem ter impactos no meio ambiente. O Banco de dados da OCDE é complementar 

a outras iniciativas, por exemplo, o Greenness of Stimulus Index, Energy Policy Tracker 

e o Green Recovery Tracker. 18 

 

1.2 A OCDE na concretização da Agenda 2030  

 

A OCDE apoia as Nações Unidas na concretização da Agenda 2030 para o 

Desenvolvimento Sustentável, mediante a reunião do conhecimento, de ferramentas e 

experiências da organização. Isto inclui o histórico da OCDE no trabalho político com os 

países desenvolvidos e em desenvolvimento, bem como as medidas e sistemas da 

organização para realizar o monitoramento de desempenho dos países. A OCDE também 

promove sinergias entre os recursos privados e públicos, sejam nacionais ou 

internacionais, para construir um forte apoio para um futuro melhor.19  

 

A concretização do desenvolvimento sustentável, de acordo com a Agenda 2030, é 

realizada a partir das seguintes orientações da organização: melhorar a coerência da 

política; promover o investimento no desenvolvimento sustentável; apoiar o crescimento 

inclusivo e o bem-estar; estabelecer medidas para garantir a sustentabilidade do planeta; 

promover parcerias, fortalecer a disponibilidade e a capacidade de armazenamento de 

dados; facilitar o acompanhamento e a revisão de dados. Abaixo, um quadro explicando 

cada uma das iniciativas da organização.  

 
Tabela 2: Áreas de apoio da OCDE para a concretização dos ODS da Agenda 2030 

 
Melhorar a 

coerência da 

política 

 

Considerando a natureza multidimensional dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável 

(ODS) da Agenda 2030, há necessidade de tomada de medidas (projetos e iniciativas) que 

também sejam multidimensionais. A organização auxilia os países no processo de revisão de 

suas políticas e de suas abordagens para que possam responder aos desafios de 

implementação dos ODS de forma adequada.  

 

Entre as iniciativas da OCDE relacionadas à melhora da coerência política está a Parceria 

Global de Conhecimento sobre Migração e Desenvolvimento (Global Knowledge 

Partnership on Migration and Development), Aliança para Compartilhar Conhecimento 

 
17 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Meeting of the OECD Council at 

Ministerial Level 31 May - 1 June 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/mcm/MCM_2021_C-

MIN(2021)1.en.pdf  
18 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. The OECD Green Recovery 

Database : Examining the environmental implications of COVID-19 recovery policies. OECD Policy 

Responses to Coronavirus (COVID-19). Abril 2021. Disponível em:  

https://www.oecd.org/coronavirus/policy-responses/the-oecd-green-recovery-database-47ae0f0d/  
19 Idem. 
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(Knowledge Sharing Alliance), Avaliação multidimensional de países da OCDE (OECD 

Multi-dimensional Country Reviews), Coerência de políticas e crescimento verde e para o 

desenvolvimento (Policy coherence and green growth; Policy coherence for development). 

 

Promover o 

investimento no 

desenvolvimento 

sustentável 

A implementação dos ODS demanda financiamento em grandes escalas, bem como a 

mensuração e monitoramento dos compromissos. A OCDE trabalha junto aos países em 

desenvolvimento para mobilizar recursos internos necessários para a concretização dos ODS. 

 

 A Assistência Oficial ao Desenvolvimento (Official Development Assistance -ODA) é um 

recurso da OCDE para rastrear e monitorar os centros das carteiras de financiamento. O 

Apoio Oficial ao Desenvolvimento Sustentável (OECD-developed framework for total 

official support for sustainable development -TOSSD) captura os recursos utilizados para o 

desenvolvimento sustentável.  

 

Além disso, a OCDE participa do Aid for trade, onde acompanha os fluxos de ajuda para o 

comércio, bem como partilha as boas práticas para que os países em desenvolvimento 

consigam capitalizar as oportunidades de comércio.  

 

Outras iniciativas da organização incluem estudos sobre: suborno em negócios internacionais, 

investimento público eficaz em todos os níveis de governo; inclusão financeira; diretrizes 

para empresas multinacionais; fluxos financeiros ilícitos; investimentos em energia limpa; 

estrutura de política para investimento, entre outros.  

  

Apoiar o 

crescimento 

inclusivo e o bem-

estar 

Diante da chamada política da Agenda 2030 de não deixar ninguém para trás ao concretizar 

os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, a organização desenvolveu a Estrutura da 

OCDE para Medir Bem-Estar (OECD Framework for Measuring Well-Being). Nessa 

estrutura, busca-se dentificar os desafios do desenvolvimento. Há trabalhos da OCDE sobre 

Crescimento Inclusivo, Gênero, Pobreza, Migração, Governança da Água.  

 

Garantir a 

sustentabilidade 

do planeta 

Segundo a OCDE, o alcance dos ODS demanda o equilíbrio entre: progresso 

socioeconômico, sustentabilidade dos recursos e dos ecossistemas do planeta, e o combate às 

mudanças climáticas. A organização trabalha para a garantia da gestão ambiental que seja 

sólida e que apoie o desenvolvimento econômico sustentável, a prosperidade e a segurança e 

a resiliência humanas.  

 

Entre as iniciativas da OCDE há: Painel de Alto Nível sobre Infraestrutura de Financiamento 

para Água Segura no Mundo (High Level Panel on Financing Infrastructure for a Water 

Secure World) junto com o World Water Water Council; e o Diálogo de política sobre 

desenvolvimento baseado em recursos naturais (Policy Dialogue on Natural Resource-based 

Development). Há ainda estudos sobre as mudanças climáticas, biodiversidade, meio 

ambiente e desenvolvimento, crescimento verde e desenvolvimento sustentável, estatísticas 

sobre financiamento do desenvolvimento sustentável. 

 

Promoção de 

parcerias 

A OCDE fornece estrutura para que os governos, as organizações internacionais e não 

governamentais, o setor privado e a sociedade civil possam dialogar e intercambiar 

informações e conhecimentos. A organização apoia a Parceria Global para a Cooperação para 

o Desenvolvimento Eficaz (Global Partnership for Effective Development Co-operation) da 

UNDP (United Nations Development). Outras Iniciativas da OCDE são: OECD Development 

Centre; OECD Development Communication Network; OECD Emerging Markets Network; 

International Dialogue on Peacebuilding and Statebuilding. 

 

Fortalecer a 

disponibilidade 

dados 

A OCDE auxilia os países no fortalecimento da coleta, captura, processamento e análise de 

dados para que possam informar o processo de tomada de decisão. A organização elabora e 

incentiva o uso de indicadores ambientais e de crescimento verde para obtenção da integração 

ambiental e econômica.   

 

Também a organização acompanha o progresso dos países nas seguintes áreas: confiança; 

desigualdades na saúde; crescimento verde; desigualdade de renda; consumo e qualidade de 

emprego. Entre os trabalhos da OCDE, há o OECD.STAT (banco de dados estatístico), The 

SDG Financing Lab, States of Fragility Platform e o já mencionado Total Official Support 

for Sustainable Development (TOSSD).  

 

Acompanhamento 

e a revisão de 

mecanismos de 

revisão 

A organização reforça a necessidade de implementação de mecanismos de acompanhamento 

e de revisão que sejam capazes de incentivar a ação e o aprendizado em torno da Agenda 

2030. A OCDE realiza a avaliação dos países, pela revisão por pares, e adota mecanismos 

para facilitar a aprendizagem e a partilha de conhecimento. São alguns dos trabalhos da 

organização: OECD peer reviews e o PISA for development.  
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Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD and the Sustainable Development 

Goals: Delivering on universal goals and targets. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.oecd.org/dac/sustainable-development-goals.htm . Elaboração: as autoras.  

 

A partir das áreas de atuação da OCDE sobre a concretização dos ODS da Agenda 2030, 

observa-se que a organização enfatiza alguns elementos: a coleta de dados, a análise de 

informações, o monitoramento e o acompanhamento. Além disso, a organização realiza 

estudos sobre como os países podem efetivamente obter resultados positivos em 

decorrência da aplicação dos ODS. 

 

Segundo a OCDE, há dois desafios para obter a cooperação para o desenvolvimento, na 

concretização da Agenda 2030. O primeiro desafio é formado pelos 17 ODS e 169 metas, 

que funcionam como uma estrutura para obtenção de resultados de forma coerente. O 

segundo desafio decorre da ênfase política de não deixar ninguém para trás, ou seja, a 

estrutura da Agenda deve servir para que todos alcancem o desenvolvimento. Esses 

desafios devem ser enfrentados pelos “provedores de cooperação” para o 

desenvolvimento que podem ser tanto do poder público quanto privado. 

 

Em policy paper elaborado sob responsabilidade do Secretário-Geral da OCDE, procura-

se auxiliar os “provedores de cooperação” na aplicação das metas dos ODS e dos seus 

indicadores. Ressalta que há necessidade de cautela na dependência excessiva de 

indicadores, na concretização dos ODS, na medida em que as métricas podem enviesar 

os esforços de avaliação de resultados por serem, em geral, quantitativas.20 

 

Por isso, o policy paper propõe vincular as metas e os indicadores a uma “estrutura de 

resultados” para complementar o processo de implementação dos ODS21. Foram 

identificados quatro objetivos relacionados a geração e uso de informações decorrentes 

de resultados fornecidos por tomadores de decisão e partes interessadas quanto a 

aplicação dos ODS: 1) responsabilidade; 2) comunicação; 3) direção; e 4) 

aprendizagem.22 

 

Na tabela abaixo, identificam-se os objetivos: 

 
Tabela 3: Implementação dos ODS em uma estrutura de resultados 

 

Uso de informações 

de resultados 

vinculados a 

ODSs - provedores 

individuais de cooperação 

para o desenvolvimento, 

bilaterais e multilaterais 

Parcerias em nível de país 

de provedores e 

autoridades parceiras 

Governança 

internacional da 

cooperação para o 

desenvolvimento 

1) Responsabilidade Provas sobre o progresso do 

país parceiro nas metas dos 

ODS priorizadas pela 

provedora 

Fundação para que o 

provedor e o parceiro 

avaliem e relatem o 

progresso, conduzida pelo 

país 

Substância para análises 

por pares e avaliações da 

eficácia da cooperação para 

o desenvolvimento 

 
20 Engberg-Pedersen, P. and R. Zwart (2018), "The 2030 Agenda and Development Co-operation Results", 

OECD Development Policy Papers, No. 9, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2f391534-en.  
21 Idem. 
22 Idem. 
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2) Comunicação Progresso nas contribuições 

do provedor e coerência das 

políticas na Agenda 2030 

Criando espaço para as 

vozes dos beneficiários 

sobre suas prioridades e 

progresso 

Debates acima do nível de 

sistemas e mostrando 

liderança na SDG 

implementação 

3) Direção Do progresso sobre as metas 

dos ODS identificados 

permitindo que os prestadores 

reavaliem suas prioridades 

Estruturas de planejamento 

e resultados SDG ligados 

permitir para definição de 

prioridades transparentes 

Mobilização de recursos 

para Agenda 2030 

4) Aprendizagem Links entre as estruturas de 

resultados em nível 

corporativo e nacional, para 

uso em aprendizagem 

corporativa 

Relevância da cooperação 

para o desenvolvimento e 

apoio à gestão baseada em 

resultados 

Monitoramento das 

mudanças em 2030 O QUE 

e COMO fazer as reformas 

Fonte: Engberg-Pedersen, P. and R. Zwart (2018), "The 2030 Agenda and Development Co-operation Results", OECD 

Development Policy Papers, No. 9, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2f391534-en. 

 

Segundo os autores, mediante essa estrutura, reduz-se a análise do cumprimento dos ODS 

de forma interna ou doméstica. O uso de indicadores padrão, sob uma “estrutura de 

resultados”, pode aumentar as chances de se utilizar as informações obtidas como 

aprendizado, permitindo o aumento da confiança na aplicação de indicadores. 23 

 

a) Guia para a Aplicação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, Metas e 

Indicadores 

 

A partir desses estudos, a OCDE desenvolveu um Guia para a Aplicação dos Objetivos 

de Desenvolvimento Sustentável, Metas e Indicadores em uma “estrutura de resultados”. 

Embora reconheça que o processo de aplicação das metas e indicadores dos ODS seja não 

linear, a OCDE organiza 12 etapas para implementação dos ODS. Abaixo, tabela 

contendo as 12 etapas.  

 
Tabela 4: As 12 etapas para implementar os ODS em uma estrutura de resultados 

 
(1) Reconhecer os vínculos da 

cooperação para o 

desenvolvimento com a Agenda 

2030. 

 

Compreender os ODS, as metas e os indicadores, bem como a ênfase política 

de não deixar ninguém para trás.  

(2) Identificar os ODS e metas 

mais relevantes 

Os governos e partes interessadas podem priorizar alguns ODS em suas 

políticas e estratégias de desenvolvimento., o que compõem os objetivos de 

cooperação. Assim, é necessário realizar a análise dos esforços atuais de 

cooperação a partir das lentes dos ODS e das influências políticas, sinergias e 

resultados que não são quantificáveis.  

 

(3) Priorizar as metas e 

indicadores de resultados dos 

ODS. 

Deve-se selecionar as metas e os indicadores que sejam diretamente 

relacionados às suas prioridades, ou seja, seus objetivos de cooperação. É 

preciso melhorar os dados disponíveis para mensuração.  

 

(4) Desenvolver estruturas de 

resultados corporativos. 

O provedor de cooperação precisa de informações sobre resultados de 

múltiplas fontes para avaliar o alcance dos seus objetivos de cooperação para 

o desenvolvimento. Precisa identificar a responsabilidade pela contribuição 

com o objetivo de cooperação.  

 

 
23 Engberg-Pedersen, P. and R. Zwart (2018), "The 2030 Agenda and Development Co-operation Results", 

OECD Development Policy Papers, No. 9, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/2f391534-en.  
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(5) Incorporar metas e indicadores 

de desempenho 

Deve-se realizar a avaliação de desempenho organizacional e operacional de 

agências ou órgãos provedores de cooperação, o que requer informações sobre 

a adesão de princípios de eficácia, requisitos de desempenho específicos e de 

contribuições para os objetivos comuns.  

 

(6) Desenvolver quadros de 

resultados a nível de país. 

Considera as circunstâncias e as necessidades específicas do país. Segundo a 

OCDE, os indicadores de ODS apresentam oportunidade para que se 

identifique evidências comuns que possibilitem o diálogo e o processo de 

tomada de decisão.  

 

(7) Integrar dados sobre o 

progresso nas metas dos ODS 

É o compromisso dos países em monitorar e relatar o progresso sobre o alcance 

das 169 metas, mediante os indicadores.  

 

(8) Engajar-se no diálogo com as 

partes interessadas parceiras 

Eventuais mudanças de prioridades dos objetivos de cooperação devem estar 

disponíveis para todas para que as metas dos ODS funcionem como base para 

a realização de diálogo estratégico.  

 

(9) Desenvolver capacidade de 

gestão baseada em resultados. 

Precisa-se melhorar a capacidade dos provedores de cooperação para alcançar 

resultados. Isto é a capacidade para fazer a coleta e gerar relatórios sobre dados 

e resultados específicos de forma gerenciada. 

  

(10) Identificar resultados para 

responsabilidade mútua. 

Busca-se monitorar e relatar os resultados que são alcançados, demonstrando 

a responsabilidade mútua para a cooperação para o desenvolvimento.  

 

(11) Adicionar dados de 

resultados específicos do 

provedor. 

Considera a necessidade de obter, além das informações sobre o alcance do 

objetivo de cooperação, informações específicas e adicionais que podem 

auxiliar na compreensão como um todo. 

 

(12) Usar os links dos ODS para 

responsabilidade, comunicação, 

direção e aprendizagem. 

Responsabilidade, comunicação, direção e aprendizagem são os quatro usos 

de informações de resultados necessários para garantir o sucesso do quadro de 

resultados.  

Um objetivo de cooperação para o desenvolvimento pode apoiar o outro, 

mediante o sistema de resultados que permite a prestação de contas, 

comunicação, estabelecimento de direção e o aprendizado em todos os níveis.  

Fonte: OECD. Development co-operation results for the 2030 Agenda: A Guide for Applying the Sustainable 

Development Goals, Targets and Indicators in Results Frameworks. Prepared by the Results Team Development Co-

operation Directorate January 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/dac/results-development/docs/guide-dev-

cop-2030-agenda-results.pdf . Elaboração: as autoras. 

 

b) Total Official Support for Sustainable Development (TOSSD) 

 

Alguns membros da OCDE fazem parte do Total Official Support for Sustainable 

Development (TOSSD) ou Apoio Oficial Total para o Desenvolvimento Sustentável. O 

TOSSD é um novo padrão internacional com o objetivo de mensurar os recursos 

necessários para a concretização da Agenda 2030. Busca-se tornar mais homogênea a 

metodologia de obtenção, tratamento de dados e comparabilidade entre os países.24 

 

O TOSSD monitora os recursos oficiais dos países em desenvolvimento, bem como os 

recursos do setor privado, mobilizados mediante iniciativas oficiais, para o 

desenvolvimento sustentável. Assim possui dois pilares e um complemento: 

 

i) Pilar I – financiamento externo para países em desenvolvimento;  

ii) Pilar II – Gastos globais e regionais para bens públicos internacionais25;  

 
24 TOSSD, Total Official Support for Sustainable Development. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.tossd.org/what-is-tossd/ 
25 Os bens públicos internacionais (International public goods – IPGs) são os bens (recursos, produtos, 

serviços, instituições, políticas e condições) que fornecem benefícios não exclusivos para um país e está 

disponível para todos consumirem em pelo menos dois países. (BEJRAOUI, et all, 2020) 
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iii) Mobilização – o complemento é o financiamento privado mobilizado 

por intervenções oficiais. 26 

 

Em gráfico disponibilizado pelo site do TOSSD, pode-se analisar a distribuição de 

investimentos de acordo com cada um dos Pilares da ferramenta.  
 

Gráfico 1: Distribuição de valores por destinatário (milhares de USD) em 2019 

 
 

Fonte: TOSSD, Total Official Support for Sustainable Development. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.tossd.org/what-is-tossd/ 

 

Tal padrão internacional considera os diferentes atores e instrumentos financeiros que 

podem ser utilizados para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030, inclusive, as contribuições para os bens públicos internacionais. Neste 

sentido, procura preencher lacunas de dados sobre financiamento para o desenvolvimento 

sustentável.27  

 
26 TOSSD, Total Official Support for Sustainable Development. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.tossd.org/what-is-tossd/ 
27 Bejraoui, A., et al. (2020), "Lessons learnt from the 2019 Total Official Support for Sustainable 

Development (TOSSD) data survey", OECD Development Co-operation Working Papers, No. 84, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/0cd3da6b-en. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/0cd3da6b-

en.pdf?expires=1627995066&id=id&accname=guest&checksum=394E0DA77CBB5D47FD846F81C421

0BCA 
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O TOSSD está sendo desenvolvido pelo DAC (Development Assistance Commitee) da 

OCDE, por Bancos Multilaterais de Desenvolvimento, pelo IFISs (International 

Financial Institutions), e por agências das Nações Unidas e outras organizações 

internacionais. Inclui especialistas de países e organizações multilaterais. São membros 

do TOSSD: Bangladesh, Brasil, Burkina Faso, Chile, Colômbia, Costa Rica, Canadá, 

Dinamarca, Egito, União Europeia, França, Gabão, Gana, Indonésia, Japão, Nigéria, 

Filipinas, Senegal, África do Sul, Suécia, Timor Leste, Tunísia, Reino Unido, Estados 

Unidos. 28 

 

A iniciativa do TOSSD decorre de uma solicitação da Agenda de Ação Addis Abeba, 

disposta no parágrafo 55, em julho de 2015 e está alinhada com a meta 17.3 (“Mobilizar 

recursos financeiros adicionais para países em desenvolvimento de fontes múltiplas da 

Agenda 2030. 29 

 

2.  A EXPECTATIVA EM CUMPRIR OS INSTRUMENTOS LEGAIS DA OCDE 

 

Os Comitês da OCDE elaboram instrumentos legais para serem adotados e seguidos pelos 

membros e parceiros da Organização. Os instrumentos legais são previstos no art. 5 e 6 

da Convenção sobre a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(Convention on the Organisation for Economic Co-operation and Development) de 1960 

(OECD).  A OCDE possui cinco categorias de instrumentos legais: Decisões, 

Recomendações, Declarações, Acordos Internacionais e Acordo, Entendimento e outros.  

 

Sobre cada uma dessas categorias, segue o quadro abaixo: 

  
Tabela 5: Categorias de instrumentos legais da OCDE 

 
Decisões  As Decisões são instrumentos jurídicos vinculantes para todos os membros da organização, 

exceto para os membros que se abstém em aderi-los. Mediante as Decisões, são impostas 

obrigações legais que devem ser implementadas pelos membros aderentes. 

 

Recomendações As Recomendações são instrumentos jurídicos não vinculantes, cujo cumprimento é esperado 

para aqueles que o aderem. Embora não haja obrigações legais, surge, mediante a adesão às 

recomendações, uma força moral em seu cumprimento, o que é avaliado e acompanhado pelos 

demais membros.  

 

Declarações As Declarações são preparadas por órgãos da OCDE. Seu conteúdo, normalmente, apresenta 

princípios gerais ou objetivos de longo prazo e são adotados geralmente nos Comitês da 

Organização ou nas reuniões ministeriais.  

 

Acordos 

Internacionais 

Os Acordos Internacionais são instrumentos jurídicos negociados. no âmbito da OCDE. São 

juridicamente vinculantes para os membros que os adotaram. 

  

Acordo, 

Entendimento e 

Outros 

Os Acordos, Entendimentos e Outros são os demais instrumentos jurídicos substantivos ad hoc 

que foram desenvolvidos no âmbito da OCDE.  

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments. Acesso em 

2021. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm 

 

 
28 TOSSD, Total Official Support for Sustainable Development. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.tossd.org/what-is-tossd/ 
29 Idem. 
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No geral, em 2021, a OCDE possui 24730 instrumentos legais relacionados aos seus 

Comitês e sobre os mais variados temas. No gráfico abaixo, pode-se acompanhar a 

quantidade de instrumentos legais que estão em vigor na organização desde 1952.  

 
Gráfico 2: Instrumentos Legais da OCDE que estão em vigor entre 1952 e 2021 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments: Key figures. 

Atualizado em 2021. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/stats 

 

A matéria ambiental, de crescimento verde e de desenvolvimento sustentável na OCDE 

são trabalhadas pelo Comitê de Política Ambiental (Environment Policy Committee - 

EPOC) e pelo Comitê de Produtos Químicos e Biotecnologia (Chemicals and 

Biotechnology Committee): 

 

i) O Comitê de Política Ambiental, antigo Comitê de Ambiente de 1970, 

adota os seguintes objetivos: apoiar o desenvolvimento de políticas para 

proteção e restauração do meio ambiente que sejam capazes de responder 

às questões e ameaças ambientais; promover políticas ambientais 

melhores que estejam integradas às políticas econômicas, sociais e 

setoriais de acordo com o crescimento verde e o desenvolvimento 

sustentável; incentivar a cooperação entre os membros e parceiros; 

promover a melhoria do desempenho ambiental dos membros e parceiros; 

e por fim, identificar as tendências ambientais, realizar a avaliação do 

progresso e das deficiências dos membros na tomada de decisão de acordo 

com os indicadores ambientais, de crescimento verde, bem como com 

dados e estatísticas comparáveis. O desenvolvimento do trabalho do 

Comitê considera as opiniões e os conhecimentos de instituições não 

 
30 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dada a dinamicidade de instrumentos legais em vigor na OCDE, 

esse número pode variar, a depender do tempo em que for coletado no sítio eletrônico oficial da 

organização. Para consulta atualizada da quantidade de instrumentos legais em vigor há na organização, 

pode-se acessar o seguinte: OECD.Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/  
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governamentais; trabalha ainda em consonância com outros Comitês e 

órgãos da organização, inclusive com o Comitê de Produtos Químicos e 

Biotecnologia; e, ainda com organizações internacionais.31 

ii) O Comitê de Produtos Químicos e Biotecnologia possui por objetivo 

principal o de apoiar o desenvolvimento, a harmonização e a melhoria da 

gestão dos produtos químicos e de biotecnologia realizada pelos membros 

e parceiros de acordo com o desenvolvimento sustentável, com a proteção 

da saúde humana e do meio ambiente e com o estímulo a não criação de 

barreiras desnecessárias ao comércio internacional. Como objetivos 

intermediários, o Comitê possui os seguintes: auxiliar os membros e 

parceiros na antecipação, identificação, prevenção e gerenciamento dos 

riscos à saúde humana e ao meio ambiente decorrentes do uso de produtos 

químicos e de produtos de biotecnologia moderna; auxiliar os membros e 

parceiros em questões de segurança, de eficiência e de coerência, e 

consistência e transparência no uso desses produtos; auxiliar os membros 

e parceiros na implementação da estrutura das Nações Unidas para gestão 

de produtos químicos e resíduos pós-2020; auxiliar os membros e 

parceiros a alcançar os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável; 

promover o combate ao comércio ilegal internacional de produtos 

químicos; auxiliar na gestão adequada de produtos químicos e resíduos, 

inclusive de plásticos. A realização dos objetivos principais e 

intermediários do Comitê devem estar em estreita colaboração com os 

demais Comitês e órgãos da OCDE e com organizações 

intergovernamentais. 32 

 

Cada um desses Comitês possui Working Parties sobre temas específicos. No Comitê de 

Política Ambiental, o Brasil é participante do Joint Working Party on Trade and the 

Environment (JWPTE) e do Joint Meetings of Tax and Environmental Experts (joint with 

the Committee on Fiscal Affairs) (JMTEE). No geral, o Brasil é convidado no Comitê de 

Política Ambiental. 33 

 

No Comitê de Produtos Químicos, o Brasil participa como associado nas discussões sobre 

Aceitação Mútua de Dados; nas demais discussões, participa como convidado.34 

 

Abaixo apresentam-se os instrumentos legais do Comitê de Política Ambiental e do 

Comitê de Produtos Químicos e Biotecnologia em vigor.   

 

 

 
31 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment Policy Committee 

(EPOC). Atualizado em: 25 de maio de 2021. Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=1546&BodyPID=13144&Lang=en&

Book=True 
32 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Chemicals and Biotechnology 

Committee. Atualizado em: 25 de maio de 2021. Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=7744&BodyPID=13256&Lang=en&

Book=True 
33 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Participation plan: Environment 

Policy Committee. 2019. Disponível em: https://www.oecd.org/global-

relations/partnershipsinoecdbodies/PP-EPOC-PUBLIC-ENG.pdf 
34 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Participation plan: Chemicals and 

biotechnology committee. 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/global-

relations/partnershipsinoecdbodies/PP-CHEMCO-PUBLIC-ENG.pdf 
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Tabela 6: Instrumentos Legais do Comitê de Política Ambiental da OCDE 

 
Instrumento legal35 Data de adoção 

Recommendation of the Council on Environmental Assessment of Development Assistance Projects 

and Programmes 

26/06/2020 

Recommendation of the Council on Water 13/12/2016 

Declaration on Green Growth 25/06/2009 

Recommendation of the Council on Resource Productivity 28/03/2008 

Recommendation of the Council on Good Practices for Public Environmental Expenditure 

Management 

08/06/2006 

Declaration on Integrating Climate Change Adaptation into Development Co-operation 04/04/2006 

Recommendation of the Council on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste 09/06/2004 

Recommendation of the Council on Assessment and Decision-Making for Integrated Transport and 

Environment Policy 

21/04/2004 

  

Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Promoting the Conservation 

and Sustainable Use of Biodiversity 

21/04/2004 

Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity 21/04/2004 

Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Public 

Procurement 

23/01/2002 

Recommendation of the Council on Environmental Information 03/04/1998 

Recommendation of the Council on Improving the Environmental Performance of Government 20/02/1996 

Recommendation of the Council on Integrated Coastal Zone Management 23/07/1992 

Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for 

Recovery Operations 

30/03/1992 

Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in Environmental Policy 31/01/1991 

Recommendation of the Council on Integrated Pollution Prevention and Control 31/01/1991 

Recommendation of the Council on Environmental Indicators and Information 31/01/1991 

Decision-Recommendation of the Council on the Reduction of Transfrontier Movements of Wastes 31/01/1991 

Recommendation of the Council concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to 

Accidental Pollution 

07/07/1989 

Decision-Recommendation of the Council on Exports of Hazardous Wastes from the OECD area 05/06/1986 

Declaration on Environment: Resource for the Future 20/06/1985 

Recommendation of the Council on Strengthening Noise Abatement Policies 20/06/1985 

Recommendation of the Council on the Control of Air Pollution from Fossil Fuel Combustion 20/06/1985 

Recommendation of the Council on Environmentally Favourable Energy Options and their 

Implementation 

20/06/1985 

Decision-Recommendation of the Council on Transfrontier Movements of Hazardous Waste 01/02/1984 

Recommendation of the Council concerning Certain Financial Aspects of Actions by Public 

Authorities to Prevent and Control Oil Spills 

28/04/1981 

Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery 30/01/1980 

Declaration on Anticipatory Environmental Policies 18/05/1979 

Recommendation of the Council on Reporting on the State of the Environment 08/05/1979 

Recommendation of the Council on the Assessment of Projects, Plans and Programmes with 

Significant Impact on the Environment 

08/05/1979 

Recommendation of the Council on Environment and Tourism 08/05/1979 

Recommendation of the Council on Coal and the Environment 08/05/1979 

Recommendation of the Council for Strengthening International Co-operation on Environmental 

Protection in Frontier Regions 

21/09/1978 

Recommendation of the Council on Noise Abatement Policies 03/07/1978 

Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers 03/02/1978 

Recommendation of the Council on the Reduction of Environmental Impacts from Energy Use in 

the Household and Commercial Sectors 

21/09/1977 

Recommendation of the Council for the Implementation of a Regime of Equal Right of Access and 

Non-Discrimination in Relation to Transfrontier Pollution 

17/05/1977 

Recommendation of the Council concerning the Reduction of Environmental Impacts from Energy 

Production and Use 

12/10/1976 

Recommendation of the Council on Principles concerning Coastal Management 12/10/1976 

Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste Management Policy 28/09/1976 

 
35 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dada a dinamicidade de instrumentos legais em vigor na OCDE, 

esse número pode variar, a depender do tempo em que for coletado no sítio eletrônico oficial da 

organização. Para consulta atualizada da quantidade de instrumentos legais em vigor há na organização, 

pode-se acessar o seguinte: OECD.Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/ 
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Declaration on Environmental Policy 14/11/1974 

Recommendation of the Council on Principles concerning Transfrontier Pollution 14/11/1974 

Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle 14/11/1974 

Recommendation of the Council on Traffic Limitation and Low-Cost Improvement of the Urban 

Environment 

14/11/1974 

Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic Aspects 

of Environmental Policies 

26/05/1972 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments. Acesso em 

2021. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm 

 
Tabela 7: Instrumentos Legais do Comitê de Químicos da OCDE 

 
Instrumento legal36 Data de adoção 

Recommendation of the Council on Countering the Illegal Trade of Pesticides 20/02/2019 

Decision-Recommendation of the Council on the Co-operative Investigation and Risk Reduction of 

Chemicals 

25/05/2018 

Recommendation of the Council on Establishing and Implementing Pollutant Release and Transfer 

Registers (PRTRs) 

10/04/2018 

Recommendation of the Council on the Safety Testing and Assessment of Manufactured 

Nanomaterials 

19/09/2013 

Recommendation of the Council concerning Chemical Accident Prevention, Preparedness and 

Response 

15/01/2004 

Declaration on Risk Reduction for Lead 20/02/1996 

Decision-Recommendation of the Council on Compliance with Principles of Good Laboratory 

Practice 

02/10/1989 

Recommendation of the Council concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to 

Accidental Pollution 

07/07/1989 

Decision-Recommendation of the Council concerning Provision of Information to the Public and 

Public Participation in Decision-making Processes related to the Prevention of, and Response to, 

Accidents Involving Hazardous Substances 

08/07/1988 

Decision of the Council on the Exchange of Information concerning Accidents Capable of Causing 

Transfrontier Damage 

08/07/1988 

Decision-Recommendation of the Council on the Systematic Investigation of Existing Chemicals 26/06/1987 

Decision-Recommendation of the Council on Further Measures for the Protection of the 

Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls 

13/02/1987 

Recommendation of the Council concerning Safety Considerations for Applications of Recombinant 

DNA Organisms in Industry, Agriculture and the Environment 

16/07/1986 

Recommendation of the Council concerning Information Exchange related to Export of Banned or 

Severely Restricted Chemicals 

04/04/1984 

Recommendation of the Council concerning the Protection of Proprietary Rights to Data submitted 

in Notifications of New Chemicals 

26/07/1983 

Recommendation of the Council concerning the OECD List of Non-Confidential Data on Chemicals 26/07/1983 

Recommendation of the Council concerning the Exchange of Confidential Data on Chemicals 26/07/1983 

Decision of the Council concerning the Minimum Pre-Marketing Set of Data in the Assessment of 

Chemicals 

08/12/1982 

Decision of the Council concerning the Mutual Acceptance of Data in the Assessment of Chemicals 12/05/1981 

Recommendation of the Council establishing Guidelines in Respect of Procedure and Requirements 

for Anticipating the Effects of Chemicals on Man and in the Environment 

07/07/1977 

Recommendation of the Council on Measures to Reduce all Man-Made Emissions of Mercury to the 

Environment 

18/09/1973 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments. Acesso em 

2021. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm 

 

Além dos instrumentos legais decorrentes do trabalho do Comitê de Químicos e o de 

Política Ambiental, há, pelo menos, 16 outros Instrumentos provenientes de outros 

 
36 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dada a dinamicidade de instrumentos legais em vigor na OCDE, 

esse número pode variar, a depender do tempo em que for coletado no sítio eletrônico oficial da 

organização. Para consulta atualizada da quantidade de instrumentos legais em vigor há na organização, 

pode-se acessar o seguinte: OECD.Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/ 
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Comitês que fazem referência ao cumprimento do desenvolvimento sustentável, da 

Agenda 2030 e do crescimento verde37. São eles:  

 
Tabela 8: Instrumentos Legais da OCDE que mencionam a Agenda 2030 

 
OECD/LEGAL/0381 

Adopted on:  28/04/2010 

Amended on:  10/12/2019 

Recommendation of the Council on Policy Coherence for Sustainable Development 

OECD/LEGAL/5019 

Adopted on:  21/02/2019 

DAC Recommendation on the Humanitarian-Development-Peace Nexus 

OECD/LEGAL/5020 

Adopted on:  11/07/2019 

DAC Recommendation on Ending Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in 

Development Co-operation and Humanitarian Assistance: Key Pillars of Prevention 

and Response 

 

OECD/LEGAL/0458 

Adopted on:  25/06/2020 

Recommendation of the Council on Environmental Assessment of Development 

Assistance Projects and Programmes 

 

OECD/LEGAL/0440 

Adopted on:  09/04/2018 

Recommendation of the Council on Establishing and Implementing Pollutant 

Release and Transfer Registers (PRTRs) 

 

OECD/LEGAL/0444 

Adopted on:  29/05/2018 

Recommendation of the Council on Global Events and Local Development 

OECD/LEGAL/0434 

Adopted on:  12/12/2016 

Recommendation of the Council on Water 

OECD/LEGAL/0441 

Adopted on:  24/05/2018 

Decision-Recommendation of the Council on the Co-operative Investigation and 

Risk Reduction of Chemicals 

 

OECD/LEGAL/0426 

Adopted on:  22/06/2016 

Council informed on:  

12/07/2016 

Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth and Social Prosperity 

(Cancún Declaration) 

OECD/LEGAL/0438 

Adopted on:  13/12/2017 

Recommendation of the Council on Open Government 

OECD/LEGAL/0435 

Adopted on:  25/01/2017 

Recommendation of the Council on Public Integrity 

OECD/LEGAL/0449 

Adopted on:  21/05/2019 

 

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments. Acesso em 

2021. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm 

 

Considerando os 24738 Instrumentos Legais da OCDE em vigor em 2021, o Brasil foi o 

país key partner'' (parceiro-chave) que teve mais aderências conforme gráfico 

disponibilizado pela Organização.   

 

 
37 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dada a dinamicidade de instrumentos legais em vigor na OCDE, 

esse número pode variar, a depender do tempo em que for coletado no sítio eletrônico oficial da 

organização. Para consulta atualizada da quantidade de instrumentos legais em vigor há na organização, 

pode-se acessar o seguinte: OECD.Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/ 
38 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dada a dinamicidade de instrumentos legais em vigor na OCDE, 

esse número pode variar, a depender do tempo em que for coletado no sítio eletrônico oficial da 

organização. Para consulta atualizada da quantidade de instrumentos legais em vigor há na organização, 

pode-se acessar o seguinte: OECD.Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/ 
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Gráfico 3: Aderência a Instrumentos Legais da OCDE por parceiros chave 

 
Fonte:  OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Legal Instruments: Key figures. 

Atualizado em 2021. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/stats 

 

Especificamente, quanto aos instrumentos legais dispostos na tabela acima relacionados 

com crescimento verde e meio ambiente, o Brasil fez a aderência de 3 instrumentos, quais 

sejam: Declaration on the Digital Economy: Innovation, Growth and Social Prosperity 

(Cancún Declaration), do Comitê de Economia Digital, aderência em 05/11/2018; 

Recommendation of the Council on Artificial Intelligence, também do Comitê de 

Economia Digital, aderência em 21/05/2019; e Recommendation of the Council on Open 

Government, do Comitê de Governança Pública, aderência em 11/02/2019. 39 

 

Não há sanção para o descumprimento dos instrumentos legais da OCDE que foram 

adotados por membros e não membros da organização. No entanto, o enforcement ocorre 

mediante a vigilância multilateral, bem como pelo acompanhamento e pelo 

monitoramento realizado entre pares (peer review). Ao elaborar os instrumentos legais, 

os membros da OCDE se preocupam com o alcance do consenso para a constituição dos 

seus termos. Outrossim, possuem forte expectativa de que os termos sejam devidamente 

sejam cumpridos por aqueles que os aderiram.40 

 

 

 

 
39 Pesquisa realizada em outubro de 2021. Dado o início de discussões do processo de acessão do Brasil à 

OCDE, o país pode ter aderido a mais instrumentos legais em momento posterior à realização desse 

trabalho. 
40 THORSTENSEN, Vera; GULLO, Marcelly Fuzaro Gullo. O Brasil na OCDE: membro pleno ou mero 

espectador? Coleções FGV EESP - Textos para Discussão / Working Paper Series. Working paper 479 – 

CCGI Nº 08, Maio de 2018. Disponível em: 

http://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/23926/TD%20479%20-

%20CCGI_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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3. A MENSURAÇÃO DO CRESCIMENTO VERDE E DO ESTADO DO MEIO 

AMBIENTE NA OCDE 

 

Termos econômicos, estatísticas, bancos de dados, indicadores, métodos empíricos, e 

modelagem econômica são bases do trabalho de promoção do crescimento verde da 

OCDE41.Isto pode ser constatado pelos três principais instrumentos legais da organização 

acerca da mensuração do meio ambiente e sobre informação ambiental:  

 

i) Em 1979, a OCDE adotou a Recomendação do Conselho sobre 

Relatórios sobre o Estado do Meio Ambiente (Recommendation of the 

Council on Reporting on the State of the Environment – 

OECD/LEGAL/0170). Esse instrumento legal orienta que os países 

membros precisam reforçar a sua cooperação com o objetivo de melhorar 

a informação ambiental e a elaboração de relatórios ambientais. 

Recomenda ainda que sejam intensificados os esforços na melhoria do 

conhecimento científico, das informações, estatísticas e indicadores sobre 

o estado do meio ambiente, bem como na preparação de relatórios 

nacionais periódicos. Neste sentido o Comitê de Meio Ambiente, reforça 

a necessidade de continuar com os esforços para o desenvolvimento de 

indicadores ambientais que sejam comparáveis, bem como de métodos de 

avaliação.42 

ii)  Em 1991, foi aprovada a Recomendação do Conselho sobre 

Indicadores Ambientais e Informação (Recommendation of the Council 

on Environmental Indicators and Information – OECD/LEGAL/0257). 

Esse instrumento legal recomenda que os países membros intensifiquem 

os seus esforços para melhorar as estatísticas, indicadores e informações 

sobre meio ambiente, especialmente quanto: a vinculação de informações 

ambientais e econômicas; desenvolvimento de indicadores ambientais e 

de contabilidade ambiental para mensuração de desempenho ambiental; 

comunicação de informações ambientais para melhorar o processo de 

tomada de decisão; e, por fim, melhorar a qualidade e a comparabilidade 

das estatísticas existentes, o que inclui estatísticas oficiais, novas 

estatísticas, desenvolvimento de  metodologias e técnicas para melhorar o 

monitoramento ambiental e a coleta de dados.43 

iii) Em 1998, foi aprovada a Recomendação do Conselho sobre 

Informação Ambiental (Recommendation of the Council on 

Environmental Information - OECD/LEGAL/0296.  Adopted on:  

02/04/1998). Recomenda-se que os países membros tomem as ações 

necessárias para garantir a disponibilidade de dados ambientais ao público, 

bem como que essas informações sejam prestadas a qualquer pessoa 

singular ou coletiva que a requeira. Além disso, orienta-se que os países 

membros promovam a disseminação adequada das informações 

ambientais. Para isso, recomenda-se que haja esforços para melhorar a 

 
41 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Green Growth Indicators 2017, 

OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268586-en. 
42 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Recommendation of the Council 

on Reporting on the State of the Environment. OECD/LEGAL/0170.  Adopted on:  07/05/1979. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0170 
43 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Recommendation of the Council 

on Environmental Indicators and Information. OECD/LEGAL/0257.  Adopted on:  30/01/1991. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0257 



42 

 

qualidade, a relevância dos dados sobre a política ambiental de dados, os 

sistemas de informação sobre meio ambiente e suas variáveis econômicas 

relacionadas e que haja o desenvolvimento e uso de indicadores para medir 

o desempenho ambiental. Neste sentido, o Comitê de Política Ambiental 

deve fortalecer o trabalho realizado sobre dados, indicadores e 

informações relativas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável 

e usar esses indicadores na realização de análises de desempenho 

ambiental e demais relatórios.44 

  

Considerando a importância dos indicadores, disposta nos instrumentos legais da OCDE, 

apresentam-se os indicadores de crescimento verde, os de meio ambiente e o banco de 

dados estatístico sobre “Environment” do OECD.STAT45. 

 

3.1 Os indicadores de crescimento verde da OCDE 

 

Os indicadores de crescimento verde da OCDE foram elaborados com o propósito de 

monitorar o progresso dos países no alcance de quatro objetivos principais, quais sejam: 

transição para uma economia de baixo carbono e eficiente no uso de recursos; manutenção 

do capital natural; melhora na qualidade de vida das pessoas; e desenvolvimento e 

implementação de políticas que sejam adequadas no aproveitamento econômico das 

oportunidades econômicas. 46 

 

A elaboração de indicadores da OCDE em crescimento verde abrange quatro áreas, quais 

sejam:  

 

i) Produtividade ambiental e de recursos da economia; 

ii) Base de ativos naturais; 

iii) Dimensão ambiental da qualidade de vida; 

iv) Oportunidades econômicas e respostas políticas.   

 

No quadro abaixo, pode-se compreender melhor o objetivo de cada uma dessas áreas de 

indicadores:  

 
Tabela 9: Indicadores de crescimento verde da OCDE 

 
i) Produtividade ambiental e de recursos da economia 

 

Explicação: São indicadores que analisam a 

eficiência do uso de recursos naturais, energia 

e serviços naturais das atividades econômicas 

tanto na produção quanto no uso. Grande parte 

dos indicadores de produtividade de recursos 

contabiliza os fluxos ambientais que são 

diretamente usados ou gerados pela produção 

ou pelo consumo. Além desses, há os 

indicadores que são baseados na demanda, que 

medem os fluxos ambientais que são 

Conjuntos de indicadores:  

- Produtividade de CO² 

- Produtividade energética 

- Produtividade de material não energético 

- Produtividade multifatorial ajustada ao meio ambiente 

 
44 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Recommendation of the Council 

on Environmental Information. OECD/LEGAL/0296.  Adopted on:  02/04/1998. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0296  
45 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
46 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Green Growth Indicators 2017, 

OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268586-en. 
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incorporados nas importações e nas 

importações. 

 

ii) Base de ativos naturais 

 

Explicação: Esses indicadores analisam a 

base de ativos naturais que são mantidos 

intactos e aqueles que são utilizados dentro de 

limites sustentáveis quanto a quantidade, a 

qualidade e o valor. Os indicadores de base de 

ativos naturais foram desenvolvidos com o 

objetivo de auxiliar a análise dos riscos para as 

bases de ativos naturais diante do crescimento 

econômico. 

 

Conjuntos de indicadores:  

- Recursos de água doce 

- Recursos na terra 

- Recursos florestais 

- Recursos da vida selvagem 

- Atmosfera e clima 

iii) Dimensão ambiental da qualidade de vida 

 

Explicação: Esses indicadores mensura a 

interação entre as condições e os riscos 

ambientais e a qualidade de vida e o bem-estar 

das pessoas. Demonstra como o crescimento 

de renda é ou não acompanhado pela 

exposição humana à poluição e aos riscos 

ambientais, custos de saúde relacionados, 

entre outros.  

 

Conjuntos de indicadores:  

- Dimensão ambiental da qualidade de vida 

- Acesso a água potável e tratamento de esgoto 

 

iv) Oportunidades econômicas e respostas políticas 

 

Explicação: Analisam as oportunidades 

econômicas que são relacionadas ao 

crescimento verde. Monitoram, ainda, as 

políticas que promovem a transição para o 

crescimento verde e para remover as barreiras 

para fazer a transição para o crescimento 

verde.  

Conjuntos de indicadores:  

- Tecnologia e inovação (patentes) 

- Tecnologia e inovação (pesquisa e desenvolvimento) 

- Bens e serviços ambientais  

- Fluxos financeiros internacionais 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Green Growth Indicators 2017, OECD 

Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268586-en. 

 

Associados a esses indicadores, há ainda, os indicadores de contexto socioeconômico que 

apresentam informações sobre os efeitos das políticas e medidas de crescimento sobre o 

crescimento e o desenvolvimento. São os indicadores de contexto socioeconômico que 

fazem a relação entre os indicadores de crescimento verde a objetivos sociais, por 

exemplo, a redução da pobreza, a igualdade social e a inclusão. 47 

 

Para a OCDE, os indicadores de crescimento verde não são indicadores exaustivos. A 

organização mantém esses indicadores de forma flexível para que possam ser adotados 

pelos países de acordo com os seus respectivos contextos nacionais. Os indicadores 

auxiliam no processo de avaliação dos países e na comparação do seu progresso.48  

 

Também os indicadores foram desenvolvidos para informar o processo de decisão no 

desenvolvimento de políticas para implementar o crescimento verde. Permitem, portanto, 

realizar o monitoramento e o exame do progresso das políticas em direção ao crescimento 

 
47 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Green Growth Indicators 2017, 

OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268586-en. 
48 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 11. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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verde como apresentado na OCDE em 2011. Esses indicadores permitem compreender 

melhor as interações entre economia, base de ativos naturais e as ações políticas. 49 

 

Os indicadores de crescimento verde são considerados os principais instrumentos para 

realizar o rastreamento das políticas e ações para o crescimento verde. 50 

 

Além dos indicadores de crescimento verde, em trabalho publicado sob responsabilidade 

do Secretário Geral da OCDE, a organização apresenta informações sobre o conjunto 

básico de indicadores para avaliar o desempenho ambiental dos países e orientá-los ao 

alcance do desenvolvimento sustentável51. Há, assim, os indicadores de meio ambiente. 

 

3.2 Os indicadores de meio ambiente da OCDE  

 

Os indicadores de meio ambiente da OCDE cobrem as seguintes áreas:  

 

i) Mudanças Climáticas 

ii) Qualidade do ar 

iii) Recursos de água doce 

iv) Economia circular – resíduos e materiais  

v) Recursos biológicos e biodiversidade 

vi) Economia oceânica sustentável   

 

Abaixo quadro explicativo sobre cada uma das áreas e os indicadores relacionados:  

 
Tabela 10: Indicadores de meio ambiente da OCDE 

 
i) Mudanças climáticas 

 

Explicação: Segundo a OCDE, as alterações 

ou mudanças climáticas ameaçam os 

ecossistemas, a biodiversidade, os recursos 

hídricos, os assentamentos humanos e 

aumenta a vulnerabilidade a eventos 

climáticos extremos. A organização destaca os 

principais desafios das políticas para mitigar 

as emissões de gases de efeito estufa, bem 

como estabilizar as concentrações desses 

gases na atmosfera: implementar estratégias 

nacionais e internacionais de baixo carbono; 

desvincular as emissões de gases de efeito 

estufa do crescimento econômico; aumentar os 

fluxos comerciais, a interdependência das 

cadeias de valor globais e a realocação da 

produção intensiva em carbono para o exterior 

ao passo em que há a redução das emissões 

domésticas; realizar a combinação de 

instrumentos de carbono com as políticas 

sobre as mudanças climáticas; alinhar 

Conjuntos de indicadores:  

- Emissões de gases de efeito estufa: níveis, intensidades, por 

fonte, por setor que abrange os dados sobre a mudança anual de 

temperatura da superfície por país e região;  

- Emissões de CO² do uso de energia que abrange: emissões 

baseadas na produção (níveis, intensidades, produtividade, 

participação no transporte) e emissões baseadas na demanda 

(intensidades, produtividade por setor) 

- Uso de energia (oferta e mistura de energia, intensidades, 

participação de renováveis) 

 

Algumas medidas e instrumentos relacionais: 

- Impostos relevantes para as mudanças climáticas (receita 

arrecadada e estrutura de base tributária);  

- Apoio aos combustíveis fósseis (subsídios aos combustíveis e 

outras medidas de apoio);  

- Taxas efetivas de carbono; 

- Inovação e desenvolvimento de tecnologia (patentes e pesquisa e 

desenvolvimento); 

 
49 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Green Growth Indicators 2017, 

OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264268586-en. 
50 Idem. 
51 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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políticas, inclusive em áreas não climáticas, 

para reduzir as emissões, adotar estratégias de 

adaptação e alcançar objetivos de aumento do 

bem-estar.   

- Assistência oficial ao desenvolvimento para o clima (mitigação 

e adaptação).  

 

A leitura desses indicadores pode ser realizada em conjunto com 

os de economia circular e biodiversidade, bem como com os 

indicadores relacionados à água e qualidade do ar.  

 

ii) Qualidade do ar 

 

Explicação: Segundo a OCDE, os principais 

poluentes atmosféricos decorrem da 

transformação e do consumo de energia em 

processos industriais que ocasionam risco para 

saúde e é responsável pela degradação 

ambiental. As emissões em foco pela OCDE 

são as de enxofre e de nitrogênio, bem como a 

de material fino particulado (PM2,5). A 

organização destaca os principais desafios 

para adoção de políticas que sejam capazes de 

reduzir as emissões de poluentes atmosféricos 

locais e regionais e garantir o crescimento 

econômico: desenvolver políticas que 

substituam combustíveis sujos por outros que 

sejam menos poluentes; oferecer incentivos a 

empresas e consumidores; entre outros. 

  

Conjuntos de indicadores:  

- Emissões e intensidades de poluentes que abrangem mensuração 

sobre: partículas finas (PM2,5), óxido de nitrogênio (NOx ) e 

óxido de enxofre (SO x ). 

- Qualidade do ar e saúde que abrange a exposição da população a 

partículas finas (PM2,5), mortalidade por PM 2,5 e custo de bem-

estar da mortalidade por PM 2,5. 

- Impostos relevantes para a redução da poluição do ar: receita 

gerada e estrutura da base tributária. 

 

iii) Recursos de água doce 

 

Explicação: Segundo a OCDE, os recursos 

hídricos são afetados por captações de água 

como irrigação, processos industriais, cargas 

de poluição decorrentes das atividades 

agrícolas, das indústrias, das residências, das 

mudanças no clima e das condições 

meteorológicas. A organização destaca os 

desafios para implementação de políticas de 

gestão sustentável dos recursos hídricos: a 

necessidade de adotar políticas que combinem 

a administração por demanda de água, 

promovam a eficiência do seu uso e façam sua 

alocação; medidas de prevenção e de redução 

da poluição de todas as fontes; e o 

gerenciamento de forma cooperativa, 

mediante avaliações de rico e a combinação de 

medidas de prevenção e mitigação.    

Conjuntos de indicadores:  

- Captação de água: estresse hídrico, captação total de água (níveis 

e intensidades), captação de água para abastecimento público, 

captação de água para irrigação e superfície de terras irrigadas. 

- Tratamento de esgoto: taxas de conexão de tratamento de esgoto. 

iv) Economia circular – resíduos e materiais 

 

Explicação: O crescimento econômico 

demanda recursos materiais (matérias-primas, 

energia, outros recursos naturais) que se 

tornam resíduos se não forem gerenciados de 

forma adequada. A OCDE destaca os 

principais desafios para melhorar a eficiência 

dos recursos e da produtividade em todas as 

fases do ciclo de vida dos materiais, em toda a 

cadeia de abastecimento: ampliar o escopo de 

políticas de gestão de resíduos e a integração 

de políticas sobre materiais, gerenciamento e 

uso de produtos, inclusive químicos, e 

materiais de acordo com o ciclo de vida e o 

gerenciamento de produtos e políticas 

relacionadas. Busca-se alcançar a economia 

circular como uma forma de garantir o 

abastecimento adequado de materiais, gerir os 

impactos ambientais associados ao ciclo de 

vida e da cadeia de abastecimento, bem como 

Conjuntos de indicadores:  

- Gerenciamento de resíduos que abrange a geração total de 

resíduos e intensidades; geração de resíduos municipais, 

intensidades, recuperação, reciclagem e ações de descarte. 

- Uso de recursos materiais que abrange a combinação e 

intensidades de consumo de materiais, produtividade de materiais 

e intensidades de pegada de materiais. 
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de garantir a não degradação dos recursos 

naturais.  

v) Recursos biológicos e biodiversidade 

 

Explicação: A biodiversidade e os serviços 

ecossistêmicos constituem o capital natural. A 

perda da biodiversidade é uma preocupação na 

medida em que provoca a redução da 

resiliência do ecossistema, aumenta a 

vulnerabilidade a ameaças, por exemplo, aos 

impactos negativos das mudanças climáticas. 

A OCDE destaca alguns desafios de política 

para a garantia da conservação efetiva e o uso 

sustentável da biodiversidade: fortalecer a 

proteção da biodiversidade; implementar 

estratégias para eliminar a exploração ilegal e 

o comércio de espécies ameaçadas, a pesca 

ilegal, não declarada e não regulamentada; 

implementação de políticas ambiciosas que 

possam integrar as preocupações com a 

biodiversidade nas políticas econômicas e 

setoriais; remoção de subsídios que são 

prejudiciais ambientalmente e fortalecimento 

dos instrumentos econômicos em prol da 

conservação e do uso sustentável da 

biodiversidade. 

Conjuntos de indicadores:  

- Cobertura do solo que abrange a cobertura do solo por tipo, áreas 

construídas, perdas e ganhos de áreas com vegetação natural e 

seminatural. 

- Recursos florestais que abrange a área florestal e intensidade de 

uso dos recursos florestais. 

- Espécies ameaçadas e áreas protegidas que abrange a 

porcentagem de mamíferos, plantas vasculares, peixes de água 

doce, aves e anfíbios ameaçados e áreas protegidas por categorias 

de manejo. 

- Impostos relevantes para a biodiversidade que abrange a receita 

arrecadada e estrutura da base tributária. 

vi) Economia oceânica sustentável 

 

Explicação: A OCDE defende que a saúde 

dos ecossistemas marinhos é fundamental para 

manter os serviços e a capacidade dos oceanos 

de se recuperar das mudanças climáticas ou 

mudanças biogeoquímicas. Os oceanos, 

portanto, estão relacionados ao bem-estar das 

pessoas e à resiliência das comunidades 

costeiras ao risco. É necessário monitorar o 

progresso na melhoria da produtividade 

ambiental e dos recursos da economia 

oceânica, bem como destacar as oportunidades 

econômicas. A organização destaca os 

principais desafios em implementar políticas 

para garantia de uma economia oceânica 

sustentável: garantir a conservação e o uso 

sustentável da biodiversidade marinha de 

forma efetiva; fortalecer a cooperação 

internacional e regional para a proteção do 

meio ambiente marinho; acelerar a 

descarbonização da economia oceânica 

mediante estratégias nacionais e 

internacionais; adaptar as comunidades 

costeiras aos ricos de aumento do nível do 

mar; garantir a gestão eficaz dos recursos 

materiais e dos resíduos; e incentivar a 

inovação e a mobilização de financiamento 

privado.  

 

Conjuntos de indicadores:  

- Capital natural do oceano 

- A dimensão ambiental do bem-estar e resiliência 

- Produtividade ambiental e de recursos 

- Oportunidades econômicas de buscar a sustentabilidade do 

oceano  

- Respostas políticas direcionadas à sustentabilidade do oceano 

que abrange as áreas marinhas protegidas e instrumentos 

direcionados à sustentabilidade. 

- A dimensão ambiental do bem-estar e resiliência que está em 

elaboração (2021-2022) 

- Contexto econômico 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment.  Elaboração: as autoras.  

 

A OCDE realiza uma série de estudos qualitativos e estatísticos para produzir indicadores 

que permitam compreender o status do país e compará-lo com os países da OCDE e com 

os países não membros da organização. Há dados do Brasil no banco de dados estatístico 

sobre os indicadores de crescimento verde da OCDE. 
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3.3 O banco de dados da OCDE sobre desenvolvimento sustentável e meio ambiente 

 

Um panorama sobre os indicadores da OCDE e suas respectivas categorias e variáveis, 

pode ser apresentado como segue:   

 
Tabela 11: Temas e categorias de indicadores de meio ambiente do banco de dados estatístico da OCDE 

 
Tema Indicadores de primeiro nível 

 
Indicadores de segundo nível 

Ar e Clima Emissões atmosféricas – estimativas da OCDE 

 

- 

Emissões de CO² do Transporte Aéreo 

 

Emissões de gases de efeito estufa 

Emissões atmosféricas por fonte 

Air Emissions Account 

 

Água Geração e descarga de águas residuais 

Recursos de Água doce 

Abstrações de água doce 

Água disponibilizada para uso 

Tratamento de água poluída 

Capacidade de tratamento de estações de 

tratamento de águas residuais 

 

 

 

- 

Lixo Geração de resíduos por setor 

Resíduos Municipais – geração e tratamento 

Desperdício de comida 

 

 

- 

Riscos 
Ambientais e 

saúde 

Exposição à poluição do ar 

 

 

Exposição a PM 2.5 em áreas urbanas 

funcionais 

Custo de mortalidade e bem estar devido à 

exposição a riscos relacionados ao meio ambiente 

 

 

- 

 
Tema 

 

Indicadores de primeiro nível 

 

 

Indicadores de segundo nível 

Recursos 
materiais 

 

Recursos materiais  

- 

Floresta 
 

Esgotamento e crescimento dos recursos florestais 

em termos de volume 

 

 

- 

Biodiversidade Áreas protegidas 

 

Área Terrestre Protegida 

Área Marinha Protegida 

Área protegida por objetivo de manejo 

 

Espécies Ameaçadas 

 

- 

Recursos 
Terrestres 

 

Cobertura da Terra  

 

Mudança de área construída e área 

construída em países e regiões 

Cobertura do solo em países e regiões 

Cobertura do solo em áreas urbanas 

funcionais 

Mudança da cobertura do solo em países 

e regiões 

Área construída e alteração da área 

construída em Áreas Urbanas Funcionais 

Mudança da água superficial e da água 

superficial  

Paisagem de floresta intacta 

Uso da Terra 

 

 

- 
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Recursos 
Minerais e 

energéticos 

Recursos Minerais e Energéticos - 

 
Tema 

 

 

Indicadores de primeiro nível 

 

 

Indicadores de segundo nível 

Inovação em 
tecnologias 

relacionadas ao 
meio ambiente 

Desenvolvimento de tecnologia 

Colaboração Internacional em desenvolvimento de 

tecnologia (taxas) 

Colaboração Internacional em desenvolvimento de 

tecnologia (bilateral) 

Difusão de tecnologia 

Indicadores de resumo 

 

 

 

 

- 

Produtividade 
multifatorial 

com ajuste 
ambiental 

Produtividade multifatorial com ajuste ambiental  

- 

Despesas e 
receitas 

ambientais 

Contas de despesas de proteção ambiental - 

Política 
Ambiental 

Rigor de Política Ambiental 

 

Índice de Rigor de Política Ambiental 

Inventário de Medidas de Apoio a Combustíveis 

Fósseis 

 

Suporte de Combustível fóssil: AUS; 

AUT; BEL; CAN; CHL; CZE; DNK; 

EST; FIN; FRA; DEU; GRC; HUN; ISL; 

IRL; IRS; ITA; JPN; KOR; LVA; LTU; 

LUX; MEX; NLD; NZL; NOR; POL; 

PRT; SVX;SVN; ESP; SWE; CHE; 

TUR; GBR; EUA; ARG; CHN; BRA; 

COL; IND; IDN; IDN; ZAF 

Receita fiscal ambientalmente relacionada 

 

- 

Tarifas de alimentação de energia renovável 

 

- 

Indicadores 
agroambientais: 

nutrientes 

Indicadores agroambientais balanço de nutrientes 

Balanço de nitrogênio 

Equilíbrio de fósforo 

 

- 

Tema 
 

Indicadores de 1º nível  Indicadores de 2º nível 

Outros 
Indicadores 

agroambientais 

Outros indicadores agroambientais 

Área de terra agrícola 

Emissões de amônia 

Uso de energia e produção de biocombustíveis 

Índice de aves agrícolas 

Emissões de gases de efeito estufa 

Erosão do solo 

Qualidade da água 

Recursos hídricos 

Avaliação de Impacto ambiental por países 

Venda de pesticidas 

 

 

 

 

- 

Crescimento 
Verde 

 

Indicadores de crescimento verde Produtividade ambiental e de recursos 

Base de ativos naturais 

Dimensão ambiental da qualidade de vida 

Oportunidades econômicas e respostas 

políticas  

Contexto socioeconômico 

Economia 
Sustentável do 

Oceano 
 

Países por indicador 

Indicadores por país 

 

- 

Indicadores de 
política 

Emissões de carbono incorporadas ao comércio  

- 
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comercial e 
ambiental 

Emissões de carbono incorporadas ao comércio 

sob a premissa de intensidade igual de carbono 

Efeito de escala, composição e técnica das 

emissões de carbono importado 

Materiais incorporados ao comércio  

Balanço de nutrientes das exportações 

Medidas de suporte para combustíveis fósseis 

Tarifas sobre bens ambientais 

Comércio de bens relacionados ao meio ambiente 

Comércio de resíduos e sucata 

 

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Em relação a cada um dos indicadores, existem subcategorias e variáveis que podem ser 

medidas pela organização. A nomenclarutura “indicadores de 1ª nível” e “indicadores de 

2º nível” foi atribuída de forma a facilitar a compreensão das várias categorias e 

subcategorias de indicadores, no âmbito desse trabalho. Esses dados podem ser 

consultados no banco de dados estatístico da OCDE (OECD.STAT), no tema 

Environment (Meio Ambiente).52 

  

4. AS MÚLTIPLAS AVALIAÇÕES DA OCDE SOBRE O PERFIL DOS 

MEMBROS E NÃO-MEMBROS 

 

Os indicadores de crescimento verde, da Estrutura de Crescimento Verde da OCDE, têm 

como objetivo auxiliar os governos a construir capacidade institucional e de governança 

para tornar o crescimento mais neutro em relação ao meio ambiente, bem como 

concretizar o desenvolvimento sustentável. A OCDE inseriu o crescimento verde no 

processo de supervisão das políticas nacionais, quais sejam: Pesquisas Econômicas, 

Avaliações de Desempenho Ambiental, Avaliações de Inovação, Avaliações de Política 

de Investimento e Avaliações Multidimensionais de Países. Mediante o crescimento 

verde, é possível realizar uma avaliação mais aprofundada das políticas, bem como 

impulsionar os países na concretização do crescimento verde.53  

 

Além disso, a OCDE realiza a Revisão por Pares (Peer Reviews) para avaliar se as 

recomendações realizadas foram cumpridas e se houve a efetiva adesão aos Instrumentos 

da OCDE54. O mecanismo de avaliação ou revisão por pares da OCDE é um elemento 

central do desenvolvimento do trabalho da OCDE e depende da disposição do país em 

submeter os elementos necessários para a avaliação por outros países. Recente avaliação 

do Brasil sob Peer Review foi sobre a Lei e Política de Concorrência em 2019. 55 

 

4.1 DAC Peer Reviews  

 

Os membros do Comitê de Assistência ao Desenvolvimento (Development Assistance 

Committee - DAC) da OCDE são submetidos às Avaliações por Pares (DAC Peer 

reviews), que fornecem análises aprofundadas sobre os sistemas de políticas de 

 
52 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
53 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 14. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 
54 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. About OECD DAC Peer reviews. 

Acesso em: 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/about-peer-reviews.htm 
55 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Peer Reviews of 

Competition Law and Policy: Brazil 2019. 2019. Disponível em: 

https://www.oecd.org/competition/oecd-peer-reviews-of-competition-law-and-policy-brazil-2019.htm  

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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desenvolvimento, e analisam as lições aprendidas dos demais países da OCDE. O DAC 

possui dois objetivos ao realizar o peer review: atribuir responsabilidade aos membros, 

que assumiram compromissos a partir das recomendações e dos instrumentos da OCDE, 

e o de aprendizagem.56 

 

O DAC Peer Review possui três pilares: esforços globais e domésticos; envolvimento do 

país parceiro; e parcerias inclusivas. E, possui quatro fundações: política, acordos 

institucionais, financiamento para o desenvolvimento sustentável e sistemas de gestão. 57  

 

4.2 Pesquisas Econômicas (OECD Economic Surveys) 

 

Nas pesquisas econômicas da OCDE, os indicadores de crescimento verde são previstos 

com o objetivo de monitorar e mensurar o progresso dos países, tornando possível discutir 

as políticas aplicadas para melhorar os resultados de objetivos econômicos. Inclui-se, 

ainda, aspectos ambientais na discussão de políticas estruturais ou macroeconômicas.58  

 

O foco é melhorar as políticas econômicas, o bem-estar das pessoas, educação, proteção 

social, políticas estruturais, comércio internacional, concorrência, governança, combate a 

corrupção, meio ambiente, entre outros. Procura-se auxiliar os países a avançar no 

crescimento econômico inclusivo e sustentável. 

 

4.3 Avaliação de Desempenho Ambiental (Environmental Performance Reviews – 

EPR) 

 

A Avaliação de Desempenho Ambiental (Environmental Performance Reviews – EPR) 

examina a combinação entre as questões ambientais e as políticas econômicas, fiscais, e 

de emprego adotadas pelo país, no âmbito da transição para o crescimento verde59. 

Mediante os relatórios que são preparados pelo Secretariado da OCDE, de forma 

independente e baseada em fatos e recomendações, os países podem examinar e avaliar 

seus desempenhos. Neste sentido, as avaliações possuem os seguintes objetivos: auxiliar 

os países em medir o seu próprio progresso quanto aos compromissos domésticos e 

internacionais que foram assumidos, promover o diálogo e a aprendizagem entre pares, 

e, por fim, realizar a prestação de contas tanto ao público quanto aos outros países. 60  

 

O conteúdo das avaliações contém recomendações específicas sobre o melhoramento da 

qualidade ambiental, considerando a realidade do país analisado. Abrange-se o progresso 

do país no uso eficiente de energia e de recursos, a intensidade de carbono de sua 

economia, o gerenciamento de ativos naturais, a melhoria da qualidade do meio ambiente, 

a governança e a gestão ambiental, o que inclui a sua estrutura legislativa e como essa 

estrutura é cumprida. Inclui-se ainda análise sobre os esforços do país em cumprir com 

medidas para alcançar o crescimento verde, integrando as políticas de meio ambiente em 

 
56 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. About OECD DAC Peer reviews. 

Acesso em: 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/dac/peer-reviews/about-peer-reviews.htm 
57 Idem. 
58 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 14. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 
59 Idem. 
60 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environmental Performance 

Reviews. 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/env/country-reviews/about-env-country-

reviews.htm 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web
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suas políticas econômicas. E, por fim, o país avaliado pode escolher duas temáticas para 

que sejam avaliadas de forma mais aprofundada. 61 

 

O passo a passo da revisão feita pelo Grupo de Trabalho sobre Desempenho Ambiental 

do Comitê de Política Ambiental pode ser resumido abaixo:  

 
Figura 2: Etapas da revisão de desempenho ambiental 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environmental Performance Reviews. 

2018. Disponível em: https://www.oecd.org/env/country-reviews/about-env-country-reviews.htm 

 

Na etapa de preparação e coleta de informações, é elaborado um questionário em 

cooperação com ministérios e agências relevantes para a avaliação. Ocorre também a 

compilação de dados e de documentação, bem como há a preparação para a missão de 

avaliação. 62 

 

Na missão de avaliação, forma-se uma equipe de analistas e de especialistas, incluindo 

especialistas do país que será submetido à avaliação. É prevista uma visita de campo para 

examinar os temas que o país requereu que avaliação fosse feita em profundidade. Dois 

ou mais países da OCDE disponibilizam voluntariamente alguns especialistas para 

acompanhar a missão de avaliação, contribuindo para fortalecer a concepção de revisão 

por pares da organização. 63 

 

Na reunião política, ocorre discussão de alto nível, entre o Secretariado da OCDE e o 

governo do país analisado, sobre as conclusões e recomendações que foram realizadas 

pela missão. 64 

 

Após a reunião política, é elaborado um relatório preliminar que contém a avaliação 

realizada e as recomendações propostas. Esse relatório é disponibilizado ao país analisado 

e ao Grupo de Trabalho da OCDE sobre Desempenho Ambiental. 65 

 

Na revisão por pares, uma reunião do Grupo de Trabalho é feita para a apresentação do 

relatório ao país que foi avaliado. Nesse momento, as delegações discutem, fazem 

 
61 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environmental Performance 

Reviews. 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/env/country-reviews/about-env-country-

reviews.htm 
62 Idem. 
63 Idem. 
64 Idem. 
65 Idem. 

 

 Preparação e coleta de informações 

 Missão de Avaliação 

 Reunião política 

 Relatório preliminar 

 Revisão por pares 

 

 

 

 



52 

 

perguntas e trocam boas práticas sobre os assuntos avaliados no relatório. Também na 

revisão por pares ocorre a aprovação da avaliação e das recomendações que refletem as 

visões dos países membros da OCDE. 66 

 

Após as Avaliações de Desempenho Ambiental, os países avaliados são encorajados a 

apresentar relatórios após cinco anos de realizada a avaliação para demonstrar quais 

alterações foram realizadas e quais dificuldades foram encontradas para implementar as 

recomendações.  

 

Os membros consideram, por meio das etapas da avaliação de desempenho ambiental da 

OCDE, que o processo da organização não é arbitrário. O país avaliado participa de todo 

o processo, desde o início de sua execução, e abrange a concepção de revisão por pares, 

ou seja, os demais países podem contribuir com suas experiências no processo de 

realização de recomendações. 67 

 

4.4 Avaliações de Inovação (OECD Reviews of Innovation Policy)  

 

A Recomendação do Conselho sobre Tecnologias da Informação e da Comunicação e 

sobre Meio Ambiente (Recommendation of the Council on Information and 

Communication Technologies and the Environment - OECD/LEGAL/0380 é relevante. 

Foi adotada em 07/04/2010 pelo Comitê de Política de Economia Digital, tecnologias de 

informação, informática e comunicações (Information and communication technologies 

- ICTs). Pela recomendação, as políticas de ICT devem ser coordenadas com as políticas 

de clima, meio ambiente e de energia com o objetivo de melhorar o desempenho 

ambiental. Também devem adotar a perspectiva de ciclo de vida dos produtos ICTs para 

aplicar a gestão sustentável dos recursos, estendendo a vida útil desses produtos; apoiar a 

pesquisa e inovação em Tecnologias e Serviços Verdes; promover a educação, o 

treinamento e o desenvolvimento de habilidades relacionados aos ICTs; melhorar práticas 

de incentivo e difusão de ICTs verdes; os governos devem minimizar o impacto ambiental 

dos ICTs de forma a se tornarem exemplos para a sociedade; melhorar os critérios 

ambientais de compras públicas de produtos e serviços ICTs; definir objetivos e metas de 

políticas transparentes sobre as estratégias políticas relacionadas a ICTs68.  Neste sentido, 

o trabalho da OCDE em inovação está relacionado com o desenvolvimento sustentável e 

com a Estratégia de Crescimento Verde.  

 

No Outlook (OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2021: Times of Crisis 

and Opportunity), a orientação do relatório foi a de reforçar que as políticas relacionadas 

a ICTs devem ser desenvolvidas e implementadas para enfrentar os desafios de longo 

prazo de sustentabilidade, inclusão e resiliência. O relatório enfatiza a necessidade de 

abordar os problemas causados pela pandemia do COVID-19 e os desafios para a 

transição de sociedade mais sustentáveis mediante pesquisa transdisciplinar, bem como a 

necessidade de estabelecer mecanismos globais eficazes e sustentáveis para apoiar a 

pesquisa e desenvolvimento para enfrentar os problemas globais. Entre as análises do 

 
66 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environmental Performance 

Reviews. 2018. Disponível em: https://www.oecd.org/env/country-reviews/about-env-country-

reviews.htm 
67 Idem. 
68 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Recommendation of the Council on 

Information and Communication Technologies and the Environment. OECD/LEGAL/0380.  Adopted on:  

07/04/2010. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0380 
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relatório, enfatizou-se a importância da engineering (or “synthetic”) biology para buscar 

soluções a limitar os efeitos das mudanças climáticas, mediante novos materiais, mudança 

de biocombustíveis para produtos de base biológica de alto valor, armazenamento de 

dados de longo prazo, entre outros. 69 

 

A OCDE possui as seguintes áreas de trabalho em inovação: política de ciência tecnologia 

e inovação, governo inovador, pesquisa e gestão do conhecimento, pesquisa e gestão do 

conhecimento e a Iniciativa “Tornando-se digital” (Going digital). Entre os temas 

relacionados ao Going Digital, por exemplo, encontra-se a preocupação com crescimento 

e bem- estar, sob orientação política da Estratégia de Crescimento Verde da OCDE. Nesse 

tópico, mensura-se desde o acesso de indivíduos à Internet como também a poluição do 

ar por setores digitais intensivos (KG por milhão de dólares de valor agregado) e o e-lixo 

que é gerado (kg por habitante). 70  

 

A partir do trabalho da OCDE em Inovação, a Organização realiza as Revisões de Política 

de Inovação da OCDE (OECD Reviews of Innovation Policy) com o objetivo de avaliar 

o sistema de inovação dos membros e dos parceiros da organização. A partir da Avaliação 

são realizadas recomendações personalizadas aos países para que possam melhorar as 

suas políticas relacionadas à inovação e melhorar o seu desempenho.71  

 

4.5 Avaliações de Política de Investimento (Investment Policy Reviews) 

 

A Avaliação de Política de Investimento realizada pela OCDE contém as principais 

tendências e políticas de investimento dos países avaliados. Para realização da Avaliação 

de Política de Investimento, a OCDE utiliza o Policy Framework for Investment da 

organização. A partir dessa avaliação, propõe as ações e as recomendações que devem 

ser realizadas pelo país.72  

 

A avaliação pode incluir tanto as políticas de investimento (promoção e facilitação de 

investimentos), políticas de comércio, concorrência, tributação, governança, 

infraestrutura, desenvolvimento de recursos humanos, inclusive, investimento em apoio 

ao crescimento verde.73  

 

Especificamente em investimento para o crescimento verde, a OCDE analisa as relações 

entre investimento e meio ambiente com foco em clima, finanças, investimentos verdes e 

 
69 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Science, Technology and 

Innovation Outlook 2021: Times of Crisis and Opportunity. 2021. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/sites/75f79015-en/1/1/index.html?itemId=/content/publication/75f79015-

en&_csp_=408df1625a0e57eb10b6e65749223cd8&itemIGO=oecd&itemContentType=book  
70 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Innovation. Acesso em 2021. 

Disponível em: https://www.oecd.org/innovation/ 
71 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Reviews of Innovation 

Policy. Acesso em 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/sti/inno/oecd-reviews-of-innovation-

policy.htm  
72 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Investment Policy Reviews. 

Acesso em: 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/investment/countryreviews.htm 
73 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. About the Investment Policy 

Reviews. Acesso em: 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/countries/egypt/oecd-investment-

policy-reviews-egypt-2020-9f9c589a-en.htm 

https://www.oecd.org/sti/inno/oecd-reviews-of-innovation-policy.htm
https://www.oecd.org/sti/inno/oecd-reviews-of-innovation-policy.htm
https://www.oecd.org/countries/egypt/oecd-investment-policy-reviews-egypt-2020-9f9c589a-en.htm
https://www.oecd.org/countries/egypt/oecd-investment-policy-reviews-egypt-2020-9f9c589a-en.htm
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e transição para economia de baixo carbono. As revisões de política de investimento que 

tiveram um capítulo sobre meio ambiente foram as da China, Colômbia e Tunísia. 74  

 

4.6 Avaliações Multidimensionais de Países (OECD Multi-dimensional Country 

Reviews) 

 

As Avaliações Multidimensionais de Países (OECD Multi-dimensional Country Reviews) 

são especialmente voltadas para economias emergentes e não pertencentes à OCDE. 

Essas avaliações tratam sobre questões socioeconômicas que são relevantes para o 

crescimento verde75. A OCDE entende como multidimensionalidade:  

 
O conjunto de desafios que os países emergentes e em desenvolvimento enfrentam é 

complexo e multifacetado. Os formuladores de políticas precisam conciliar os objetivos 

econômicos, sociais e ambientais para garantir que o caminho de desenvolvimento de 

seu país seja sustentável e que a vida dos cidadãos melhore. (Tradução livre) 76 

 

Desse modo, essas avaliações têm por objetivo realizar uma revisão geral das políticas e 

estratégias adotadas pelos países, considerando a necessidade de garantir o crescimento e 

remover restrições à concretização do desenvolvimento e melhoria do bem-estar77. As 

avaliações possuem, três fases, em resumo: 
 

Figura 3: Etapas da Avaliação Multidimensional da OCDE 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Development Pathways: Multi-

domensional Country Reviews. Acesso em 2021. Disponível em: 

https://www.oecd.org/development/mdcr/methodology/ 

 

Um relatório final é elaborado após esse processo de avaliação. Alguns países que já 

passaram pela avaliação multidimensional da OCDE são: Argentina, Costa do Marfim, 

Cazaquistão, Myanmar, Panamá, Paraguai, Peru, Senegal, Tailândia, Uruguai e Vietnã.  

 

5. O ACOMPANHAMENTO E A REVISÃO DO BRASIL 

 

Diante do pedido de acessão do Brasil à OCDE, o papel da organização na concretização 

do crescimento verde e do desenvolvimento sustentável, mediante suas orientações gerais 

(o que inclui os guias, princípios, trabalho e estudos), os instrumentos legais, os 

 
74 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Investment for green growth. 

Acesso em: 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/daf/inv/mne/green.htm 
75 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Work on Green Growth 

2019-2020. OECD, 2019, p. 14. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web 
76 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Multi-dimensional Country 

Reviews. Acesso em: 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/development/mdcr.htm  
77 Idem. 

 

 
Fase I - Diagnóstico e identificaçãp dos impulsionadores de 
desenvolvimento 

 
Fase II - Análise aprofundadda sobre as principais restrições e 
realização de recomendações 

 
Fase III - Apoiar o governo na elaboração de estratégias para 
impelementar as recomendações  
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indicadores e os processos de avaliação devem ser considerados. Abaixo, apresentam-se 

as recentes avaliações da organização sobre o Brasil.  

 

5.1 Avaliação Econômica 

 

Na avaliação realizada sobre a política econômica do Brasil, algumas considerações 

foram realizadas pelo OECD Economic Survey:  

 

i) Discussão sobre políticas macroeconômicas, especialmente, a política 

fiscal, no quadro da pandemia, com apoio às famílias e diante do desafio 

do ajuste fiscal;  

ii) Reformas necessárias para melhorar a produtividade do país que está 

estagnada;  

iii) Novas oportunidades de trabalho que estão surgindo e o 

desaparecimento de outras, com foco na educação e capacitação 

profissional.78 

 

De forma mais específica, o quadro abaixo, apresenta as principais recomendações da 

OCDE para a melhoria das políticas macroeconômicas, governança e proteção social no 

Brasil, em 2020.  

 
Tabela 12: Recomendações da OCDE após avaliação econômica do Brasil em 2020 

 
Manter as taxas de juros 

baixas até as pressões 

inflacionárias se tornarem 

visíveis de forma clara 

- Aplicar nomeações por prazo determinado para o governador e diretor do Banco 

Central e limitar a demissão antecipada a falta grave. Salvaguardar a autonomia 

orçamentária do Banco Central;  

- Garantir a sustentabilidade fiscal, aderindo às regras fiscais atuais, incluindo o 

teto de despesas;  

- Fortalecer a eficiência dos gastos revisando as estruturas de pagamento dos 

funcionários públicos, subsídios ineficazes, regimes fiscais especiais e renúncias 

fiscais;  

- Reduzir a rigidez do orçamento revisando a vinculação de receitas, pisos de 

gastos obrigatórios e mecanismos de indexação;  

- Indexar os benefícios da previdência social aos preços ao consumidor, e não ao 

salário-mínimo;  

- Aumentar os benefícios e acelerar as concessões de benefícios no programa Bolsa 

Família, retirando os benefícios apenas gradualmente;  

- Considerar a criação de base jurídica para a execução de sentenças a partir da 

segunda instância de recurso ou limitar o número de recursos, inclusive para o 

Supremo Tribunal;  

- Implementar uma lei específica de proteção a denunciantes. 

 

Garantir que o crescimento 

seja mais verde e sustentável 

- Aproveitar o sucesso anterior no combate ao desmatamento ilegal, fortalecendo 

os esforços de fiscalização e garantindo pessoal e orçamento adequados para as 

agências de fiscalização ambiental;  

- Evitar o enfraquecimento do atual marco legal de proteção, incluindo áreas 

protegidas, o código florestal e foco no uso sustentável do potencial econômico da 

Amazônia. 

 

Aumentando a produtividade - Simplificar ainda mais os requisitos de licença para iniciar uma empresa; 

- Reduzir barreiras tarifárias e não tarifárias, começando com bens de capital e 

insumos intermediários;  

- Consolidar os impostos sobre o consumo em um imposto sobre valor agregado.  

 
78 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Economic Surveys Brazil: 

Overview. December 2020. Disponível em: https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2020-OECD-

economic-survey-overview.pdf  
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- Garantir o alinhamento das decisões judiciais com as precedentes dos tribunais 

superiores, vinculando as promoções e salários dos juízes ao cumprimento das 

regras. 

 

Melhorar as competências, a 

educação e a formação 

profissional 

- Introduzir um imposto sobre o carbono em sectores não abrangidos pelo sistema 

europeu de comércio de emissões e reembolsar, pelo menos parcialmente, os 

rendimentos às famílias e empresas; 

- Remover os subsídios aos combustíveis que prejudicam o meio ambiente. 

 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Economic Surveys Brazil: 

Overview. December 2020. Disponível em: https://www.oecd.org/economy/surveys/Brazil-2020-OECD-economic-

survey-overview.pdf  

 

Em avaliação denominada “Evolução econômica”, publicada em maio de 2021, sobre o 

Brasil, alguns pontos podem ser destacados:  

 

i) Segundo a OCDE, houve o aumento da propagação do vírus COVID-19 

em razão da ausência de estratégia nacional coordenada e de medidas 

descoordenadas que foram tomadas no âmbito estadual. A organização 

apontou para o ritmo de vacinação lento.  

ii) A recuperação econômica não foi considerada estável. Os indicadores 

demonstram que enquanto o setor de serviços cresceu 3,7%, houve o 

declínio de 0,7% na produção industrial; e a confiança empresarial 

continua baixa.  

iii) Em 2020, o apoio a pessoas vulneráveis, incluindo os trabalhadores 

informais, somaram o total de 11,4% do PIB. Em razão desse auxílio, a 

taxa de pobreza caiu de 29%, em 2019, para 21% em 2020. Embora tenha 

havido essa queda, a organização considera importante a permanência do 

auxílio às pessoas e que a atividade econômica seja realizada mediante o 

controle e a redução drástica da propagação do vírus.  

iv) A OCDE reforçou a necessidade de uma reforma fiscal. A previsão é a 

de que a dívida pública bruta do Brasil corresponda a 100% do PIB até o 

final de 2022. É necessário encontrar o equilíbrio entre os ajustes fiscais e 

as medidas de proteção da população carente e vulnerável. 

v) Considera importante aumentar a credibilidade das políticas 

governamentais de modo a atrair investimento estrangeiro.  

vi) E melhorar as políticas de regulação de modo a promover a maior 

integração do Brasil nas cadeias de valor globais; expandir o acesso à 

educação e à capacitação profissional.79  

 

5.2 O Alinhamento do Brasil com os instrumentos legais da OCDE  

 

No caso do Brasil, com apoio financeiro do Prosperity Fund do Reino Unido80, a OCDE 

analisou como o país pode melhorar as suas políticas e práticas de acordo com os 

 
79 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD ECONOMIC OUTLOOK. 

Textos selecionados em espanhol e português Perspectivas Económicas de la OCDE. Nº. 109 

Mayo/Maio 2021. Disponível em: https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=1095_1095664-

s4eiomplef&title=Perspectivas-economicas-OCDE-mayo-

2021&_ga=2.64480239.1306045923.1627904943-1254294452.1591967182 
80 O Prosperity Fund do Reino Unido é uma carteira de investimentos direcionados à promoção do 

crescimento econômico inclusivo e da redução da pobreza. O Prosperity se foca em países de renda média 

elegíveis para receber assistência de acordo com o Comitê de Ajuda ao Desenvolvimento da OCDE 

(Development Assistance Committee DAC/OECD) e oferece experiência e assistência técnica para: que 

seja possível promover reformas econômicas, removendo barreiras ao comércio; fortalecer a capacidade 
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instrumentos legais da OCDE. Embora essa avaliação não esteja diretamente relacionada 

com o pedido de acessão do Brasil à OCDE, foi considerada importante para analisar o 

alinhamento do país com as determinações da organização. 81 

 

O relatório de avaliação foi realizado partindo das informações que foram enviadas pelo 

governo brasileiro para o Comitê de Política Ambiental da OCDE, em setembro de 2010, 

bem como de perguntas realizadas pela Secretaria da organização e de pesquisas 

independentes. Esse relatório foi subdividido em onze seções que reuniram grupos de 

instrumentos legais da OCDE, os requisitos principais analisados e o alinhamento do 

Brasil quanto a esses requisitos. As onze seções são: princípio do poluidor-pagador, 

avaliação ambiental, prevenção e controle integrados da poluição, desempenho ambiental 

do governo, uso de instrumentos econômicos e fornecimento de informações ambientais, 

bem como gestão da água, conservação da biodiversidade, energia e poluição do ar, 

transporte e resíduos.82 

 

O quadro abaixo apresenta o resultado resumido desse relatório.  

 
Tabela 13: Alinhamento do Brasil com Instrumentos Legais da OCDE relacionados ao meio ambiente 

 
Alinhamento com os Instrumentos Legais relacionados ao princípio do poluidor pagador 

 

Instrumento legal da OCDE Requisitos principais Avaliação do alinhamento 

OCDE / LEGAL / 0102: 

Recomendação sobre Princípios 

Orientadores sobre Aspectos 

Econômicos Internacionais de 

Políticas Ambientais Normas 

Normas e regulamentos comuns por 

produtos poluentes, buscando a 

harmonização internacional e 

padrões mais rigorosos. 

Alinhado: A legislação brasileira 

reconhece o poluidor-pagador 

princípio. Em muitas áreas de 

política, o Brasil harmoniza seus 

padrões relacionados ao meio 

ambiente com as boas práticas 

internacionais (por exemplo, para 

emissões veiculares). 

OCDE / LEGAL / 0132: 

Recomendação sobre a 

implementação do princípio do 

poluidor-pagador 

Sem subsídios ou vantagens fiscais 

para o controle da poluição 

Alinhamento médio: Certos 

impostos relacionados ao meio 

ambiente contribuem para a 

aplicação prática do princípio do 

poluidor-pagador. Ao mesmo 

tempo, os subsídios para atividades 

poluidoras são elevados e não se 

justificam pelos critérios traçados 

pelo instrumento. 

OCDE / LEGAL / 0251: 

Recomendação sobre a aplicação do 

princípio do poluidor-pagador à 

poluição acidental 

1. Os operadores arcam com os 

custos de prevenção e controle da 

poluição acidental. 

1. Alinhado: o Brasil tem uma regra 

de responsabilidade objetiva 

(independentemente de culpa). 

2. Recuperação rápida dos 

operadores responsáveis pelo 

controle da poluição e custos de 

remediação incorridos pelas 

autoridades públicas 

2. Alinhado: A legislação permite a 

recuperação de custos, embora na 

prática não seja expedita. 

 

 

 
política bem como construir instituições fortes; promover reformas em setores-chave, por exemplo, 

infraestrutura, energia, finanças, educação e saúde; e, por fim, combater a corrupção.  O Brasil é um país 

elegível de acordo com o DAC/OECD e, por isso, o programa do Prosperity Fund objetiva apoiar a 

modernização econômica brasileira, aumentar a produtividade, promover o crescimento econômico 

sustentável e reduzir a pobreza. (UK, 2021) 
81 OECD – GREAT FOR PARTNERSHP. Evaluating Brazil’s progress in implementing 

Environmental Performance Review recommendations and promoting its alignment with OECD 

core acquis on the environment. 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/country-

reviews/Brazils-progress-in-implementing-Environmental-Performance-Review-recommendations-and-

alignment-with-OECD-environment-acquis.pdf  
82 Idem. 
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Alinhamento com os Instrumentos Legais relacionados à avaliação ambiental 

 

OCDE / LEGAL / 0172: 

Recomendação sobre a avaliação de 

projetos, planos e programas com 

impacto significativo no meio 

ambiente 

1. Uso da avaliação ambiental como 

parte da tomada de decisão de 

projetos, planos e programas. 

1. Alinhamento médio: Avaliação 

ambiental é obrigatório para todas as 

atividades com impacto ambiental 

potencialmente significativo, mas 

não há exigência legal de avaliação 

ambiental de planos e programas 

públicos. 

2.  Âmbito e procedimentos claros 

para a avaliação ambiental 

2. Baixo alinhamento: as 

incongruências procedimentais 

persistem 

3. Análise de alternativas razoáveis  3. Não alinhado: os projetos são 

analisados quando as decisões de 

instalação são tomadas. 

4. Consulta com as autoridades 

públicas 

4. Alinhado: As partes interessadas 

do governo são consultadas durante 

o processo, embora o processo de 

avaliação se beneficie de uma 

melhor orientação sobre os 

procedimentos de consulta. 

5. Informação e participação do 

público 

5. Alinhado: São adotados 

procedimentos para a participação 

do público, embora na prática a 

participação nem sempre seja 

significativa. 

6. Monitoramento pós-avaliação dos 

efeitos ambientais 

6. Não alinhado: Não há 

monitoramento sistemático da 

implementação ou eficácia das 

conclusões da avaliação. 

7. Avaliação ambiental dos impactos 

transfronteiriços 

7. Não alinhado: não há 

procedimentos específicos para 

avaliação de impactos 

transfronteiriços. 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados à prevenção e controle de poluição 

OCDE / LEGAL / 0256: 

Recomendação sobre Prevenção e 

Controle Integrados da Poluição 

1. Coordenação institucional para a 

gestão ambiental integrada 

1. Alinhamento médio: Apesar da 

existência de vários mecanismos de 

colaboração federal-estadual, os 

desafios de coordenação persistem, 

por exemplo, em bacias 

hidrográficas compartilhadas e entre 

as agências responsáveis pela gestão 

do uso da água e do solo. 

2. Licenças únicas para todas as 

liberações e processos e inspeções 

integradas 

2. Alinhado: As condições das 

licenças de instalação cobrem todos 

os impactos ambientais, as 

inspeções são principalmente 

“cross- media”. 

3. Use a análise do ciclo de vida dos 

produtos 

3. Alinhamento médio: o Brasil 

adotou padrões internacionais para 

análise de ciclo de vida, mas sua 

aplicação permanece limitada. 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados ao desempenho ambiental dos governos 

 

OCDE / LEGAL / 0283: 

Recomendação para Melhorar o 

Desempenho Ambiental do Governo 

1. Gestão ambiental sólida das 

instalações governamentais 

1. Alinhamento baixo: O Brasil 

estabeleceu programas para 

promover a difusão de práticas 

governamentais sustentáveis. No 

entanto, não foram estabelecidas 

metas para melhorar o desempenho 

ambiental dos edifícios e instalações 

públicas, e não há nenhum 
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mecanismo para monitorar o 

progresso. 

2. Implementação de compras 

públicas sustentáveis 

2. Baixo alinhamento: a legislação 

exige que as compras públicas 

considerem a sustentabilidade dos 

produtos e serviços adquiridos. No 

entanto, nenhuma meta foi definida. 

O conselho responsável pela 

execução da política foi dissolvido. 

Não há mecanismo para monitorar o 

progresso. 

OCDE / LEGAL / 0345: 

Recomendação sobre Boas Práticas 

para Gestão de Gastos Públicos 

Ambientais 

1. Prioridades claras e fontes de 

financiamento 

1. Alinhado: Os fundos ambientais 

têm objetivos e fontes de receita 

claros, embora existam lacunas e 

sobreposições. 

2. Métodos de avaliação objetivos 2. Alinhado: os dois maiores fundos 

federais relacionados ao meio 

ambiente têm sistemas de 

monitoramento sólidos. 

3. Gestão financeira apropriada; 

responsabilidade e transparência 

3. Alinhados: Os fundos ambientais 

são geridos profissionalmente por 

instituições independentes. 

 

Alinhamento com os Instrumentos Legais relacionados ao uso de instrumentos econômicos 

OCDE / LEGAL / 0258: 

Recomendação sobre o Uso de 

Instrumentos Econômicos na 

Política Ambiental 

Uso de instrumentos econômicos de 

acordo com as diretrizes 

estabelecidas na Recomendação 

 

 

Alinhamento médio: Vários 

instrumentos econômicos são 

usados: impostos sobre recursos 

naturais, pagamentos por serviços 

ecossistêmicos e taxas de uso. As 

tarifas dos usuários pelos serviços de 

abastecimento de água, saneamento 

e coleta de resíduos sólidos urbanos 

são obrigatórias por lei e seu uso está 

aumentando. Os impostos sobre 

energia e transporte não estão 

alinhados com os objetivos 

ambientais. A implementação da 

captação de água e cobrança de 

efluentes está melhorando. Não há 

outros impostos sobre atividades ou 

produtos poluentes (por exemplo, 

sobre emissões atmosféricas, 

pesticidas). 

 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados à informação ambiental 

OCDE / LEGAL / 0170: 

Recomendação sobre Relatórios 

sobre o Estado do Meio Ambiente 

Publicação periódica de relatórios 

com dados comparáveis sobre o 

meio ambiente e suas mudanças ao 

longo do tempo 

Alinhamento médio: Uma série de 

dados ambientais é publicada, mas o 

Relatório de Qualidade Ambiental 

de síntese, obrigatório por lei, não é 

emitida desde 2013. 

OECD / LEGAL / 0257: 

Recomendação sobre 

Indicadores Ambientais 

e informação 

Uso de indicadores ambientais para 

medir o desempenho e melhor 

integração ambiental e econômico 

no processo de tomada de decisão 

Alinhamento médio: O IBGE 

publica indicadores ambientais 

desde 2002. Em 2017, o Ministério 

do Meio Ambiente introduziu 

indicadores para monitorar a 

implementação de medidas 

ambientais e políticas de 

desenvolvimento sustentável. No 

entanto, dados fontes, definições e 

metodologias de cálculo para 

esses indicadores devem ser 

esclarecidos e atualizados. 
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OCDE / LEGAL / 0296: 

Recomendação sobre Informação 

Ambiental 

Fácil acesso público a informações 

ambientais, incluindo no que diz 

respeito ao desempenho ambiental 

das empresas (por exemplo, níveis 

de emissão, registros de 

conformidade) 

Alinhado: Lei Nacional de Acesso à 

Informação garante acesso a 

informações ambientais, embora a 

implementação seja inconsistente. 

Os poluidores devem relatar os 

insumos e os impactos ambientais 

(emissões atmosféricas, efluentes e 

geração de resíduos) a um registro 

federal. Informações sobre emissões 

de poluentes e conformidade estão 

parcialmente disponíveis ao público. 

Alinhamento com os Instrumentos Legais relacionados à água 

 

OCDE / LEGAL / 0434: 

Recomendação sobre Água 

1. Boa governança da água 1. Alinhado: Comitês de bacias 

hidrográficas fornecem consultas de 

várias partes interessadas e 

coordenação intersetorial. No 

entanto, esses comitês ainda não 

foram estabelecidos para todas as 

bacias hidrográficas. O Brasil 

estabeleceu mecanismos eficazes 

para colaboração 

intergovernamental em várias 

questões de gestão de recursos 

hídricos. 

2. Políticas eficazes de gestão da 

demanda de água e regimes de 

alocação de água 

2. Alinhamento médio: Os regimes 

de alocação de água são definidos 

nos planos de gestão da bacia 

hidrográfica, mas são mal 

implementados. Mais bacias 

hidrográficas estabeleceram taxas de 

uso, mas muitas vezes são muito 

baixas para influenciar a alocação de 

água ou as decisões de consumo. 

3. Políticas e normas para prevenir, 

reduzir e gerenciar a poluição da 

água 

3. Alinhado: O quadro de políticas 

para a qualidade da água é 

adequado. O monitoramento é bem 

conduzido, embora haja espaço para 

melhorar o monitoramento da 

contaminação da água por 

agrotóxicos em águas superficiais. 

4. Gestão de riscos e desastres 

hídricos 

4. Alinhado: A Lei de 2020 melhora 

a alocação de água em situações de 

escassez de água. O Plano Nacional 

de Segurança Hídrica 2019 define 

intervenções para garantir o 

abastecimento de água em caso de 

enchentes ou secas. Os sistemas de 

informação sobre secas e inundações 

reforçam a vigilância de riscos. 

5. Financiamento sustentável, 

investimento e preços para água e 

serviços hídricos 

5. Alinhamento médio: Uma lei de 

2020 fortalece o potencial de 

investimento e financiamento 

sustentável do abastecimento de 

água e saneamento, mas é necessário 

mais progresso na precificação da 

água. 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados à biodiversidade 

OCDE / LEGAL / 0326: 

Recomendação sobre o Uso de 

Instrumentos Econômicos na 

Promoção da Conservação e Uso 

Sustentável da Biodiversidade 

1. Uma estrutura de política 

destinada a garantir a conservação 

eficiente a longo prazo e o uso 

sustentável da biodiversidade e seus 

recursos relacionados. 

1. Alinhamento médio: O Brasil tem 

uma estrutura legal abrangente e 

rigorosa para proteção da 

biodiversidade, que inclui um 

sistema nacional de unidades de 

conservação e requisitos para a 

proteção da flora nativa em terras 
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privadas. No entanto, algumas 

políticas bem-sucedidas foram 

retiradas recentemente. Após uma 

década de declínio constante, as 

taxas de desmatamento estão 

subindo novamente desde 2015. 

2. Uso consistente de instrumentos 

de mercado para o uso sustentável da 

biodiversidade 

2. Alinhado: Instrumentos baseados 

no mercado são usados para 

encorajar o uso sustentável de ativos 

naturais (por exemplo, através de 

programas de PSA) e para apoiar os 

proprietários de terras que cumprem 

os requisitos de conservação. 

3. Compartilhamento equitativo dos 

benefícios provenientes da 

conservação e uso da biodiversidade 

3. Alinhamento médio: O quadro 

jurídico para a repartição de 

benefícios foi adotado em 2015. No 

entanto, o Fundo Nacional de 

Repartição de Benefícios ainda não 

está operacional. Na prática, garantir 

uma consulta gratuita, prévia e 

informada às comunidades 

tradicionais representa um grande 

desafio 

4. Uso de avaliações de impacto da 

biodiversidade e valoração 

econômica da biodiversidade 

4. Não alinhado: Existem poucos 

exemplos de valoração econômica 

da biodiversidade e dos serviços 

ecossistêmicos e nenhuma 

orientação sobre como conduzi-la. 

Consequentemente, os pagamentos 

de compensação ambiental de 

projetos que causam perda de 

biodiversidade não são 

proporcionais aos danos ecológicos. 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados à energia e poluição do ar 

OECD / LEGAL / 0149: 

Recomendação sobre a Redução dos 

Impactos Ambientais da Produção e 

Uso de Energia 

1. Integração das políticas 

ambientais e políticas energéticas na 

fase de formulação e implementação 

da política 

1. Alinhamento médio: O 

planejamento de longo prazo da 

infraestrutura de energia declara a 

integração das preocupações 

ambientais, mas na prática é 

limitado. Não há AAE dos planos do 

setor de energia. 

2. Promoção de medidas de 

conservação de energia 

2. Alinhado: Vários programas e 

políticas visam promover a 

eficiência energética, incluindo o 

PROCEL, requisitos de eficiência 

obrigatórios para eletrodomésticos e 

programas de rotulagem. No 

entanto, há amplo espaço para 

fortalecer ainda mais as políticas de 

eficiência energética. 

3. Integração do ambiente custos no 

preço da energia 

3. Não alinhado: Os custos sociais 

(incluindo custos ambientais) não se 

refletem nos preços da energia. 

4. Minimização dos impactos 

ambientais da exploração e 

exploração offshore de petróleo e 

gás e mineração superficial de 

carvão 

4. Alinhamento médio: Os impactos 

ambientais da exploração e 

exploração offshore de óleo e gás e 

da mineração de superfície de 

carvão são tratados principalmente 

por meio de licenciamento 

ambiental. A legislação para 

preparação e prevenção de 

derramamentos de óleo está mal 

implementada. 

OCDE / LEGAL / 0157: 

Recomendação sobre a redução dos 

impactos ambientais do uso de 

Implementação de políticas de 

gestão da demanda e conservação de 

energia, inclusive por meio do uso 

Alinhamento médio: O PROCEL 

programa tem sido responsável por 

alguns ganhos de eficiência 
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energia nos setores doméstico e 

comercial 

de instrumentos econômicos 

(preços, financiamento) e regulação. 

energética. Além disso, o Brasil 

adota rótulos e padrões de eficiência 

para eletrodomésticos utilizados nos 

setores residencial e comercial. Não 

existem padrões obrigatórios ou 

requisitos de rotulagem para 

edifícios. Na ausência virtual de 

impostos sobre o consumo de 

energia, poucos incentivos para a 

conservação de energia são 

fornecidos por meio dos preços. 

OCDE / LEGAL / 0221: 

Recomendação sobre opções de 

energia ambientalmente favoráveis e 

sua implementação 

Redução de barreiras e uso de 

incentivos para investimentos 

opções de energia ambientalmente 

favoráveis 

Alinhado: o Brasil tem uma longa 

tradição de promoção de fontes de 

energia renováveis, inclusive por 

meio de apoio ao investimento (por 

exemplo empréstimos em condições 

favoráveis) e requisitos de mistura 

para biocombustíveis. A geração de 

eletricidade renovável é promovida 

principalmente por meio de leilões. 

OECD / LEGAL / 0217: 

Recomendação sobre o Controle da 

Poluição do Ar pela Combustão de 

Combustíveis Fósseis 

1. Implementação de padrões de 

emissão para grandes instalações 

estacionárias e monitoramento de 

emissões atmosféricas 

1. Alinhamento médio: Uma 

resolução do CONAMA de 2006 

regula as emissões atmosféricas de 

fontes pontuais. Algumas cidades e 

estados desenvolveram inventários 

de emissões atmosféricas, mas o 

Brasil carece de um inventário 

nacional de emissões de poluentes 

atmosféricos. O Brasil está em 

processo de desenvolvimento de um 

sistema nacional de monitoramento 

da qualidade do ar. No entanto, 

metade dos estados brasileiros não 

possui estações de monitoramento 

da qualidade do ar em 

funcionamento. 

2. Implementação de padrões de 

emissão e padrões de eficiência de 

combustível para veículos, 

promoção de veículos 

ecologicamente corretos 

2. Alinhado: O Programa de 

Controle de Emissão de Veículos 

estabeleceu níveis máximos de 

emissão obrigatórios para veículos 

leves e pesados; os padrões foram 

reforçados em 2018 e 2019. O Brasil 

introduziu padrões obrigatórios de 

economia de combustível para 

veículos leves em 2018. 

 

Alinhamento com Instrumentos Legais relacionados ao transporte 

OCDE / LEGAL / 0131: 

Recomendação sobre Limitação de 

Tráfego e Melhoria de Baixo Custo 

do Ambiente Urbano Gestão de 

tráfego, promoção de transporte 

público, uso abrangente do solo e 

planejamento de transportes 

Gestão de tráfego, promoção de 

transporte público, 

uso abrangente da terra e 

planejamento de transporte 

Baixo alinhamento: a legislação 

permite a utilização de uma série de 

instrumentos para o planejamento da 

mobilidade urbana. A 

implementação é, no entanto, 

limitada devido a vários adiamentos 

de requisitos para planos de 

mobilidade urbana e limites de 

capacidade. O BNDES está 

reduzindo investimentos na 

expansão dos sistemas de transporte 

urbano. 

OCDE / LEGAL / 0325: 

Recomendação sobre Avaliação e 

Tomada de Decisão para Política 

Transporte e Meio Ambiente 

Integrada de Integração de 

preocupações ambientais na tomada 

de decisão sobre políticas de 

transporte 

Alinhamento médio: O Brasil tomou 

medidas para fortalecer o 

planejamento de longo prazo e a 

integração dos aspectos ambientais 

no transporte setor. Não existe, no 

entanto, nenhuma AAE das políticas 

e investimentos nacionais de 
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transporte e uma falta de 

coordenação intersetorial a nível 

nacional. No nível do projeto, os 

impactos ambientais são 

considerados apenas após a decisão 

ser tomada 

 

Alinhamento com instrumentos Legais relacionados a resíduos 

 

OCDE / LEGAL / 0147: 

Recomendação sobre uma Política 

Abrangente de Gestão de Resíduos 

Promoção da redução de resíduos na 

fonte, reciclagem e recuperação de 

resíduos, uso de instrumentos 

econômicos, coleta e acesso a 

informações 

Alinhada: A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos 2010 estabelece 

princípios, objetivos, instrumentos e 

diretrizes claros para a gestão de 

resíduos sólidos. As disposições 

legais, no entanto, não são aplicadas 

de forma adequada na prática. 

 

OECD / LEGAL / 0159: 

Recomendação sobre a Reutilização 

e Reciclagem de Recipientes para 

Bebidas 

1. Os custos ambientais decorrentes 

da produção, uso e descarte de 

recipientes para bebidas são 

suportados pelos produtores e 

usuários 

1. Alinhamento do meio: As 

embalagens de bebidas são 

contempladas pelo esquema de 

logística reversa de materiais de 

embalagem. Além disso, os 

catadores ajudaram a atingir uma 

alta taxa de reciclagem, por 

exemplo, de garrafas de alumínio. 

No entanto, os resultados para outros 

materiais de embalagem ainda são 

iniciais, devido à falta de sistemas de 

coleta adequados, notadamente nas 

áreas rurais. Não existem outros 

instrumentos (por exemplo, 

impostos) para internalizar os custos 

ambientais. 

2. Sistemas de distribuição de 

bebidas por recipientes 

recarregáveis; promoção da 

reciclagem de embalagens 

descartadas 

2. Alinhamento médio: Embora não 

haja um sistema regulado para a 

distribuição de bebidas em 

embalagens recarregáveis, o 

governo estima que 80% das 

embalagens de vidro para bebidas 

são “retornáveis”. Existem também 

exemplos de garrafas plásticas 

retornáveis 

OECD / LEGAL / 0184: 

Recomendação sobre a recuperação 

de resíduos de papel. 

Maior uso de fibras recicladas em 

produtos de papel; aumento da 

recuperação de resíduos de papel 

para produção de papel e cartão 

Alinhamento médio: O acordo 

setorial de 2015 sobre resíduos de 

embalagens visa aumentar a taxa de 

recuperação de resíduos de 

embalagens (incluindo papel). O 

acordo não inclui medidas para 

promover o uso de material 

reciclado (por exemplo, programas 

de compras públicas) ou medidas 

educacionais 

OCDE / LEGAL / 0329: 

Recomendação sobre a Gestão 

Ambientalmente Segura de 

Resíduos 

1. Quadro regulatório para 

instalações de gestão de resíduos e 

geradores de resíduos 

1. Alinhada: A Política Nacional de 

Resíduos Sólidos de 2010 define 

responsabilidades e requisitos claros 

para as entidades geradoras de 

resíduos. Os requisitos para planos 

de gestão de resíduos são geralmente 

consistentes com os principais 

elementos de desempenho da 

OCDE. No entanto, as disposições 

legais não são suficientemente 

aplicadas na prática. 

2. Arranjos administrativos 

adequados (coleta de dados, coleta 

seletiva de resíduos, treinamento de 

autoridades). 

2. Alinhamento médio: O Sistema 

Nacional de Informação sobre 

Saneamento está em vigor desde 

2002. A quantidade e a qualidade 
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das informações melhoraram 

visivelmente na última década. 

Quase todas as grandes cidades 

(com mais de 1 milhão de 

habitantes) oferecem algum tipo de 

coleta seletiva. No entanto, o 

número geral de municípios com 

infraestrutura de coleta seletiva 

ainda é baixo. 

Fonte: OECD – GREAT FOR PARTNERSHP. Evaluating Brazil’s progress in implementing Environmental 

Performance Review recommendations and promoting its alignment with OECD core acquis on the 

environment. 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/Brazils-progress-in-

implementing-Environmental-Performance-Review-recommendations-and-alignment-with-OECD-environment-

acquis.pdf  

 

Pela pesquisa realizada pela OCDE, o Brasil, no geral, não está alinhado com os 

instrumentos legais da Organização. Sob outro aspecto, o relatório demonstra que o Brasil 

possui disposições que chegam além do demandado pelas Recomendações da OCDE. 

Diante desse panorama, o Brasil precisa aprimorar e reforçar as legislações e políticas 

adotadas que são alinhadas com a organização ao passo em que precisará tomar medidas 

de alinhamento com os demais instrumentos legais.  

 

6. OS INDICADORES DA OCDE: O QUE O BRASIL PODE ESPERAR? 

 

Como analisado no tópico 3 deste trabalho, a OCDE utiliza vários indicadores para 

fundamentar a avaliação que realiza das políticas adotadas por um país. Os dados de meio 

ambiente na OCDE são organizados por temas.83 

 

Há o portal de dados da OCDE, onde é possível encontrar mais de 200 indicadores que 

são buscados com mais frequência sobre ar e clima, biodiversidade, política ambiental, 

recursos florestais, uso de materiais, desperdício e água. Também há as análises e os 

dados do OECD iLibrary, no qual se apresentam dados sobre poluição (emissões de gases 

de efeito estufa por fonte e dados sobre qualidade da água, lixo municipal, resíduos 

primários por setor), políticas e medidas (despesas e receitas de proteção ambiental e 

instrumentos de política ambiental, indicadores de crescimento verde, indicadores 

agroambientais), recursos naturais (recursos hídricos e recursos florestais, recursos 

materiais, espécies ameaçadas). Outro banco de dados estatístico da OCDE é o 

direcionado para usuários que sejam especialistas: o OCDE.STAT. A OCDE também 

possui um banco de dados sobre instrumentos usados para a política ambiental e um banco 

de dados por país, o Compare your country.84 

 

Sobre o Brasil, encontram-se dados em duas categorias de indicadores da OCDE: os de 

crescimento verde e os de política ambiental. Em ambos, os dados foram consultados no 

OECD.Stat. O objetivo aqui é ilustrar os temas referidos nas políticas defendidas pela 

OCDE, bem como a forma como são transformados em indicadores. Em síntese, ilustrar 

o processo que será enfrentado pelo Brasil. 

 

 
83 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD environmental data and 

indicators. Acesso em: 2021. Disponível em: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-

outlooks/data-and-indicators.htm 
84 Idem. 
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6.1 O Brasil sob as lentes dos indicadores de crescimento verde 

 

Os indicadores de crescimento verde são formados por quatro conjuntos de temas: i) 

produtividade ambiental e recursos da economia; ii) base de ativos naturais; iii) dimensão 

ambiental da qualidade de vida; iv) e oportunidades econômicas e respostas políticas. No 

banco de dados da OECD.STAT, inclui-se ainda mais um conjunto de dados sobre o 

contexto socioeconômico.  

 

Abaixo seguem alguns gráficos exemplificativos desse conjunto de dados onde o Brasil 

é mensurado frente a média dos países da OCDE (OECD-Total). No caso em que os dados 

não apresentarem a média dos países da OCDE, o Brasil é comparado com países da 

América.  

 

a) Produtividade ambiental e de recursos da economia 

 

Os indicadores da OCDE que mensuram a emissão de CO² consideram a base de dados 

da IEA sobre a Emissão de Gases de Efeito Estufa da energia, que contém as emissões 

globais anuais de GEE (gases de efeito estufa) de energia85. O cálculo das emissões de 

CO² desses indicadores também aplicam as Diretrizes do IPCC para Inventários 

Nacionais de Gases de Efeito Estufa.86 

 

O indicador de produtividade de CO² baseada na produção (Production-based CO2 

productivity) é calculado a partir do valor do PIB real gerado pela unidade de CO² emitida 

(USD/KG). As emissões de CO² consideradas são as que decorrem da combustão de 

carvão, petróleo, gás natural e outros combustíveis. 87 

 

 
85 IEA, Greenhouse Gas Emissions from Energy: Annual time series of GHG emissions from energy, 

a major source of anthropogenic emissions. Autualizado em agosto 2021. Disponível em: 

https://www.iea.org/data-and-statistics/data-product/greenhouse-gas-emissions-from-energy  
86 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
87 Idem. 
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Gráfico 4: Produtividade de CO² baseada na produção entre 2000 e 2018 

 

 
Unidade: US dollars por quilograma, 2015.   

Emissões de CO²: são as relacionadas a energia decorrente da combustão de combustíveis, carvão, petróleo e gás 

antural.  

PIB (Produto Interno Bruto): é expresso em USD cnstante de 2015 de acordo com a Paridade de poder de compra para 

o PIB (Purchasing Power Parities for GDP - PPP) Para consulta do PIB real: https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-

forecast.htm  

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Outro indicador da OCDE é o de Intensidade de CO² baseada na produção (Production-

based CO2 intensity). Esse indicador é calculado sobre as emissões de CO² resultantes da 

combustão de CO² per capita (toneladas/per capita). 88 

 
Gráfico 5: Intensidade de CO² baseada na produção entre 2000 e 2018 

 

 
88 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
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Unidade: Toneladas Per capita 

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Sobre esse indicador, utiliza-se ainda a fonte de dados populacionais das Nações Unidas 

(World Population Prospects database), bem como os dados dos Indicadores de 

Desenvolvimento Mundial (World Development Indicators) do Banco Mundial. 89 

 

Outro indicador é o de Emissões de CO² do transporte aéreo por unidade do PIB (CO2 

emissions from air transport per unit of GDP). Esse indicador mensura a intensidade de 

CO² do PIB mediante o cálculo do CO² por unidade do PIB Real gerado (Kg/USD). No 

cálculo, considera-se as emissões de CO² de todos os horários de voos comerciais de 

passageiros e de cargas do mundo. 90 

 

A OCDE considera determinada quantidade de CO² a um país de acordo com a residência 

da autoridade nacional de aviação que concede o certificado oficial para o operador 

aéreo.91 

 
Gráfico 6: Emissões de CO² do transporte aéreo por unidade do PIB entre 2013 e 2018 

 
Unidade: Kilogramas 

PIB (Produto Interno Bruto): é expresso em USD cnstante de 2015 de acordo com a Paridade de poder de compra para 

o PIB (Purchasing Power Parities for GDP - PPP) Para consulta do PIB real: https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-

forecast.htm  

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Para o cálculo do indicador, considera-se o banco de dados OECD Air Transort CO² 

Emissions. 92 

 

Além de medir as emissões de CO², a OCDE mensura também o fornecimento de energia 

renovável (Renewable energy supply). 93 

 

 
89 Idem. 
90 Idem. 
91 Idem. 
92 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
93 Idem. 
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Gráfico 7: Fornecimento de energia renovável, % do fornecimento total de energia entre 2000 e 2018 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Para a OCDE, consideram-se as energias renováveis como aquelas produzidas por 

hidrelétricas, geotérmica, de fonte solar (térmica e fotovoltaica), eólica e energia das 

marés / ondas / oceano; também se considera como renováveis, os combustíveis 

renováveis (biomassa sólida, biomassa líquida, biogás) e resíduos (resíduos urbanos 

renováveis). 94 

 

A OCDE também mensura a energia renovável que é calculada como uma parcela da 

energia na produção de eletricidade. 95 

 
Gráfico 8: Eletricidade renovável entre 2000 e 2018 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Os dados sobre eletricidade renovável bem como sobre a geração total de eletricidade 

foram obtidos do World energy statistics da IEA. 96 

 
94 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
95 Idem. 
96 Idem. 
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b) Base de ativos naturais 

 

A OECD mensura a captação de água doce bruta por pessoa (m³ cúbicos per capita). Para 

a organização, a captação de água doce ocorre mediante o abastecimento público de água, 

a irrigação, processos industriais, bem como refrigeração em usinas elétricas de energia.97 

 
Gráfico 9: Captação total de água doce per capita entre 2000 e 2018 

 
População: população de um país a partir de um país, área ou região a partir de 1º de julho do ano considerado. 

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Para o cálculo desse indicador a OCDE usa o conjunto de dados Freshwater Abstractions 

Dataset of the OECD Environment Database. Os dados sobre a população consideram os 

dados do World Population Prospects database das Nações Unidas e são 

complementados pelos dados do World Development Indicators do Banco Mundial. 98 

 

Outro indicador da OCDE é o que mensura a conversão de água permanente em superfície 

não aquosa (Conversion of permanent water to not-water surface). Trata-se da 

mensuração da porcentagem da área de água permanente perdida. 99 

  

 
97 Idem. 
98 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
99 Idem. 
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Gráfico 10: Conversão de água permanente em superfície não aquosa desde 1984 a 2015 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Para o indicador, as águas superficiais permanentes são aquelas áreas hídricas, em todos 

os meses do ano de referência. Importante observação da OCDE é a de que o indicador 

não mensura o volume da água, apenas a superfície da água. Os dados de superfície de 

água são obtidos do OECD Environment Database. 100 

 

Além do indicador sobre água, a OCDE identifica a porcentagem de terrenos com 

vegetação natural e seminatural em relação ao total da área dos países membros e não 

membros da organização. No indicador, consideram-se “terras com vegetação natural e 

seminatural” aquelas expressas como uma porcentagem do total da área. O total da área 

é formado pela: terra natural e seminatural com vegetação, terra nua, terra cultivada, 

superfícies artificiais e águas interiores. Logo, as terras com vegetação natural e 

seminatural são aquelas que compreendem as áreas arborizadas, prados, matagais de 

zonas úmidas e vegetação esparsa. A vegetação considerada como seminatural é aquela 

vegetação natural e seminatural que possui uma atuação antropogênica limitada de modo 

que ainda se mantém a importância da área para a manutenção da biodiversidade e para 

o fornecimento de serviços ecossistêmicos. 101 

 

Apresenta-se, na tabela abaixo, a porcentagem de área com vegetação natural e 

seminatural:  

 
Tabela 14: Terrenos com vegetação natural e seminatural, porcentagem total, entre 2004 e 2018 

 
Variável Terrenos com vegetação natural e seminatural,% total) 

Unidade Porcentagem 

 
2004 2015 2018 

OECD - Total 
75,31 75,32 75,27 

Brasil 
73,24 73,25 73,24 

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 
100 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
101 Idem. 
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A dificuldade da OCDE na coleta dos dados da vegetação seminatural decorre da 

complexidade de identificar com segurança o grau de “naturalidade” de determinada área. 

A “naturalidade” pode ser compreendida como a quantidade de interferência humana não 

suficiente para modificar a área de modo que se mantenha o valor ecológico dessas 

áreas.102 

 

Os dados considerados por esse indicador e pelo indicador de ”Perda de terras com 

vegetação natural e seminatural” são obtidos do OECD Environment Database. O 

indicador de “Perda de terras com vegetação natural e seminatural” apresenta dados sobre 

as pressões provocadas pela atividade antropogênica na biodiversidade e nos 

ecossistemas. A mensuração do indicador é medida pela porcentagem de cobertura de 

árvores, pântanos, arbustos e vegetação esparsa que foi convertida em qualquer outro tipo 

de cobertura do solo. 103 

 
Gráfico 11: Perda de terras com vegetação natural e seminatural em 2018 

 
Ano de referência: entre 1992 e 2004.  

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Para a formação do indicador, a OCDE considerou os dados do OECD Environment 

Database. 104 

 

c) Dimensão ambiental da qualidade de vida 

 

Na categoria Dimensão ambiental da qualidade de vida, a OCDE mensura a exposição 

média da população a partículas finas (PM 2,5) pelo cálculo da sua concentração anual 

externa média, ponderada pela população exposta. O indicador busca identificar o nível 

de concentração de PM 2,5 por metro cúbico (µg/m3), no qual o indivíduo é exposto ao 

longo de um ano. 105 

 
102 Idem. 
103 Idem. 
104 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
105 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
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Gráfico 12: Exposição média da população a PM2,5 entre 2000 e 2018 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Os dados desse indicador são obtidos do OECD Environment Database. As partículas 

finas (PM2,5) são mais perigosas que as partículas maiores (PM10), na medida em que 

podem penetrar de forma mais profunda o sistema respiratório e ocasionar graves 

problemas de saúde106 

 

Diante dos perigos que a exposição a PM 2,5 pode causar à saúde humana, a OCDE possui 

um indicador sobre mortalidade relacionado à exposição dessas partículas. Esse indicador 

é expresso em mortes por milhão de habitantes. 107 

 

 
 
106 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. “Air pollution”, in Health at a 

Glance 2017: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/health_glance-2017-23-

en.pdf?expires=1631973509&id=id&accname=guest&checksum=43C17C89304CBB70B695646939DA

7431  
107 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
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Gráfico 13: Mortalidade por exposição a PM2,5 no ambiente entre 2010 e 2018 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

 

Outro dado mensurado pela OCDE são os custos de bem-estar em decorrência de mortes 

prematuras ocasionadas pela exposição a riscos ambientais comparados com o PIB 

equivalente. O indicador utiliza as estimativas do Valor de uma Vida Estatística (Value 

of a Statistical Life - VSL) e do número de mortes prematuras que são atribuídas ao risco 

ambiental. 108 

 
Gráfico 14: Custos de bem-estar por mortes prematuras em razão da exposição ao chumbo entre 2010 e 2018 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Nesse indicador, são excluídos quaisquer impactos de morbidade nas mortes prematuras, 

bem como excluem os impactos diferentes de morbidades na saúde humana. A 

comparação com as estimativas de custo é comparada com o PIB para fins de 

ilustração.109 

 

 
108 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
109 Idem. 
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Outro indicador é o de “Acesso da população à saneamento básico” que mensura a 

porcentagem da população que utiliza o saneamento básico e instalações básicas para 

lavar as mãos. Abaixo há dados sobre Brasil, Chile, Colômbia, México e Estados Unidos. 

 
Gráfico 15: População com acesso a saneamento básico entre 2000 e 2016 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

No indicador, consideram-se as instalações sanitárias melhoradas como: a descarga ou 

descarga de autoclismos para sistemas de esgoto, fossas sépticas e latrinas de fossa, 

latrinas de fossa melhoradas ventiladas, latrinas de fossa com laje e sanitários de 

compostagem. Essas instalações não devem ser compartilhadas com outras famílias, e os 

excrementos devem ser descartados com segurança in situ (no local) ou tratados fora do 

local. Já a concepção de população com instalação básica de lavagem das mãos inclui um 

dispositivo para conter, transportar ou regular o fluxo de água que possa facilitar a 

lavagem das mãos com água e sabão em casa. 110 

 

O OECD.STAT não disponibiliza os dados sobre a média dos países da OCDE (OECD 

Total) para esse indicador. A elaboração desse indicador considerou o conjunto de dados 

de indicadores dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. 111 

 

Outro indicador da OCDE é o que mensura a população conectada à rede de esgoto. No 

indicador, o termo “conectado” significa estar conectado fisicamente a uma estação de 

tratamento de águas residuais mediante uma rede pública de esgotos. 112 

 

 
110 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
111 Idem. 
112 Idem. 
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Gráfico 16: População conectada à rede pública de esgoto entre 2007 e 2015 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Nesse indicador, os dados sobre Brasil estão incompletos, não há os dados de 2010. Sobre 

México e Estados Unidos, os dados do OECD.STAT estão também incompletos, por isso 

não constam no gráfico. Também não há dados da média dos países da OCDE.113 

 

Os dados de acesso à rede pública de esgoto são obtidos do Wastewater Treatment 

Dataset da OECD Environment Database. (OECD-Total). 114 

 

d) Oportunidades econômicas e respostas políticas 

   

Os indicadores sobre o desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente 

são formados a partir da identificação de dados de patente requeridos para a atividade 

inventiva, considerando uma gama de domínios tecnológicos relacionados ao meio 

ambiente (ENVTECH). 115 

 

No caso do gráfico abaixo, expressa-se o número de invenções relacionadas ao meio 

ambiente como uma porcentagem de todas as invenções domésticas.  

  

 
113 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
114 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
115 Idem. 
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Gráfico 17: Desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, % das tecnologias entre 2000 e 2016 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

Por sua vez, o indicador abaixo mensura o número de invenções relacionadas ao meio 

ambiente. O indicador é apresentado por milhão de residentes (invenções de maior 

valor/milhão de pessoas). 116 

 
Gráfico 18: Desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente entre 2000 e 2016 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

e) Contexto socioeconômico 

 

Sob a categoria contexto socioeconômico, um dos indicadores das OCDE aborda sobre a 

taxa de fertilidade total. Esse indicador expressa os nascimentos por mulher, 

representando o número médio de nascidos vivos por um corte hipotético de quantos 

filhos as mulheres teriam ao final do seu período reprodutivo. 117 

 

 
116 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
117 Idem. 
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Gráfico 19: Taxa de fertilidade total 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

A fonte principal dos dados desse indicador são o banco de dados World Population 

Prospects das Nações Unidas e os dados do Banco Mundial. 118 

 

6.2 Política Ambiental  

 

A OCDE mantém uma base de dados de Instrumentos de Política para o Meio Ambiente 

(PINE), originalmente desenvolvida em cooperação com a Agência Europeia do Meio 

Ambiente (EEA). O banco de dados contém informações qualitativas e quantitativas 

detalhadas sobre impostos, taxas e encargos ambientais, licenças negociáveis, sistemas 

de reembolso de depósitos, subsídios com motivação ambiental e abordagens voluntárias 

utilizadas para a política ambiental.  

 

a) Índice de Rigor da Política Ambiental  

 

O Índice de Rigor da Política Ambiental (Environmental Policy Stringency Index - EPS) 

da OCDE é uma medida específica do país e internacionalmente comparável do rigor da 

política ambiental. Rigor é definido como o grau em que as políticas ambientais atribuem 

um preço explícito ou implícito ao comportamento poluente ou prejudicial ao meio 

ambiente. O índice varia de 0 (não rigoroso) a 6 (maior grau de rigor). O índice cobre 28 

países da OCDE e 6 BRIICS no período 1990-2015. O índice é baseado no grau de rigor 

de 14 instrumentos de política ambiental, principalmente relacionados à poluição do ar e 

do clima. 119 

 

 
118 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. OECD Green Growth Indicators: 

Database documentation. Last updated 2020. Disponível em:  

https://stats.oecd.org/fileview2.aspx?IDFile=0eddc076-a4f9-4a2b-8e86-4190c8523b59  
119 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
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Gráfico 20: Índice de Rigor Ambiental - 2015 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

O gráfico acima apresenta o grau de rigor das políticas ambientais de cada país analisado 

pela OCDE, variando de 0 a 6. Nenhum dos países atingiu o grau 6, porém alguns 

encontram-se mais adiantados diante do indicador, a exemplo da Austrália, Canadá, 

França, Itália, Japão e Reino Unido. O Brasil apresenta um índice de rigor de políticas 

ambientais baixo, e países como Áustria, Bélgica, Dinamarca, Finlândia, Noruega, 

Polônia, Portugal, entre outros, não possuem dados nos anos mais recentes para que seja 

feita a medição. 120 

 

b) Inventário da OCDE para Medidas de Apoio a Combustíveis Fósseis no Brasil 

 

Este banco de dados compila indicadores de apoio a combustíveis fósseis extraídos do 

banco de dados do Inventário de Apoio a Combustíveis Fósseis da OCDE. Abaixo, há os 

gráficos sobre medidas de apoio a combustíveis fósseis por setor: produção de 

combustíveis fósseis, geração de eletricidade e transporte.121 
 

Gráfico 21: Medidas de apoio a combustíveis fósseis – setor de produção de combustíveis fósseis - 2019 

 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

 
120 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
121 Idem. 
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Gráfico 22: Medidas de apoio a combustíveis fósseis – setor de geração de energia - 2019 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 
Gráfico 23: Medidas de apoio a combustíveis fósseis – setor de transporte - 2019 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

c) Receita tributária relacionada ao meio ambiente 

 

Os impostos relacionados com o meio ambiente são um instrumento importante para os 

governos definirem os preços relativos de bens e serviços. Uma série de características 

de tais impostos estão incluídas no banco de dados da OCDE (por exemplo, receita, base 

tributária, taxas de imposto, isenções etc.). Esta informação é utilizada para construir a 

receita tributária ambientalmente relacionada com a discriminação por categoria de base 

tributária e domínio ambiental. As receitas tributárias relacionadas ao meio ambiente são 

indicadas sob o formato de percentual do PIB ao qual correspondem.122  

 

 
122 OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 
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Gráfico 24: Receita tributária relacionada ao meio ambiente, % do PIB 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em 2021 

 

CONCLUSÕES  

 

A OCDE trabalha sob dois conceitos principais: o de desenvolvimento sustentável e o de 

crescimento verde. O desenvolvimento sustentável, para a organização, é um conceito 

que equilibra os aspectos das dimensões social, ambiental e econômica, a longo prazo e 

em uma perspectiva global. A aplicação do desenvolvimento sustentável implica em uma 

visão de bem-estar humano, nessas três dimensões, e o envolvimento de todos. Já o 

conceito de crescimento verde significa a promoção do crescimento e desenvolvimento 

econômicos, ao mesmo tempo em que garante que os ativos naturais continuem a fornecer 

recursos e serviços ambientais necessários para o bem-estar humano. 

 

A Estratégia de Crescimento Verde da OCDE é ampla. Envolve a elaboração de 

indicadores, relação com o comércio, inclusive com setores-chave, inovação e 

investimento, política fiscal, relação entre políticas ambientais e resultados econômicos, 

empregos, capacitação e aspectos distributivos, planejamento espacial e meio ambiente, 

perspectiva comportamental, transição para economia de baixo carbono, capital natural, 

entre outros. Diante da Pandemia do COVID-19, a OCDE está trabalhando para que a 

recuperação diante da crise provocada pela pandemia esteja orientada de acordo com a 

Estratégia de Crescimento Verde.  

 

Por sua vez, a OCDE possui um significativo papel na concretização dos Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030, da ONU, de 2015. Algumas áreas de 

apoio da OCDE à concretização do desenvolvimento sustentável são: melhoria da 

coerência política, promoção do investimento ao desenvolvimento sustentável, apoio ao 

crescimento inclusivo e ao bem-estar, garantia da sustentabilidade, promoção de 

parceiras, fortalecimento da disponibilidade de dados, e facilitação de acompanhamento 

e revisão. Além disso, a Organização disponibiliza estrutura para analisar os resultados 

das medidas de concretização dos ODS.  

 

Tanto o desenvolvimento sustentável quanto o crescimento verde são dispostos sob várias 

perspectivas nos instrumentos legais da organização, elaborados no âmbito dos Comitês 

de Política Ambiental, Produtos Químicos e Biotecnologia e demais Comitês. O Brasil é 

o país chave da OCDE que mais aderiu aos seus instrumentos legais. O cumprimento dos 
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instrumentos legais é requerido a partir da vigilância multilateral e do acompanhamento 

realizado entre países nas chamadas peer reviews.  

 

Diante do panorama de desenvolvimento sustentável e de crescimento verde da OCDE, 

observa-se que a organização possui foco não só na elaboração de estudos sobre as 

temáticas trabalhadas, como também na constituição de dados e de metodologias que 

possibilitem a análise e a comparabilidade entre os países. As estatísticas, bancos de 

dados, indicadores, métodos empíricos, modelagem econômica são bases do trabalho da 

OCDE em todas as perspectivas relacionadas ao crescimento verde.  

 

A organização possui grupos de indicadores: os de crescimento verde, que abrangem os 

de produtividade ambiental e de recursos da economia, base de ativos naturais, dimensão 

ambiental da qualidade de vida e oportunidades econômicas políticas; e os de meio 

ambiente, que abrangem indicadores sobre mudanças climáticas, qualidade do ar, 

recursos de água doce, economia circular, recursos biológicos e biodiversidade e 

economia oceânica sustentável. São elaborados estudos estatísticos e qualitativos para a 

produção desses indicadores. Em relação a cada um dos indicadores, pode haver 

subcategorias e variáveis que podem ser medidas pela organização. 

 

Os dados e indicadores coletados pela OCDE fornecem evidências para que o 

Secretariado realize a avaliação dos países membros e parceiros. A organização inseriu o 

crescimento verde no processo de supervisão das políticas nacionais, quais sejam: 

Pesquisas Econômicas, Avaliações de Desempenho Ambiental, Avaliações de Inovação, 

Avaliações de Política de Investimento e Avaliações Multidimensionais de Países. 

Considerando a aplicação e promoção do crescimento verde é possível realizar uma 

avaliação mais aprofundada das políticas de cada membro, bem como impulsionar os 

países na concretização desse crescimento classificado como verde. 

 

Há, pelo menos, seis formas de avaliação na OCDE dos países: DAC Peer Review, 

Pesquisas Econômicas, Avaliação de Desempenho Ambiental, Avaliações de Inovação, 

Avaliações Multidimensionais de Países, Avaliação de Política de Investimento. Cada 

qual analisa alguma perspectiva do desenvolvimento sustentável e/ou do crescimento 

verde.  

 

Na OCDE, a relação entre a produção de estudos, a elaboração de metodologias para 

coleta de dados e o processo de avaliação dos países estão intrinsecamente relacionados. 

Por essa razão, o Brasil, ao se preparar para o eventual início de processo de acessão à 

organização, deve focar na estruturação dos seus bancos de dados. Também precisa criar 

e formatar dados conforme as novas demandas do Secretariado para a realização das 

avaliações. Como enfatizou a recente avaliação realizada pela organização, com apoio do 

Prosperity Fund, o Brasil precisa, entre outras medidas, melhorar o processo de acesso à 

informação e o de coleta de tais informações.  

 

É esse o desafio que o Brasil terá que enfrentar. 
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APÊNDICE: OS INDICADORES DA OCDE: POR MEMBRO DA OCDE  

 

Para se ter uma visão mais ampla da métrica da OCDE sobre meio ambiente em relação 

aos membros da OCDE, são apresentados alguns indicadores que conferem evidências à 

avaliação realizada pela organização. O objetivo é o de ilustrar os temas referidos nas 

políticas defendidas pela OCDE, bem como a forma como são transformados em 

indicadores.  

 

6.1 Mudanças Climáticas  

 

Em Mudanças Climáticas, a OCDE possui conjunto de indicadores, quais sejam: 

emissões de gases de efeito estufa, emissões de CO² do uso de energia; uso de energia; 

subsídios aos combustíveis fósseis e outras medidas de apoio, taxas efetivas de carbono, 

inovação e desenvolvimento de tecnologia e, por fim, assistência oficial ao 

desenvolvimento. 123 

 

a) Emissões de gases de efeito estufa 

 
Figura 4: Níveis de emissão de gases de efeito estufa 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
  

 
123 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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Figura 5: Emissões de gases de efeito estufa por fonte 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 6: Emissões de gases de efeito estufa, intensidades por unidade do PIB 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 7: Gases de efeito estufa, intensidade per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 8: Emissões de gases de efeito estufa por setor  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 9: Mudança anual de temperatura de superfície 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Emissões de CO² do uso de energia 
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Figura 10: Emissões de CO² do uso de energia, níveis 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 11: Emissões de CO² do uso de energia, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 12: Emissões de CO² de uso de energia, produtividade 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-
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glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 13: Participação das emissões de CO² do transporte nas emissões totais de CO² 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 14: Emissões de CO² de transporte por fonte 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 15: Parte das emissões de CO² do transporte internacional no total de emissões de CO² para uso de energia 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 16: Pegada de carbono, intensidade per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 17: Pegada de carbono, produtividade 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 18: Pegada de carbono por setor 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 19: Participação do CO² emitido no exterior no total de CO², incorporado na demanda final doméstica 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-
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glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Uso de energia 

 
Figura 20: Oferta de energia, intensidades por unidade do PIB  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 21: Oferta de energia, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 22: Múltiplas formas de fornecimento de energia 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 23: Participação das energias renováveis na produção de eletricidade 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

c) Impostos relevantes para as mudanças climáticas 
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Figura 24: Receita tributária relacionada à mudança climática 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 25: Receita tributária relacionada às mudanças climáticas por base tributária 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 26: Receita tributária ambientalmente relacionada 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 27: Receita tributária ambientalmente relacionada ,% da receita tributária total 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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d) Subsídios aos combustíveis fósseis e outras medidas de apoio 

 
Figura 28: Subsídio de combustível fóssil por tipo de subsídio 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 29: Subsídios de combustíveis fósseis por energia 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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e) Taxas efetivas de carbono (Effective carbon rates) 

 
Figura 30: Preço das emissões de CO² 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 

f) Inovação e desenvolvimento de tecnologia 

 
Figura 31: Inovação em tecnologias selecionadas de mitigação de mudanças climáticas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 32: Orçamento público de P&D para combustíveis fósseis 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

g) Assistência oficial ao desenvolvimento  

 
Figura 33: Ajuda para mitigação das mudanças climáticas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 34: Ajuda para adaptação às mudanças climáticas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
 

6.2 Qualidade do ar  

 

Em Qualidade do ar e saúde, há os seguintes indicadores da OCDE: Emissões de 

poluentes (partículas finas (PM 2,5), óxido de nitrogênio (NO x ) e óxido de enxofre (SO 

x )), qualidade do ar e saúde (exposição da população a partículas finas (PM 2,5 ), 

mortalidade por PM 2,5 e custo de bem-estar da mortalidade por PM 2,5) e impostos 

relevantes para a redução da poluição do ar: receita gerada e estrutura da base tributária. 
124 

 

a) Emissões de poluentes  

 
Figura 35: Emissão de partículas finas, intensidades por unidade do PIB 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

  

 
124 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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Figura 36: Emissões de finas partículas, intensidade per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 37: Emissões de óxido de nitrogênio, intensidades por unidade de PIB 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 38: Emissões de óxido de nitrogênio, intensidades per capita 

 

 
 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 39: Emissões de óxido de sulfato, intensidades por unidade do PIB 

 

 
 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 40: Emissões de óxido de sulfato, intensidade per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Qualidade do ar e saúde 

 
Figura 41: Exposição média da população a partículas finas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 42: População exposta a concentrações de partículas finas que excedem as diretrizes da OMC 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 43: Mortalidade atribuída a exposição a partículas finas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 44: Custo de bem-estar da mortalidade por exposição a partículas finas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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c) Impostos relevantes para a redução da poluição do ar  

 
Figura 45: Receita tributária relacionada à poluição do ar 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 46: Receita tributária relacionada à poluição do ar por base tributária 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 47: Receita tributária ambientalmente relacionada 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-
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glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

6.3 Recursos de água doce  

 

Em Recursos de água doce, os conjuntos de indicadores são: Captação de água e 

Tratamento de água poluída.125 

 

a) Captação de água 

 
Figura 48: Captações de água doce como porcentagem de recursos renováveis 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 49: Captações de água doce como porcentagem de recursos internos 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
  

 
125 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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Figura 50: Captações de água, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 51: Captações de água doce para abastecimento público, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 52: Captação de água para irrigação 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-
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glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 53: Superfície de terra irrigada  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Tratamento de água poluída  

 
Figura 54: Taxas de conexão de tratamento de esgotos por tipo de tratamento 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

6.4 Economia circular 

 

Os grupos de indicadores em economia circular são: Gerenciamento de resíduos (geração 

total de resíduos e intensidades; geração de resíduos municipais, intensidades, 

recuperação, reciclagem e ações de descarte); Uso de recursos materiais (combinação e 
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intensidades de consumo de materiais, produtividade de materiais e intensidades de 

pegada de materiais).126 

 

a) Gestão de resíduos  

 
Figura 55: Total de resíduos, intensidade per capita  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 56: Total de resíduos, intensidade por unidade de PIB 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

  

 
126 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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b) Uso de recursos materiais  

 
Figura 57: Múltiplas formas de consumo de material doméstico  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 58: Consumo doméstico de materiais, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 59: Produtividade material 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 60: Pegada material per capita  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

6.5 Recursos biológicos e biodiversidade  

 

Os conjuntos de indicadores sobre Recursos biológicos e biodiversidade são: Cobertura 

do solo (cobertura do solo por tipo, áreas construídas, perdas e ganhos de áreas com 

vegetação natural e seminatural); Recursos florestais (área florestal e intensidade de uso 

dos recursos florestais), Espécies ameaçadas e áreas protegidas (porcentagem de 

mamíferos, plantas vasculares, peixes de água doce, aves e anfíbios ameaçados e áreas 

protegidas por categorias de manejo) e Impostos relevantes para a biodiversidade (receita 

arrecadada e estrutura da base tributária).127  

 
127 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 
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a) Cobertura da terra 

 
Figura 61: Parcela de áreas construídas na área total do terreno 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 62: Áreas construídas, intensidades per capita 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 63: Cobertura da terra por tipo 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 64: Conversões de e para terras com vegetação natural e seminatural, 2004-2019 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 
Figura 65: Conversões de e para cobertura de árvores, 2004-2019 
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Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Recursos florestais 

 
Figura 66: Área de floresta  

 

 
 

Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 67: Intensidade de uso de recursos florestais 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

c) Espécies ameaçadas e áreas protegidas 

 
Figura 68: Mamíferos ameaçados 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 69: Plantas vasculares ameaçadas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-
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glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 70: Peixe de água doce ameaçado 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 71: Pássaros ameaçados 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 72: Anfíbios ameaçados 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 

Figura 73: Área terrestre protegida por tipo de designação 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 74: Área marinha protegida por tipo de designação  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 

d) Impostos relevantes para a biodiversidade 

 
Figura 75: Receita tributária relacionada à biodiversidade 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 76: Receita tributária relacionada à biodiversidade por base tributária 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

6.6 Economia oceânica sustentável  

 

Em Economia oceânica sustentável, há os seguintes grupos de indicadores: Capital 

natural do oceano; A dimensão ambiental de bem-estar e resiliência; Produtividade 

ambiental e de recursos; Oportunidades econômicas de buscar a sustentabilidade do 

oceano; Respostas políticas direcionadas à sustentabilidade do oceano; Contexto 

socioeconômico. O indicador dimensão ambiental do bem estar e resiliência que está em 

elaboração (2021-2022).128 

 

a) Capital natural do oceano  

 
  

 
128 OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance 

Indicators, OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable

%20development. 



115 

 

Figura 77: Espécies de peixes marinhos ameaçadas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 78: OECD – Total - Urbanização em áreas costeiras 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 79: Urbanização das áreas costeiras 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

b) Produtividade ambiental e de recursos  

 
Figura 80: OECD – Total - Emissões de CO² do bunker marítimo internacional 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 81: Emissões de CO² do bunker marítimo internacional como parcela das emissões totais 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

c) Oportunidades econômicas de buscar a sustentabilidade do oceano  

  
Figura 82: OECD – Total - Orçamentos públicos de P&D sobre energia renovável relacionada ao oceano 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 83: P&D público sobre energia relacionada ao oceano 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 84: Inovação em tecnologias selecionadas relacionadas ao oceano 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 85: Compartilhamento de tecnologias ENVTECH relacionadas ao oceano em todas as tecnologias 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

d) Respostas políticas direcionadas à sustentabilidade do oceano 

 
Figura 86: OECD- Total – Área marinha protegida  

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 87: Extensão de áreas marinhas protegidas 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 88: Número de instrumentos de política relacionados à sustentabilidade do oceano, por tipo] 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 89: OECD -Total - Número de instrumentos de política relacionados à sustentabilidade do oceano 

registrados no banco de dados do PINE 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 
Figura 90: Receita tributária relacionada à sustentabilidade do oceano 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 91: Receita tributária relacionada à sustentabilidade do oceano por base tributária 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 
Figura 92: Subsídios a combustíveis fósseis relacionados ao oceano pelo beneficiário 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 93: Medidas de apoio a combustíveis fósseis relacionadas ao oceano por beneficiário (setores) 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

e) Contexto socioeconômico 

 
Figura 94: OECD – Total – Volume de desembarques marítimos 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 95: OECD – Total – Volume de produção da aquicultura 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 96: OECD – Total - Emprego na pesca e aquicultura 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 97: OECD – Total – Frota pesqueira 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

Figura 98: OECD – Total – Comércio de produtos da pesca 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 99: OECD – TOTAL - Transporte marítimo de carga (contêineres manuseados pelos portos) 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 

 

 
Figura 100: OECD – Total - Comércio de serviços de turismo relacionados ao oceano 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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Figura 101: População costeira 

 

 
Fonte: OECD, Organisation for Economic Co-operation and development. Environment at a Glance Indicators, 

OECD Publishing, Paris, 2021 Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/#:~:text=Environment%20at%20a%20Glance%20is,and%20progress%20towards%20sustainable%20develop

ment. 
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CAPÍTULO 2: OCDE – DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL:  

métrica e indicadores de avaliação – o caso Brasil  
 

 

 

 

 

 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é o de analisar a métrica da OCDE 

desenvolvida para avaliar as políticas de seus membros sobre meio ambiente/ 

sustentabilidade. 

Palavras-chave: OCDE; indicadores; meio ambiente; sustentabilidade. 

 

 

 

Abstract: The objective of this work is to present the OECD metrics to evaluate 

members in relation to environment/sustainability. 
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INTRODUÇÃO  

 

A entrada do Brasil à Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

(OCDE) ganhou impulso decisivo em 2022. A entrada do país na OCDE é de grande 

interesse, na medida em que a organização é o foro da boa governança de políticas 

públicas. Os principais temas da governança mundial são discutidos e negociados entre 

os seus 38 países membros, cujos resultados são incorporados e implementados e podem 

influenciar outras organizações internacionais. A OCDE é um importante clube dos rule-

makers da governança global.  

 

A relação entre Brasil e a OCDE data da década de 1990. O Brasil é um parceiro-chave 

(key-partner) da OCDE desde 2007, assim como China, Índia, Indonésia e África do Sul. 

O Brasil já tem acesso a vários órgãos da OCDE, podendo aderir aos seus instrumentos 

legais e acompanhar as atividades de diversos comitês.  Em 2017, foi formalizado, em 

maio, o pedido de acessão do Brasil à organização.  

 

Em julho de 2019, o Brasil instituiu o Conselho para a Preparação e o Acompanhamento 

do Processo de Acessão do país, pelo Decreto nº 9.920. O Conselho é competente para 

aprovar a estratégia de governo sobre a preparação e acompanhamento do processo de 

acessão do Brasil, aprovar a política de comunicação entre a OCDE e o Brasil e orientar 

o trabalho do seu Comitê Gestor. O Conselho é formado pelo Chefe da Casa Civil da 

Presidência da República, pelos Ministros das Relações Exteriores e da Economia e pelo 

Chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República.  

 

Em novembro de 2019, o Decreto nº 10.109 promulga o Acordo de Cooperação entre 

Brasil e OCDE que foi firmado em Paris, ainda em 2015. As áreas de cooperação entre a 

Organização e o Brasil incluem: a participação nos diálogos políticos da OCDE em 

questões globais emergentes; apoio ao estabelecimento de políticas; implementação de 

reformas políticas econômicas, sociais e ambientais sugeridas; e o monitoramento 

regular, a avaliação e a realização de estudos comparativos. O Acordo de Cooperação 

abrange também a realização do aprimoramento de políticas e dos serviços públicos e a 

promoção de medidas para compreender melhor os desafios políticos que se relacionam 

com as mudanças estruturais e com o crescimento de longo prazo entre países com 

distintos níveis de desenvolvimento.  

 

O convite formal para a acessão do Brasil na OCDE foi aprovado em 25 de janeiro de 

2022 pelo Conselho da Organização. As discussões consideram os critérios de 

similaridade, de participação, de benefício mútuo, bem como da capacidade e do 

progresso do país candidato de cumprir os critérios dispostos na Estrutura para 

Consideração de Membros em Potencial [C(2017)92/FINAL]. Na Reunião Ministerial do 

Conselho da OCDE, em 2022, a organização reforçou seus valores e formas de trabalhos 

conjuntos com países não membros. Inclusive foi aprovada a elaboração do Accession 

Roadmaps ou Roteiros de Adesão para o Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia129, 

apresentado em 10 de junho de 2022130. 

 
129 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession process 

of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-

process-brazil-en.pdf  
130 OECD. Roadmap for the OECD accession process of Brazil. Meeting of the Council at Ministerial Level, 

9-10 June 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-

brazil-EN.pdf  



134 

 

 

O engajamento do Brasil à OCDE inclui a solicitação de adesão ao Código revisado de 

Liberalização de Movimentos de Capital da Organização, bem como aos Princípios sobre 

Inteligência Artificial da organização. O país é líder, junto com o México, do OECD Latin 

America and the Caribbean Regional Programme (LACRP), cujo objetivo é o de apoiar 

os países na busca do aumento de produtividade, avanço na inclusão social, bem como 

no fortalecimento de instituições de governança.  

 

Ao se tornar membro da OCDE, o Brasil deverá alinhar suas políticas às regras e padrões 

da organização, o que inclui a realização de avaliações, análises e monitoramento das 

medidas de políticas já implementadas e das necessidades de adaptação no processo de 

acessão. Importantes análises sobre o Brasil foram recentemente realizadas pelo 

Secretariado da OCDE nos relatórios: “The Innovation System of the Public Service of 

Brazil: An Exploration of its Past, Present and Future Journey” (2019), “Transfer Pricing 

in Brazil: Towards Convergence with the OECD Standard” (2019); “OECD Economic 

Survey - Brazil” (2020); “Going for Growth 2021 – Brazil” (2021).  

 

Um dos temas mais sensíveis para o processo de acessão do Brasil à OCDE é a área de 

meio ambiente e a sustentabilidade. Uma das principais ferramentas de avaliação das 

políticas defendidas pela OCDE, em matéria de meio ambiente/sustentabilidade, são seus 

relatórios e indicadores.  

 

Para a OCDE, os indicadores são parâmetros, construídos em rede, a partir de outros 

parâmetros pré-estabelecidos com a função de fornecer informações sobre ou para 

descrever o estado de um fenômeno, área ou ambiente. O índice, por sua vez, é designado 

pela organização como um conjunto de parâmetros ou de indicadores que são ponderados 

ou agregados para oferecer uma avaliação objetiva da política de um membro. O 

parâmetro é uma propriedade que pode ser observada ou mensurada.131  

 

O uso de indicadores é realizado em diferentes áreas de trabalho da OCDE, não se 

limitando as de meio ambiente/sustentabilidade. Em razão do uso dos indicadores para 

diferentes fins, a OCDE elegeu três critérios básicos para escolhê-los: a relevância política 

e utilidade para os usuários, a solidez analítica e a mensurabilidade. Sob o critério 

relevância política, o indicador de meio ambiente deve ser capaz de fornecer uma imagem 

representativa das condições do meio ambiente, das pressões que sofre e das respostas da 

sociedade; também deve ser simples e fácil de interpretar, bem como responsivo às 

eventuais mudanças do ambiente e de comportamento humano; e, ainda, deve ter um 

limite ou valor de referência que permita a análise dos valores que o indicador representa. 

Sob o critério de relevância política, a OCDE compreende que o indicador deve ser 

fundamentado em termos técnicos e científicos, basear-se em padrões internacionais ou 

que detenham consenso internacional e deve considerar e estar relacionado a modelos 

econômicos, de previsões e de informações. Por fim, quanto ao critério da solidez 

analítica e de mensurabilidade, os indicadores ambientais devem ser disponíveis e 

passíveis de disponibilização a partir de uma relação de custo/benefício razoável; também 

deve ser documentado adequadamente e sempre atualizado. 132 

 

 
131 OECD (2003). OECD Environmental Indicators: development, measurement and use. Reference 

Paper, p.5. Disponível em: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf  
132 Idem. 
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A elaboração dos indicadores de meio ambiente/sustentabilidade da OCDE é realizada 

pelos órgãos da organização em cooperação com os países membros. Os indicadores são 

estruturados em vários conjuntos com o propósito de direcioná-los a diferentes propósitos 

e públicos. 133 

 

O objetivo da presente pesquisa é o de oferecer uma análise mais detalhada do quadro de 

indicadores relacionados ao meio ambiente e sustentabilidade. A pesquisa foi orientada 

para dois tipos distintos de análise: a primeira sobre os principais indicadores, seus 

objetivos e parâmetros avaliados, bem como as bases teóricas de cada medida; a segunda 

procurou verificar a fonte de cada informação investigada e examinar o nível de 

disponibilidade e atualidade dos dados e informações sobre o Brasil no banco de dados 

estatístico da OCDE. Finalmente busca-se apresentar um quadro dos principais 

indicadores sobre o Brasil e como o país poderá ser avaliado. 

 

A análise sobre os indicadores nos instrumentos legais da OCDE é realizada a partir da 

busca pela palavra-chave “indicator” nos títulos e corpos de textos desses instrumentos, 

em vigor, incluídos no compêndio da OCDE, de janeiro de 2022. Foram identificadas, 

ainda, as Recomendações (categoria de instrumento legal da organização) que 

estabelecem a relação direta entre indicadores e meio ambiente/ sustentabilidade.  

 

Consideram-se os indicadores a partir do banco de dados do OCDE.STAT, no qual, entre 

os diversos temas, selecionou-se o “Environment”. Cada um dos tópicos dos indicadores, 

contém metadados informados pelo OCDE.STAT, bem como informações de trabalhos 

conexos. A pesquisa sobre esses dados foi realizada entre 2021 e janeiro de 2022 de modo 

que foi realizada antes da atualização do banco de dados que incluiu o Global Plastics 

Outlook.   

 

Ressalta-se que as informações metodológicas e de fontes dos indicadores não são 

aprofundadas sobre questões estatísticas ou de cálculos realizados pela organização. 

Busca-se conhecer as informações básicas sobre o desenvolvimento dos indicadores.  

 

Outra questão a ser ressaltada é a de que a disparidade de informações sobre um e outro 

indicador, no presente trabalho, decorre da quantidade de publicações da OCDE 

relacionadas que são mais extensas para determinado indicador e menos extensa para 

outro. Por exemplo, há significativa disparidade de informações que podem ser 

encontradas entre o presente tópico sobre indicadores de crescimento verde e sobre os 

indicadores de floresta do OCDE.STAT. 

 

Quanto aos gráficos apresentados no decorrer do trabalho, são exemplificações dos dados 

contidos no OECD.STAT. Buscou-se dados do Brasil, Colômbia, União Europeia, 

Estados Unidos e OECD Total. Escolheu-se a Colômbia, na medida em que este país se 

tornou membro pleno da OCDE em 28 de abril de 2020134; a escolha da União Europeia 

e dos Estados Unidos, por sua vez, decorre da importância comercial que possuem para 

o Brasil. Apenas nos indicadores agroambientais, a escolha dos países foi diversa: 

manteve-se Colômbia e Estados Unidos; acrescentou-se Chile e Argentina; e excluiu-se 

a União Europeia. Os acréscimos decorreram de ser o Chile um país da América Latina 

 
133 OECD (2003). OECD Environmental Indicators: development, measurement and use. Reference 

Paper, p.5. Disponível em: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf 
134 OECD. Colombia. Disponível em: https://www.oecd.org/colombia/ 
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já membro da OCDE, e a Argentina, em razão de ser um dos países que podem iniciar o 

processo de acessão junto com o Brasil à OCDE135. 

  

1. OS INDICADORES DE MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE NOS 

INSTRUMENTOS LEGAIS DA OCDE 

 

A OCDE, por meio da sua estrutura institucional, negocia e aprova instrumentos legais 

para serem seguidos e adotados pelos membros e parceiros da organização. Os 

instrumentos legais da organização são previstos no art. 5 e 6 da Convenção sobre a 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (Convention on the 

Organisation for Economic Co-operation and Development) de 1960 (OECD).  A OCDE 

possui cinco categorias de instrumentos legais: Decisões, Recomendações, Declarações, 

Acordos Internacionais e Acordo, Entendimento e outros.  

  
Tabela 15: Categorias de instrumentos legais da OCDE 

Decisões  As Decisões são instrumentos jurídicos vinculantes para todos os membros da Organização, 

exceto para os membros que se abstém em aderi-los. Mediante as Decisões, são impostas 

obrigações legais que devem ser implementadas pelos membros aderentes. 

 

Recomendações As Recomendações são instrumentos jurídicos não vinculantes, cujo cumprimento é esperado 

para aqueles que o aderem. Embora não haja obrigações legais, surge, mediante as 

recomendações, uma força moral em seu cumprimento que é avaliado e acompanhado pelos 

demais membros sobre os aderentes. Se o membro não cumprir a Recomendação, pode se abster 

em aderi-la.  

Declarações As Declarações são preparadas por órgãos da OCDE. Seu conteúdo, normalmente, apresenta 

princípios gerais ou objetivos de longo prazo e são adotados geralmente nos Comitês da 

Organização ou nas reuniões ministeriais.  

Acordos 

Internacionais 

Os Acordos Internacionais são instrumentos jurídicos que são negociados no âmbito da OCDE, 

sendo juridicamente vinculantes para os membros que os adotaram.  

Acordo, 

Entendimento e 

Outros 

Os Acordos, Entendimentos e Outros são os demais instrumentos jurídicos substantivos ad hoc 

que foram desenvolvidos no âmbito da OCDE.  

Fonte: OECD Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/ Elaboração: as autoras. 

 

Os instrumentos são considerados como normas e padrões internacionais negociados 

pelos membros da OCDE e aprovados pelo Conselho da organização para serem 

implementadas pelos seus membros. O desenvolvimento desses instrumentos é realizado 

após longo trabalho de discussão entre Secretariado e membros da organização, com 

trocas de experiências realizadas no âmbito dos Comitês temáticos da OCDE. 136 

 

Embora nem todos os instrumentos legais sejam juridicamente vinculantes, a sua 

implementação é constantemente monitorada pela OCDE e seus membros, via comitês. 

Assim, o enforcement ocorre pela vigilância dos pares, bem como pelo acompanhamento 

pelo Secretariado. 137 

 

O Secretariado e os Comitês relacionados a meio ambiente, entenderam pela necessidade 

de constituir critérios de avaliação sobre as políticas desenvolvidas e implementadas 

 
135 OECD. The OECD and Argentina: A mutually beneficial relationship. Disponível em: 

https://www.oecd.org/latin-america/countries/argentina/  
136 THORSTENSEN, Vera; GULLO, Marcelly. O Brasil na OCDE: membro pleno ou mero espectador? 

Fundação Getúlio Vargas: Working Paper 479. CCGI - Nº08. Working Paper Series, maio de 2018, p. 12. 

Disponível em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/23926/TD%20479%20-

%20CCGI_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
137 Idem. 
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pelos membros. Esses critérios são os indicadores em matéria de meio ambiente e de 

sustentabilidade. Em 1979, a Recomendação do Conselho sobre Relatórios do Estado do 

Meio Ambiente (Recommendation of the Council on Reporting on the State of the 

Environment - OECD/LEGAL/0170), do Comitê de Política Ambiental, determinou que 

os países membros reforçassem sua cooperação em prol da melhoria da informação sobre 

políticas ambientais por meio da elaboração de relatórios. Inclusive, orientou que os 

países membros aumentassem os esforços para reforçar o conhecimento científico, as 

informações, as estatísticas e os indicadores sobre o estado do meio ambiente. Com esses 

dados, a Organização se propõe a melhorar a avaliação sobre o estado do meio ambiente, 

a compreensão do impacto no meio ambiente pela realização da ação humana e o impacto 

das políticas ambientais. 138 

 

Pela Recomendação, os indicadores devem ser comparáveis e praticáveis, reforçando a 

necessidade de intercâmbio de experiências e de informações entre os países, bem como 

do aprimoramento dos métodos de avaliação das mudanças ambientais em áreas 

relevantes139. A importância da compreensão do estado do meio ambiente, mediante 

indicadores, foi reforçada pela Recomendação do Conselho de Meio Ambiente e Turismo 

(Recommendation of the Council on Environment and Tourism - OECD/LEGAL/0171) 

em áreas turísticas140.  

 

Assim, a partir do mandato decorrente de reunião do Conselho da OCDE de nível 

ministerial ocorrida em 1989, foi estabelecido um programa para integrar o processo de 

tomada de decisões de forma sistemática e eficaz141. Em 1991, no âmbito do Comitê de 

Política Ambiental (Environment Policy Committee), a Recomendação do Conselho sobre 

Indicadores e Informações Ambientais (Recommendation of the Council on 

Environmental Indicators and Information – OECD/LEGAL/0257) orientou que os 

países membros intensificassem seus esforços no fortalecimento de instituições e arranjos 

financeiros com o propósito de melhorar as estatísticas, os indicadores e as informações 

sobre meio ambiente. Essa orientação implicou na vinculação das informações ambientais 

e econômicas sobre temas como a redução da poluição, gastos no controle de atividades 

poluentes, benefícios ambientais, custos de dados ambientais, fluxos e estoques de 

recursos ambientais e dos aspectos macroeconômicos das políticas de meio ambiente. 142 

 

Também envolveu o desenvolvimento de indicadores ambientais e de contabilidade 

ambiental que fossem capazes de mensurar o desempenho dos países membros na 

integração de questões ambientais e econômicas no processo de tomada de decisão. Outra 

questão apresentada pela orientação do Comitê de Política Ambiental sobre os 

indicadores e estatísticas foi o de comunicar melhor a informação ambiental aos decisores 

 
138 OECD (1979), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Reporting on the State 

of the Environment. OECD/LEGAL/0170. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0170  
139 Idem. 
140 OECD (1979), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Environment and 

Tourism. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0171  
141 OECD (2003). OECD Environmental Indicators: development, measurement and use. Reference 

Paper, p.20. Disponível em: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf  
142 OECD (1991), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Environmental 

Indicators and Information. OECD/LEGAL/0257. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0257  
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e ao público, bem como melhorar a qualidade e a comparabilidade das estatísticas 

existentes.143  

 

Por sua vez, o Comitê de Meio Ambiente instruiu o Secretariado a desenvolver outros 

conjuntos básicos de indicadores ambientais, que também fossem confiáveis, legíveis, 

mensuráveis e relevantes para as políticas adotadas. Esses indicadores passaram a ser 

usados em revisões apropriadas da OCDE, nos relatórios e perspectivas do estado do meio 

ambiente, bem como em pesquisas econômicas ou setoriais dos países membros. 144 

 

Posteriormente, em 1998, a Recomendação do Conselho sobre Informações Ambientais 

(Recommendation of the Council on Environmental Information - OECD/LEGAL/0296) 

do Comitê de Política Ambiental, reforçou a necessidade de melhorar o desenvolvimento 

e o uso de dados ambientais. Assim, recomendou que os países promovessem a 

disseminação adequada de informações ambientais, mediante a publicação de indicadores 

ambientais. 145 

 

Também orientou que os países membros desenvolvessem e usassem os indicadores para 

medir seu desempenho ambiental, o que passou a englobar:  

 

i) o estabelecimento de indicadores para mensurar o progresso na 

implementação de políticas nacionais e subnacionais de meio ambiente, 

ecoeficiência e desenvolvimento sustentável;  

ii) permitir a comparação sistemática dos resultados alcançados com os 

objetivos das políticas implementadas;  

iii) e oferecer disponibilidade, confiabilidade e comparabilidade 

internacional de indicadores sobre questões ambientais.  

 

Neste sentido, instruiu o Comitê de Política Ambiental a continuar o fortalecimento do 

trabalho sobre dados, indicadores e informações que se relacionassem com o meio 

ambiente e o desenvolvimento sustentável, tanto para o melhoramento dos indicadores 

produzidos, como para o desenvolvimento de outros. E, por fim, reforçou o uso pleno de 

indicadores nas avaliações de desempenho ambiental e outros relatórios. 146 

 

Os indicadores foram assim, incluídos, na Estratégia Ambiental da OCDE. Na Reunião 

do Conselho Ministerial, ocorrida em maio de 2001, afirmou-se que a Estratégia 

Ambiental da OCDE, cujas metas propostas deveriam ser alcançadas até 2010, deveriam, 

entre outras orientações, melhorar as informações para tomada de decisão, o que incluía 

o uso de indicadores. Os indicadores são dispostos como ferramentas úteis para medir o 

progresso em direção aos objetivos de meio ambiente propostos.147  

  

 
143 OECD (1991), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Environmental 

Indicators and Information. OECD/LEGAL/0257. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0257 
144 Idem. 
145 OECD (1998), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Environmental 

Information. OECD/LEGAL/0296. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0296  
146 Idem. 
147 OECD (2001). Meeting of the OECD Council at Ministerial Level: a synthesis. Paris, 16-17 May 

2001. Disponível em: https://www.oecd.org/general/1912352.pdf  
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O desenvolvimento e uso de indicadores foram reforçados, inclusive, na mensuração de 

fluxos materiais e na produtividade de recursos por Recomendação em específico. Trata-

se da Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity - 

OECD/LEGAL/0324) de 2004 da OCDE e pela Recomendação do Conselho sobre 

Produtividade de Recursos (Recommendation of the Council on Resource Productivity - 

OECD/LEGAL/0358). 148 

 

Outra recomendação específica sobre o desenvolvimento de indicadores foi realizada para 

avaliação de sustentabilidade de produtos de base biológica (Recomendação do Conselho 

sobre Avaliação da Sustentabilidade de Produtos de Base Biológica - Recommendation 

of the Council on Assessing the Sustainability of Bio-Based Products - 

OECD/LEGAL/0395). Os indicadores são propostos na Recomendação como uma das 

formas de tornar possível averiguar se um produto de base biológica de fato pode ser 

considerado sustentável.149 

 

Os indicadores são também dispostos como essenciais na Lista de Verificação para 

avaliação de boas práticas de gestão de despesas públicas ambientais. Orienta-se o 

desenvolvimento de indicadores que demonstrem os resultados das políticas ambientais 

de forma inequívoca, bem como a implementação de indicadores para auxiliar na escolha 

do programa ambiental que será adotado. É o conteúdo da Recomendação do Conselho 

de Boas Práticas para Gestão de Gastos Ambientais Públicos (Recommendation of the 

Council on Good Practices for Public Environmental Expenditure Management - 

OECD/LEGAL/0345).150  

 

Sobre produtos químicos e práticas de laboratório, a Recomendação do Conselho sobre 

Prevenção, Preparação e Resposta a Acidentes Químicos (Recommendation of the 

Council concerning Chemical Accident Prevention, Preparedness and Response - 

OECD/LEGAL/0319) orienta o uso de indicadores de desempenho de segurança para que 

sejam avaliados o desempenho relacionado à prevenção, preparação e resposta a acidentes 

químicos151. Sobre a melhoria do Desempenho Ambiental da Contratação Pública, a 

Recomendação do Conselho (Recommendation of the Council on Improving the 

Environmental Performance of Public Procurement - OECD/LEGAL/0311) orienta os 

 
148 OECD (2004), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Material Flows and 

Resource Productivity. OECD/LEGAL/0324. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0324 

OECD (2008), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Resource Productivity. 

OECD/LEGAL/0358. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0358  
149 OECD(2012), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Assessing the 

Sustainability of Bio-Based Products. OECD/LEGAL/0395. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0395   
150 OECD(2006), OECD Legal Instruments.. Recommendation of the Council on Good Practices for 

Public Environmental Expenditure Management. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0345 
151 OECD(2004), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council concerning Chemical 

Accident Prevention, Preparedness and Response. OECD/LEGAL/0319. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0319  
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países membros a incentivar o desenvolvimento de indicadores para mensurar e monitorar 

o progresso das compras públicas de forma sustentável152. 

 

Outras Recomendações da OCDE também orientam o uso de indicadores para 

mensuração de dados e realização de monitoramento:  

 

i) Recomendação do Conselho sobre Tecnologias da Informação e 

Comunicação e Meio Ambiente (Recommendation of the Council on 

Information and Communication Technologies and the Environment - 

OECD/LEGAL/0380),  

ii) Recomendação do Conselho sobre Opções Energéticas 

Ambientalmente Favoráveis e sua Implementação (Recommendation of 

the Council on Environmentally Favourable Energy Options and their 

Implementation),  

iii) Recomendação sobre Gestão Integrada da Zona Costeira 

(Recommendation of the Council on Integrated Coastal Zone Management 

- OECD/LEGAL/0268), 

iv) Recomendação do Conselho sobre o Uso de Instrumentos econômicos 

na Política Ambiental (Recommendation of the Council on the Use of 

Economic Instruments in Environmental Policy - OECD/LEGAL/0258),  

v) Recomendação do Conselho sobre o estabelecimento de implementação 

de registros de liberação e transferência de poluentes (Recommendation of 

the Council on Establishing and Implementing Pollutant Release and 

Transfer Registers - PRTRs - OECD/LEGAL/0440), e   

vi) Recomendação do Conselho sobre o Uso de Instrumentos Econômicos 

para promover a conservação e o uso sustentável da biodiversidade 

(Recommendation of the Council on the Use of Economic Instruments in 

Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity - 

OECD/LEGAL/0326). 153 

 

 
152 OECD(2002), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Improving the 

Environmental Performance of Public Procurement. OECD/LEGAL/0311. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0311#mainText  
153 OECD(2010), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Information and 

Communication Technologies and the Environment. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0380  

OECD(1992), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Integrated Coastal Zone 

Management. OECD/LEGAL/0268. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0268 

OECD(1985), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Environmentally 

Favourable Energy Options and their Implementation. OECD/LEGAL/0221. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0221  

OECD(1991), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on the Use of Economic 

Instruments in Environmental Policy. OECD/LEGAL/0258. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0258  

OECD(2018), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Establishing and 

Implementing Pollutant Release and Transfer Registers (PRTRs). OECD/LEGAL/0440. Disponível 

em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0440  

OECD(2004), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on the Use of Economic 

Instruments in Promoting the Conservation and Sustainable Use of Biodiversity. 

OECD/LEGAL/0326. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0326  
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Destaca-se o papel dos indicadores, ainda, para implementação da Coerência de Políticas 

para o Desenvolvimento Sustentável. A necessidade de coerência para as políticas de 

desenvolvimento sustentável é base do conceito adotado pela OCDE de governança 

pública. Está relacionado à demanda de que os países desenvolvam um trabalho 

doméstico coerente com o internacional em matéria de desenvolvimento sustentável.154  

 

Assim, na Recomendação do Conselho sobre Coerência de Políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável (Recommendation of the Council on Policy Coherence for 

Sustainable Development - OECD/LEGAL/0381), estabelece-se que seja construído um 

compromisso forte, inclusivo e com liderança no mais alto nível político, de modo que a 

Coerência de Políticas para o Desenvolvimento Sustentável seja feita a partir de áreas 

prioritárias, com um plano de ação e indicadores-chave para mensurar o desempenho de 

sua implementação. Reforça a necessidade de fortalecimento dos sistemas de 

monitoramento, relatório e avaliação para coletar evidências qualitativas e quantitativas 

de modo que seja possível identificar dados, indicadores e informações confiáveis. 155 

 

Desse modo, os instrumentos legais apresentam o papel dos indicadores, em áreas mais 

gerais ou específicas, sobre a temática de meio ambiente e de sustentabilidade. 

Primordialmente, a concepção primeira na elaboração de indicadores é a de obter 

informações a partir de uma metodologia clara sobre aquilo que se quer analisar.  

 

A informação decorrente do indicador permite que os países membros da OCDE possam: 

 

i)  Comparar os dados entre si, ampliando-se o espaço para a troca de 

experiências; 

ii) Mensurar as ações tomadas, permitindo-se analisar se os objetivos 

pretendidos realmente estão sendo alcançados; 

iii) Avaliar as ações tomadas, conferindo base para a realização do 

monitoramento das ações tomadas;  

iv) Escolher melhores projetos e políticas de meio ambiente, auxiliando no 

processo de tomada de decisão; 

v) Comunicar as informações de forma clara e com uma metodologia 

explícita; 

vi) Harmonizar iniciativas individuais a partir do desenvolvimento de uma 

abordagem comum entre os países membros da OCDE156. 

 

Em síntese, os indicadores são, assim, ferramentas cruciais no desenvolvimento de 

Estratégias da OCDE, de forma ampla, bem como são elementos importantes no conceito 

de governança pública adotado pela organização. No OECD.STAT (banco de dados 

estatístico da OCDE), os indicadores estão organizados em temáticas, por exemplo:  

 

 
154 THORSTENSEN, Vera. MOTA, Catherine. Governança Pública e Sustentabilidade. Fundação 

Getúlio Vargas. Working Paper 537, CCGI - Nº 32, Working Paper Series, setembro de 2020. Disponível 

em: https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/29721/TD%20537%20-

%20CCGI_32.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
155 OECD(2019), OECD Legal Instruments.. Recommendation of the Council on Policy Coherence for 

Sustainable Development. OECD/LEGAL/0381 Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0381  
156 OECD (2003). OECD Environmental Indicators: development, measurement and use. Reference 

Paper, p.5. Disponível em: https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/24993546.pdf  
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. Estatísticas gerais, agricultura, demográfica e população, desenvolvimento, projeções 

econômicas, educação e treinamento, finanças, globalização, saúde, indústrias e serviços, 

tecnologia da informação e comunicação; comércio internacional; trabalho; contas 

nacionais.  

 

Em matéria de meio ambiente e sustentabilidade, essas estatísticas e os indicadores são 

reunidos sob o título “Environment” que possui os seguintes agrupamentos de 

indicadores: ar e clima, água, desperdício, riscos ambientais e saúde, recursos materiais, 

floresta, recursos de terra, biodiversidade, contas de recursos minerais e energéticos, 

inovação em tecnologias relacionadas ao meio ambiente, produtividade multifatorial 

ajustada ao meio ambiente, despesas e receitas ambientais, política ambiental, indicadores 

agroambientais, crescimento verde, economia oceânica sustentável e indicadores de 

políticas de comércio e meio ambiente157.  

 

A seguir apresenta-se cada um desses indicadores. 

 

2. OS INDICADORES DE AR E CLIMA (AIR AND CLIMATE) 

 

A análise sobre as emissões de gases de efeito estufa (GEE) é essencial na medida em 

que os GEE desempenham um papel fundamental no processo de mudanças climáticas, e 

assim, devem ser considerados no processo de formação de políticas. No caso das 

emissões realizadas pelo transporte aéreo, contabiliza-se que cerca de 70% são formadas 

por CO², sendo que o transporte aéreo é responsável por cerca de 30% das emissões de 

CO² relacionadas ao transporte e por 6% das emissões das indústrias da União Europeia 

em 2018.158 

 

A OCDE realiza importante papel na elaboração de metodologia sobre as emissões de 

CO² do transporte, sendo a líder no âmbito do Comitê de Especialistas da ONU em 

Contabilidade Ambiental-Econômica (UN Committee of Experts on Environmental-

Economic Accounting (UNCEEA), e no desenvolvimento de bancos de dados de contas 

globais de emissões atmosféricas. 159 

 

2.1. Sobre o indicador 

 

Na categoria de indicadores sobre Ar e Clima do OECD.STAT, são divulgadas 

informações anuais sobre as emissões de CO² que estão relacionadas com vôos comerciais 

de passageiros e de mercadorias. Considera tanto os voos realizados em nível territorial 

como de residência, abrangendo as informações de 186 países. 160  

 

Também apresenta tendências nas emissões humanas dos principais gases de efeito estufa 

e emissões por gás, ou seja, inclui não apenas o CO² como também emissões de CH4, 

 
157 OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 
158 UN, United Nations. Annex A: Estimating Carbon Dioxide (CO2) Emissions Related to Air 

Transport 

Area C Report to 15th UNCEE. Disponível em: 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/annex_a_airtransport_summary_final.pdf  
159 Idem. 
160 OECD. Stat, Air Transport CO2 Emissions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIRTRANS_CO2%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue  
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óxido nitroso, hidrofluorocarbonetos (HFCs), perfluorocarbonos (PFCs), hexafluoreto de 

enxofre (SF 6) e trifluoreto de nitrogênio (NF 3). Não são considerados os CO² emitido 

indiretamente. 161 

 

A categoria de indicadores está relacionada as seguintes Convenções162:  

 

i) Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa 

Distância; 

ii) Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, o 

que inclui o Protocolo de Kyoto (1997) e o Acordo de Paris (2015); 

iii) Agenda 2030 (Objetivo 13 – Tomar medidas urgentes para combater 

as mudanças climáticas e seus impactos; Objetivo 12 – Garantir padrões 

sustentáveis de consumo e produção; Objetivo 9 – Construir infraestrutura 

resiliente, promover a industrialização inclusiva e sustentável e fomentar 

a inovação, Objetivo 7 – Garantir o acesso a energia acessível, confiável, 

sustentável e moderna para todos. 

 

O grupo de indicadores Ar e Clima são divididos em 5 subcategorias de indicadores: 

 
Tabela 16: A categoria do Indicador Ar e Clima no OECD.STAT 

Subcategorias do 

Indicador 

Subdivisões das subcategorias Formas de mensuração ou variáveis 

Emissão de CO² do 

Transporte Aéreo 

Subdivide-se em: 

.  Emissão de CO² do Transporte Aéreo 

.  Residência – ajuste de território para o 

transporte aéreo 

 

Mensura  

. todos os voos, voos de carga e voos de 

passageiros 

. por mês ou por ano 

Contas de Emissões 

atmosféricas – 

Estimativas da 

OCDE 

-  Mensura: 

. os poluentes: dióxido de carbono, metano, 

óxido nitroso 

. Considera as Emissões Totais e emissões por 

combustão  

Emissões de gases de 

efeito estufa por 

fonte 

- Mensura:  

. os poluentes: gases de efeito estufa, dióxido de 

carbono, metano, óxido nitroso, entre outros; 

Variáveis: energia, agricultura, resíduos, outros, 

emissões totais excluindo LULUCF, entre 

outros.  

Emissões 

atmosféricas por 

fonte 

- Mensura:  

. poluentes: óxido de enxofre, óxido de 

nitrogênio, parítuculas finas PM2,5, partículas 

PM10, entre outros 

Contas de emissões 

atmosféricas 

- Mensura:  

- poluentes: dióxido de carbono, metano, óxido 

nitroso, amônia, entre outros.  

OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info 

Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Para cada uma das formas de mensuração e variáveis, há valores diferentes disponíveis 

na Plataforma do OECD.STAT sobre Ar e Clima. Desse modo, pode-se fazer mais de 30 

 
161 OECD. Stat. Greenhouse gas emissions Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIR_GHG%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue 
162 OECD (2022), "Climate change", in Environment at a Glance Indicators, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/5584ad47-en. 
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combinações diferentes, a depender da variável adotada, para mensurar a categoria de 

indicadores Ar e Clima.   

 

2.2. Metodologia e Fonte 

 

A metodologia para elaboração dessas categorias de indicadores foi acordada entre os 

países analisados.  

Utilizou-se como principal fonte para as estimativas de CO², o banco compilado de dados 

da Organização Internacional de Aviação Civil (International Civil Aviation 

Organisation - ICAO). Também foram considerados os inventários da UNFCC 

(UNFCCC inventories – incluindo os Inventários Nacionais submetidos em 2021163) e 

das Contas de emissões atmosféricas (Air emission accounts - AEAs) de acordo com o 

Sistema de Contabilidade Ambiental-Econômica (System of Environmental-Economic 

Accounting - SEEA). 164 

 

As Contas de Emissões Atmosféricas (AEAs) incluem dados sobre as emissões 

atmosféricas, contabilizados por unidade econômica e por tipo de substância emitida. 

Mediante o AEAs, pode-se relacionar as emissões atmosféricas com as indústrias, 

permitindo analisar a evolução dessa relação ao longo do tempo. A OCDE utiliza as 

contas de emissões atmosféricas também para analisar as emissões de CO² que são 

incorporadas no comércio internacional, utilizando-as nas Avaliações de Desempenho 

Ambiental e na análise de políticas integradas. 165  

 

O SEEA é um sistema contabilístico que objetiva compreender as interações entre 

economia e meio ambiente, bem como descrever os estoques e as variações de ativos 

ambientais 166. Mediante esse sistema, pode-se complementar as estimativas para os 

países que não fazem a compilação de dados usando fontes internacionalmente 

disponíveis167. 

 

 
163 OECD.STAT. Emissions of air pollutants. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIR_EMISSIONS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue 
164 OECD.STAT, Air Transport CO2 Emissions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIRTRANS_CO2%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue  
165 UN, United Nations. Annex A: Estimating Carbon Dioxide (CO2) Emissions Related to Air 

Transport 

Area C Report to 15th UNCEE. Disponível em: 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/annex_a_airtransport_summary_final.pdf  
166 OECD.STAT. Air Emission Accounts. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAEA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededmet

adata%3Dtrue  
167 UN, United Nations. Annex A: Estimating Carbon Dioxide (CO2) Emissions Related to Air 

Transport 

Area C Report to 15th UNCEE. Disponível em: 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/annex_a_airtransport_summary_final.pdf  
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A metodologia adotada pela OCDE permite estimar os AEAs dos SEEA a partir dos 

inventários nacionais que são submetidos à UNFCCC. Essa metodologia possui o endosso 

do Comitê Técnico do SEEA168.  

 

Considera, ainda, o banco de dados de emissões UNECE-EMEP, relacionado a aplicação 

da Convenção sobre a Poluição Atmosférica Transfronteiriça a Longa Distância 

(Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution) e às respostas dos países 

membros ao questionário elaborado pela OCDE sobre o Estado do Meio Ambiente 

(OECD Questionnaire on the State of the Environment)169. Mais informações sobre a 

metodologia e fonte são apresentadas no trabalho da OCDE: "Estimating Carbon Dioxide 

(CO2) Emissions Related to Air Transport - A Contribution to the Compilation of Global 

Air Emission Accounts e acordo com o SEEA"170, no “Towards global SEEA Air Emission 

Accounts"171. 

 

É importante ressaltar que os métodos de estimativa de emissões e demais fatores podem 

apresentar detalhes metodológicos distintos a depender dos países. 172 

 

2.3. O Brasil no indicador de Ar e Clima 

 

No banco de dados sobre Ar e Clima, é possível verificar se os dados sobre o Brasil estão 

atualizados.  

 
Tabela 17: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Ar e Clima na Plataforma OECD.STAT 

Ar e Clima Há dados 

sobre o 

Brasil?  

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de dados 

dos membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Emissões de CO² do Transporte Aéreo**  Sim 2021 2021 

Residência - ajuste de território para 

transporte aéreo*** 

Sim 2021 2021 

 
168 UN, United Nations. Annex A: Estimating Carbon Dioxide (CO2) Emissions Related to Air 

Transport 

Area C Report to 15th UNCEE. Disponível em: 

https://seea.un.org/sites/seea.un.org/files/annex_a_airtransport_summary_final.pdf 
169 OECD.STAT. Emissions of air pollutants. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIR_EMISSIONS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue 
170 OECD. Stat, Air Transport CO2 Emissions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIRTRANS_CO2%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue  
171 Idem. 

Trata-se do Working-paper de estatística da OCDE de 2018 “Towards global SEEA Air Emission 

Accounts: Description and evaluation of the OECD methodology to estimate SEEA Air Emission Accounts 

for CO2, CH4 and N2O in Annex-I countries to the UNFCCC”, cujos autores são Florian Flachenecker, 

Emmanuelle Guidetti, Pierre-Alain Pionnier. Esse working paper pode ser acessado no seguinte link: 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/7d88dfdd-

en.pdf?expires=1643030818&id=id&accname=guest&checksum=B5B11805010A752B080BB671A6559

55A   
172 OECD.STAT. Emissions of air pollutants. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAIR_EMISSIONS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue 
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Contas de Emissões atmosféricas - 

Estimativas da OCDE 

Não não consta 2019 

Emissões de gases de efeito estufa Sim 2016 2019 

Emissões atmosféricas por fonte Não  não consta 2019 

Contas de Emissões atmosféricas 

(Emissões atmosféricas por fonte) 

Não não consta 2020 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

** As estimativas são desagregadas nas seguintes categorias: aviação doméstica (voos com partida e chegada no mesmo 

país), aviação internacional (voos com partida e chegada em diferentes países), registro das emissões estimadas de CO² 

de acordo com o SEAA (princípio da residência), e Registro das emissões estimadas de CO² de acordo com os 

inventários da UNFCCC (princípio do território.  

*** Esse indicador é desagregado sob as seguintes informações: registro das emissões estimadas de CO² de acordo com 

o SEEA (princípio da residência) e Registro das emissões estimadas de acordo com os inventários da UNFCCC 

(princípio do território) 

 

 

Pelas informações do OCDE.STAT, exemplificam-se os dados que há sobre o Brasil em 

dois indicadores: Emissões de CO² do Transporte Aéreo e Residência ajuste de território 

para o transporte aéreo. 

  
Gráfico 25: Registro das emissões de CO² do Brasil estimadas de acordo com os inventários da UNFCCC (princípio 

do território), toneladas 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
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Gráfico 26: Emissões de gases de efeito estufa entre 2011 e 2016 – Colômbia x Estados Unidos x União Europeia x 

OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

Nota: Os dados sobre a Colômbia não foram atualizados a partir de 2015. Os dados sobre o Brasil foram atualizados 

apenas até 2016.  

Nota [2]: a variável desse indicador é “Emissões totais excluindo LULUCF”.  

 

3. OS INDICADORES RELACIONADOS À ÁGUA (WATER) 

 

A captação de água doce foi crescente a partir da década de 1970, em razão da demanda 

dos setores agrícola e energético nos países membros da OCDE. Identificou-se que a 

partir da década de 1980, alguns países estabilizaram a captação de água pelo uso de 

técnicas de irrigação mais eficientes e pelo uso de fontes alternativas de água. 173 

 

Pelos indicadores relacionados à água, há preocupações, ainda, sobre a proporção da 

população que está ligada às estações de tratamento de águas residuais, bem como ao 

nível de tratamento que os países adotam. Segundo a OCDE, verifica-se a necessidade de 

atualização de redes envelhecidas, bem como o desenvolvimento de formas de atender 

pequenos assentamentos de pessoas isolados. 174 

 

3.1 Sobre o indicador 

 

A categoria de indicadores de Água (Water) apresenta as mudanças do estado da água ao 

longo do tempo175. Os indicadores foram desenvolvidos para enfrentar os principais 

desafios políticos sobre a água: garantir a gestão sustentável dos recursos hídricos e dos 

serviços hídricos de modo a manter o abastecimento adequado de água doce; e manter 

níveis adequados desse recurso para a realização de atividades econômicas, do uso 

 
173 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
174 Idem. 
175 OECD.STAT. Freshwater abstractions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_ABSTRACT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse

%26isembededmetadata%3Dtrue  
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humano, da garantia de bem-estar e da manutenção dos ecossistemas aquáticos e 

outros176.  

 

Basicamente, os grupos de indicadores são: 

 

i) Captações de água: stress hídrico, captações totais de água (níveis e 

intensidades), captações de água para abastecimento público, captações de 

água para irrigação e superfície de regadio.  

ii) Tratamento de águas residuais: taxas de conexão de tratamento de 

esgoto Captação de água. 177 

 

Por captações de água, compreende-se a pressão sobre os recursos de água doce que 

decorre, especialmente, do abastecimento público de água, irrigação, processos 

industriais e resfriamento de usinas de energia elétrica.  178 

 

Também fornece informações sobre os equipamentos públicos instalados pelos países 

com o objetivo de gerenciar e reduzir a poluição da água179. Os principais desafios sobre 

o indicador de tratamento de águas residuais são: garantir a modernização da 

infraestrutura de tratamento existente; atender os assentamentos pequenos e isolados com 

tratamento adequado de águas residuais180.  

 

O indicador demonstra, ainda, a porcentagem da população nacional que é ligada a redes 

de esgoto públicas e às estações de tratamento de águas residuais, bem como o grau de 

tratamento. Não são consideradas, nos dados do indicador, as instalações de tratamento 

privadas individuais, como fossas assépticas.181 

 

As principais Convenções e documentos internacionais relacionadas são182: 

 

i) Agenda 2030: Objetivo 6 “Garantir a disponibilidade e a gestão 

sustentável da água e saneamento para todos” e o Objetivo 3 “Garantir uma 

vida saudável e promover o bem-estar para todos em todas as idades” 

 
176 OECD(2020), "Environment at a Glance: Freshwater resources. In: Environment at a Glance: 

Indicators, Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Freshwater%20resources.pdf 
177 Idem. 
178 OECD.STAT. Freshwater abstractions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_ABSTRACT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse

%26isembededmetadata%3Dtrue  
179 OECCD.Stat. Wastewater treatment Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_TREAT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue 
180 OECD(2020), "Environment at a Glance: Freshwater resources. In: Environment at a Glance: 

Indicators, Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Freshwater%20resources.pdf 
181 OECCD.Stat. Wastewater treatment Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_TREAT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26is

embededmetadata%3Dtrue 
182 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
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ii) Convenção OSPAR (Convenção para a Proteção do Meio Marinho do 

Atlântico Nordeste) 

iii) International Joint Commission Agreement on Great Lakes Water 

Quality in North America 

iv) Diretrizes sobre água da União Europeia. 

 

O grupo de indicadores sobre Água possui 6 subcategorias, cada qual com suas formas 

de mensuração e variáveis distintas.  

 
Tabela 18: O indicador Água no OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Geração e descarga de águas 

residuais 

- Variável: águas residuais agrícolas 

(incluindo silviculta e pesca), descargas, 

diretas; Geração de efluentes (todas as 

fontes), entre outras.  

Poluente: zinco, cromo, cádmo, entre outros 

Recursos de água doce - Variável: evotrasnpiração, água doce 95% 

do tempo, água subterrânea por captação, 

recursos internos, entre outros 

Captação de água doce - Variável: abstrações brutas per capita, 

agricultura, silvicultura, água devolvida sem 

uso, entre outros.  

Água disponibilizada para uso - Variável: geração de hidroeletricidade; 

captação bruta de água doce; água 

dessanilizada, entre outros. 

Tratamento de água poluída - Variável: Sem ligação à rede pública de 

esgotos ou tratamento independente, 

População ligada ao tratamento 

independente, Total de esgotos públicos, 

entre outros.  

Capacidade de tratamento de 

estações de tratamento de águas 

residuais 

- Variável: Tratamento total de águas 

residuais urbanas; Remoção de fósforo; 

Remoção de nitrogênio, entre outros.  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Para cada uma das formas de mensuração e variáveis, há valores diferentes disponíveis 

na Plataforma do OECD.STAT sobre Água. Desse modo, pode-se fazer mais de 24 

combinações diferentes, a depender da variável considerada, para mensurar a categoria 

de indicadores Água. 

 

3.2 Metodologia e fonte  

 

A análise dos dados desse banco de dados da OCDE deve considerar as definições e as 

estimativas que são empregadas pelos países membros, podendo variar entre eles 183. Os 

 
183 OECD.STAT. Freshwater abstractions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_ABSTRACT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse

%26isembededmetadata%3Dtrue  
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dados de países europeus foram coletados diretamente da agência estatística da União 

Europeia (EUROSTAT)184. Também os dados sobre o tratamento de águas residuais estão 

disponíveis em quase todos os países da OCDE185, segundo a organização.  

 

O indicador de tratamento de águas residuais deve ser considerado junto com os dados 

sobre gastos públicos desse tipo de serviço. A taxa ótima de conexão das pessoas com o 

sistema de tratamento de águas residuais não é necessariamente 100%, podendo variar 

entre os países e depender tanto de características geográficas quanto da distribuição 

espacial dos assentamentos. 186  

 

3.3 O Brasil no indicador de Água 

 

No banco de dados sobre Água, é possível verificar se os dados sobre o Brasil estão 

atualizados.  

 
Tabela 19: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Água na Plataforma OECD.STAT  

Água Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização 

de dados dos 

membros e demais 

parceiros da OCDE * 

Geração e descarga de águas 

residuais 

Não não consta 2019 

Recursos de água doce Não não consta Não consta 

Captação de água doce Não não consta 2019 

Água disponibilizada para uso Não não consta 2019 

Tratamento de água poluída Não não consta 2019 

Capacidade de tratamento de 

estações de tratamento de águas 

residuais 

Não não consta 2014 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

 

 

 
184 OECD.STAT. Treatment capacity of wastewater treatment plants.  Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWATER_BOD%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isem

bededmetadata%3Dtrue 
185 A OCDE não especifica quais países possuem esse dado disponíveis e quais não os possuem. 
186 OECD(2020), "Environment at a Glance: Freshwater resources. In: Environment at a Glance: 

Indicators, Disponível em: https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Freshwater%20resources.pdf 
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Gráfico 27: Captação de água doce (m³ milhões) – OECD Ásia Oceania x OECD Europa x OECD Total x OECD 

América 

 
Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  Elaboração: as autoras 

Nota: Variável do inciador Captação bruta per capita. 

 

4. OS INDICADORES RELACIONADOS A DESPERDÍCIO (WASTE) 

 

Segundo a OCDE, a quantidade de formação dos resíduos urbanos é variada e depende 

dos níveis, dos padrões de consumo, das taxas de urbanização, do estilo de vida e das 

práticas nacionais de gestão de resíduos. Observa-se que cada vez mais resíduos estão 

sendo direcionados para a reciclagem. 187 

 

4.1 Sobre o indicador 

 

A categoria de indicadores apresenta as tendências na quantidade de lixo municipal, 

incluindo lixo doméstico, e o método de tratamento utilizado188. As quotas de resíduos 

que são tratados e a sua eliminação são consideradas como informações 

complementares189. Por resíduos municipais, a OCDE os conceitua como:  

 
Os resíduos municipais são os resíduos recolhidos por ou em nome dos municípios. 

Inclui os resíduos domésticos provenientes de agregados familiares (ou seja, resíduos 

gerados pela atividade doméstica dos agregados familiares) e resíduos semelhantes 

provenientes de pequenas atividades comerciais, edifícios de escritórios, instituições e 

 
187 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
188 OECD.STAT. Municipal waste, Generation and Treatment. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMUNW%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue 
189 OECD (2015), “Municipal waste”, in Environment at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD 

Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264235199-14-

en.pdf?expires=1643803333&id=id&accname=guest&checksum=2274703693C4FF4913581F9F408A03

0F  
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pequenas empresas tratados ou dispostos nas mesmas instalações utilizadas para os 

resíduos municipais. (tradução livre)
 190 

 

Também mensura a quantidade de resíduos por setor191 e a quantidade de desperdício de 

alimentos para 32 países. 

 

O indicador Desperdício é subdividido em três subcategorias de Indicador:  

 
Tabela 20: O Indicador Desperdício na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Geração de resíduos por setor - Variável: Quantidades totais de resíduos 

gerados por setor; Triagem de resíduos; 

Quantidades totais de resíduos primários 

gerados, entre outros 

Resíduos Municipais - Geração e 

Tratamento 

- Variável: Resíduos Municipais gerados; 

Resíduos municipais tratados; Operação de 

descarte, entre outros.  

Desperdício de alimentos - Três categorias de mensuração: 1. Perda 

de alimentos - Desperdício de alimentos; 2. 

Resíduos em geral; 3. Impacto monetário e 

econômico.  

Subcategoria de mensuração 1 possui as 

seguintes variáveis: Desperdício de comida, 

Desperdício de Alimentos, Desperdício de 

Alimentos - Bebidas, Desperdício de 

Alimentos - Alimentos Frescos, Desperdício 

de alimentos - Nacional, entre outros. 

Subcategoria de mensuração 2 possui as 

seguintes variáveis: Desperdício de 

alimentos no fluxo de lixo (Família); Dados 

contextuais, entre outros.   

Subcategoria de mensuração 3 possui as 

seguintes variáveis: Desperdício de comida - 

Família; Desperdício de Alimentos - 

Bebidas (Família); Desperdício de 

Alimentos Frescos (Família); entre outros   

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Para cada uma das formas de mensuração e variáveis, há valores diferentes disponíveis 

na Plataforma do OECD.STAT sobre Desperdício. No caso do indicador Desperdício, há 

três formas de mensuração de Desperdício de Alimentos, cada qual com suas variáveis 

específicas.  Desse modo, pode-se fazer mais de 15 combinações diferentes para mensurar 

a categoria de indicadores de Desperdício, a depender das variáveis escolhidas. 

 

4.2 Metodologia e fonte 

 

 
190 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
191 OECD.STAT. Generation of waste by sector. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWSECTOR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  
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Os dados obtidos pela OCDE foram formados pelas respostas dadas pelos países 

membros ao questionário sobre o Estado do Meio Ambiente (Questionnaire on the state 

of the environment – OECD/Eurostat) e pelas informações do Eurostat mediante o 

Regulamento sobre Estatística de Resíduos (Waste Statistics Regulation). Também 

considerou fontes de dados nacionais e internacionais e os comentários dos Delegados 

nacionais. Ao considerar os dados nacionais, a OCDE acessa as informações espalhadas 

em diversas agências e níveis de governo.  192 

 

A OCDE utiliza, na análise de desperdício de alimentos, dados gerais de agências 

domésticas, de institutos de estatística, de estudos acadêmicos e do setor privado.193 

 

A interpretação dos dados deve considerar que tanto as definições quanto os métodos de 

coleta dessas informações podem ser diferentes entre os países 194. Destaca-se que um dos 

problemas na comparabilidade de dados decorre da abrangência de resíduos domésticos 

com resíduos do comércio que podem incluir resíduos perigosos195.  

 

4.3 O Brasil no indicador de Desperdício 

 

No banco de dados sobre Resíduos, é possível verificar se os dados sobre o Brasil estão 

atualizados. Veja a tabela abaixo. 

 
Tabela 21: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Desperdício na Plataforma OECD.STAT 

Desperdício Há dados sobre 

o Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização 

de dados dos 

membros e demais 

parceiros da 

OCDE * 

Geração de resíduos por setor Não não consta 2019 

Resíduos Municipais - 

Geração e Tratamento 

Sim** 2012 2019 

Desperdício de alimentos Não não consta 2013 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

** Informações sobre o Brasil nas variáveis: resíduos municipais gerados, resíduos municipais tratados (dados do ano 

2000), operações de descarte e incineração total (dados do ano 2000). 

 

 
192 OECD.STAT. Generation of waste by sector. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWSECTOR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue 
193 OECD.STAT. Food Waste Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFOOD_WASTE%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue 
194 OECD.STAT. Generation of waste by sector. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWSECTOR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  
195 OECD (2015), “Municipal waste”, in Environment at a Glance 2015: OECD Indicators, OECD 

Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/9789264235199-14-

en.pdf?expires=1643803333&id=id&accname=guest&checksum=2274703693C4FF4913581F9F408A03

0F  
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Exemplifica-se com os dados que o OCDE.STAT possui do Brasil sobre o indicador 

Resíduos municipais gerados da categoria Desperdício. 

 
Gráfico 28: Resíduos municipais gerados – Colômbia x Estados Unidos x OECD-Europa x Brasil 

 
Fonte: OECD.Stat. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  

Nota: Os dados atualizados até 2021 são OECD-Europa e OECD-Total.  

 

5. INDICADORES SOBRE RISCOS AMBIENTAIS E À SAÚDE 

(ENVIRONMENTAL RISKS AND HEALTH) 

 

A exposição à poluição do ar poderá se tornar uma das principais causas de mortalidade 

prematura. São muitas as doenças que estão associadas à exposição à poluentes.196  

 

5.1 Sobre o indicador 

 

Essa categoria de indicadores mensura a mortalidade e o custo de bem-estar da exposição 

a riscos ambientais 197. Também avalia a exposição da população ao material particulado 

fino (PM2,5), que representa o maior risco para o estado da saúde global198. Quanto aos 

níveis de concentração de PM2,5, a OCDE utiliza as diretrizes da Organização Mundial 

da saúde199.  

 

O indicador Riscos ambientais e à saúde é subdividido da seguinte forma:  

 

 
196 OECD, Health and Environment Chapter of the OECD Environmental Outlook to 2050: The 

Consequences of Inaction. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-

outlooks/healthenvchapter-environmentaloutlookto2050.htm  
197 OECD.STAT. Mortality, morbidity and welfare cost from exposure to environment-related risks. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEXP_MORSC%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isem

bededmetadata%3Dtrue  
198 OECD.STAT. Population exposure to fine particles. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEXP_PM2_5%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue  
199 Idem. 
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Tabela 22: O indicador Riscos ambientais e à saúde na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Exposiçção à poluição por ar . Exposição à PM 2,5 países;  

 

. Exposição à PM 2,5 em 

grandes regiões subnacionais;  

 

. Mortalidade, morbidade e 

custo de bem-estar da 

exposição a riscos 

relacionados ao meio 

ambiente 

. Para ass subcategorias de Exposição à 

PM2,5 há a seguinte variável: Exposição 

média da população à PM 2,5.  

 

. Para a subdivisão Mortalidade, 

morbidade (...) há as seguintes variáveis: 

Custo de bem-estar de mortes prematuras, % 

do PIB equivalente; Custo de bem-estar de 

mortes prematuras, USD per capita; Mortes 

prematuras por milhão de habitantes; entre 

outros.  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Para cada uma das subdivisões do indicador, há valores diferentes disponíveis na 

Plataforma do OECD.STAT sobre Riscos ambientais e à saúde. Desse modo, pode-se 

fazer mais de 5 combinações diferentes para mensurar a categoria do indicador Riscos 

ambientais e à saúde, a depender das variáveis escolhidas. 

 

5.2. Metodologia e fonte 

 

A fonte de dados sobre mortalidade e exposição a riscos ambientais foram extraídos do 

GBD (2019), Global Burden of Disease Study 2019 Results. As estimativas de 

concentração de material particulado fino ponderadas pela população utiliza o conjunto 

de dados populacionais em grade do projeto Joint Research Center Global Human 

Settlement. Também são usados dados da FAO (Global Administrative Unit Layers) e da 

própria OCDE para a definição de área urbana funcional nas cidades.200 

 

Por sua vez o cálculo sobre os custos de bem-estar foi realizado a partir de metodologia 

adaptada do trabalho: ECD (2017b), The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in 

the 21st Century: Results from the BRIICS and the OECD Countries201. Também são 

considerados outros trabalhos da própria OCDE202. 

 
200 OECD.STAT. Population exposure to fine particles. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEXP_PM2_5%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue 
201 OECD.STAT. Mortality, morbidity and welfare cost from exposure to environment-related risks. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEXP_MORSC%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isem

bededmetadata%3Dtrue 
202 Os trabalhos considerados para a realização dos indicadores estão listados abaixo:  

GBD (2019), "Global Burden of Disease Study 2019 Results", Institute for Health Metrics and Evaluation, 

Seattle, United States, http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool 

GBD 2019 Risk Factor Collaborators (2020). "Global burden of 87 risk factors in 204 countries and 

territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019",The Lancet, 

Volume 396, Issue 10258, Pages 1223-1249. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30752-2 . 

Online appendix 1 https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0140673620307522-mmc1.pdf 

OECD (2017a), Green Growth Indicators 2017, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264268586-en; See also http://oe.cd/ggi2017 

OECD (2017b), The Rising Cost of Ambient Air Pollution thus far in the 21st Century: Results from the 

BRIICS and the OECD Countries, OECD Publishing, Paris. http://dx.doi.org/10.1787/d1b2b844-en 
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5.3 O Brasil no indicador Riscos Ambientais e à Saúde 

 

No banco de dados sobre Riscos Ambientais e à saúde, é possível verificar se os dados 

sobre o Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 23:  Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Riscos ambientais e à saúde na Plataforma 

OECD.STAT  

Riscos ambientais e saúde Há dados sobre o 

Brasil? 

Última atualização 

de dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Exposição a PM 2.5 em países e 

regiões (Exposição a PM 2.5 em 

países) 

Sim 2019 2019 

Exposição a PM 2.5 em países e 

regiões (Exposição a PM2,5 em 

grandes regiões subnacionais) 

Sim 2019 2019 

Mortalidade, morbidade e custo 

de bem-estar da exposição a 

riscos relacionados ao meio 

ambiente 

Sim 2019 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

 

Os dados do OCDE.STAT incluem o Brasil nos indicadores: exposição da população à 

PM2,5; exposição da população à PM2,5, considerando as sub-regiões; e mortalidade, 

morbidade e custo bem-estar da exposição a riscos relacionados ao meio ambiente. 

 

 
OECD (2012), Mortality Risk Valuation in Environment, Health and Transport Policies, OECD Publishing, 

Paris, https://doi.org/10.1787/9789264130807-en. 
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Gráfico 29: Exposição da população à PM,2,5 – Colômbia x Estados Unidos x União Europeia (27 países) x OECD 

Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  

 

 
Tabela 24: Exposição da população à PM2,5, considerando as sub-regiões – microgramas por metro cúbico 

Estados brasileiro 2017 2018 2019 

Distrito Federal 11,1 11,2 11,3 

Rio Grande Do Sul 10,5 10,5 10,5 

São Paulo 13,9 13,9 13,9 

Paraná 9,8 9,7 9,8 

Rio Grande Do Norte 11,2 11,1 11,1 

Rio De Janeiro 14 13,8 13,8 

Amapá 10,9 10,9 10,9 

Alagoas 10,3 10,2 10,2 

Rondônia 8,8 8,7 8,6 

Acre 9 9 8,9 

Paraíba 10,8 10,7 10,7 

Pernambuco 10,6 10,5 10,5 

Sergipe 9,3 9,3 9,3 

Santa Catarina 10,8 10,9 11 

Amazonas 8,4 8,5 8,5 

Mato Grosso Do Sul 10,5 10,4 10,4 

Roraima 10,3 10,5 10,7 

Espírito Santo 10,7 10,6 10,7 
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Maranhão 10,6 10,6 10,6 

Mato Grosso 9,5 9,5 9,5 

Para 10,1 10,1 10,1 

Tocantins 10,2 10 10 

Minas Gerais 12,8 12,8 12,9 

Bahia 9,9 9,9 9,9 

Piauí 11,1 11,1 11,1 

Ceará 11,1 11,1 11,1 

Goiás 11,3 11,2 11,3 

Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  

 

 
Gráfico 30: Mortalidade, morbidade e custo de bem-estar da exposição a riscos relacionados a meio ambiente. 

Variável custo de bem-estar de mortes prematura, % do PIB equivalente - Colômbia x Estados Unidos x União 

Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  

Nota: Considerou-se todas as idades e independente de sexo. 

 

6. INDICADORES SOBRE RECURSOS MATERIAIS  

 

Ainda em 2004, pela Recomendação do Conselho sobre Fluxos de Materiais e 

Produtividade de Recursos (Recommendation of the Council on Material Flows and 

Resource Productivity - OECD/LEGAL/0324), o Comitê de Política Ambiental 

recomenda que os países membros desenvolvam ferramentas específicas para medir a 

produtividade dos recursos e os fluxos de materiais em toda a economia, incluindo o uso 

de indicadores apropriados. O desenvolvimento e uso de indicadores devem servir para 

melhor integrar e informar o processo de tomada de decisão ambiental e econômica, bem 

como mensurar o desempenho ambiental em relação à sustentabilidade do uso de recursos 

materiais. Orienta-se ainda a continuar os esforços para melhorar os métodos e 

indicadores de avaliação sobre os fluxos de materiais e indicadores relacionados. 203 

 
203 OECD (2004), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Material Flows and 

Resource Productivity. OECD/LEGAL/0324. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0324  
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Posteriormente, o Comitê de Política Ambiental adotou a Recomendação do Conselho 

sobre Produtividade dos Recursos (Recommendation of the Council on Resource 

Productivity - OECD/LEGAL/0358), na qual orienta pela manutenção dos esforços para 

promover o uso de indicadores para a avaliação da eficiência do uso de recursos materiais, 

considerando os usos e propósitos, arranjos práticos, custos e benefícios e a base 

estatística desses indicadores. Sugere que os indicadores devem ser capazes de mensurar 

a produtividade dos recursos, dissociando o uso dos recursos do crescimento econômico, 

em seus níveis macro, setorial ou micro relevante, bem como informar sobre a 

disponibilidade, qualidade e deterioração de estoques de recursos naturais, especialmente, 

de recursos renováveis. Também os indicadores devem ser capazes de rastrear os fluxos 

e impactos ambientais dos materiais. 204 

 

6.1 Sobre o indicador 

 

Esse conjunto de indicadores faz referência aos recursos materiais que são provenientes 

de recursos naturais, formando a base material da economia, por exemplo, metais (ferroso 

e não ferroso), minerais não metálicos (minerais de construção, minerais industriais), 

biomassa (madeira e alimentos) e fósseis que possuem energia. Há os seguintes grupos 

de materiais: alimentos, madeira, minerais de construção, minerais industriais, metais e 

combustível fóssil. 205 

 

A utilização desses materiais está relacionada a consequências econômicas, sociais e 

ambientais que, inclusive, estendem-se para além das fronteiras de países e regiões. Entre 

as consequências ambientais, a OCDE destaca: a taxa de extração e esgotamento de 

estoques de recursos renováveis e não renováveis; a extensão da coleta e da capacidade 

de produtividade natural de recursos renováveis; a carga ambiental associada, por 

exemplo, a poluição; e os resíduos e os efeitos na qualidade ambiental, por exemplo, no 

ar, água, solo. 206 

 

A coleta de dados sobre os fluxos físicos dos recursos materiais, em diferentes tipos de 

detalhes e estágios da cadeia de fluxo, objetiva, portanto, demonstrar: 

 

i) A base material das economias e a sua composição de grupos materiais, 

o que inclui a extração de matérias-primas; a balança comercial em termos 

físicos; o consumo de materiais; as entradas de materiais;  

ii) O consumo de materiais que possuam importância ambiental e 

econômica; 

iii) A mensuração dos estoques de produtos em uso que tenham 

importância ambiental e econômica. 207 

 

 
204 OECD (2008), OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on Resource Productivity. 

OECD/LEGAL/0358. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0358  
205 OECD.STAT. Material resources. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
206 Idem. 
207Idem.  
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Na formulação dos indicadores, há cinco parâmetros que são considerados208:  

 

i) A extração doméstica utilizada, ou seja, os fluxos de matérias-primas 

extraídas ou colhidas do meio ambiente que são utilizadas no sistema 

econômico, mediante o seu processamento ou seu consumo direto; 

ii) A importação e exportação dos recursos materiais, demonstrando o 

fluxo direto de matérias primas (tanto a entrada quanto o consumo de 

material doméstico). Permite-se obter um indicativo das necessidades de 

recursos internos; 

iii) O consumo interno de materiais que indicam a quantidade materiais 

utilizados diretamente em uma economia. É calculado pelo valor da 

extração doméstica utilizada menos o valor das exportações e importações;  

iv) A entrada de material doméstico, cujo cálculo é realizado pela soma do 

valor da extração doméstica utilizada mais as importações; 

v) E, por fim, a pegada de material que demonstra a alocação global da 

matéria-prima utilizada extraída com o objetivo de atender a demanda final 

de uma economia.  

 

O indicador Recursos materiais possui as seguintes variáveis:  

 
Tabela 25: Indicador Recursos Materiais na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Recursos Materiais - Variáveis: Extração doméstica usada; 

Importações; Exportações; Entrada direta de 

materiais; Consumo de material per capita; 

Pegada do material; Pegada do material per 

capita; entre outros.  

Grupos de materiais considerados: 

Biomassa; Madeira; Metais; entre outros.  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Diante das variáveis e dos grupos de materiais considerados no indicador Recursos 

Materiais, compreende-se que há mais de 21 formas de apresentação de dados com o 

indicador.  

 

6.2. Metodologia e fonte 

 

Os dados para a mensuração desse conjunto de indicadores são obtidos do banco de dados 

“Environment Live” do PNUMA e do banco de dados “Material Flow and Productivity” 

do Eurostat. A OCDE ressalta que a interpretação desses indicadores deve ser realizada 

com cautela e que os resultados dos indicadores podem mudar de acordo com o avanço 

das técnicas da metodologia. 209 

 

 
208 Idem. 
209 OECD.STAT. Material resources. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue 
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6.3. O Brasil no indicador de Recursos Materiais 

 
Tabela 26: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Recursos materiais na Plataforma 

OECD.STAT 

Recursos materiais Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Recursos materiais Sim 2017 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

 

Os dados do OCDE.STAT indicam a posição do Brasil sobre os indicadores Recursos 

Materiais, considerando as seguintes variáveis: extração doméstica usada, importações e 

exportações.  

 
Gráfico 31: Recursos materiais – Extração doméstica usada - Colômbia x Estados Unidos x União Europeia (27 

países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

Nota: Os dados atualizados em 2018 e 2019 são apenas os da União Europeia. 
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Gráfico 32: Recursos materiais – Importações – Colômbia x Estados Unidos x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

Nota: Não há dados sobre a União Europeia e sobre OECD Total. 

 
Gráfico 33: Recursos materiais – Exportações - Colômbia x Estados Unidos x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

Nota: Não há dados sobre a União Europeia e sobre OECD Total. 

 

7. OS INDICADORES RELACIONADOS À FLORESTA (FOREST) 

 

As florestas são um dos ecossistemas mais diversos do planeta, expresando importância 

tanto ambiental, econômica, como social. As florestas sofrem com o impacto negativo 

provocado pelas atividades humanas que ameaçam seus recursos pela superexploração, 

degrada a saúde dos ecossistemas e realizam a conversão das áreas florestais para outros 

tipos de cobertura da terra. Entre as principais atividades humanas que ocasionam 
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impactos nas florestas estão: a expansão da agricultura, o desenvolvimento da 

infraestrutura de transporte, a poluição do ar, entre outros. 210 

 

7.1 Sobre o indicador 

 

O objetivo do conjunto de indicadores de Floresta da OCDE é mensurar as mudanças 

líquidas da área florestal, em termos de volume e dos estoques crescentes de madeira em 

pé. Mediante esses dados, é possível compreender o esgotamento e o crescimento da 

floresta, permitindo descrever equilíbrios e desequilíbrios de diferentes tipos de 

florestas.211 

 

O indicador Floresta na Plataforma OECD.STAT possui a seguinte subcategoria:  

 
Tabela 27: O indicador Floresta na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Depleção** e crescimento 

dos recursos florestais em 

termos de volume 

- Variáveis: Intensidade de uso doss recursos florestais; 

Perdas naturais. Incremento bruto; Incremento líquido; 

entre outros 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir das variáveis do indicador Floresta, identifica-se que há, pelo menos 4 formas 

diversas de expressá-lo.  

 

7.2 Metodologia e fonte 

 

A compreensão desses dados deve ser realizada junto com os indicadores de mudanças 

no uso da terra e na qualidade de florestas e considerar dados sobre práticas de manejo 

florestal e medidas de proteção. Ressalta-se que as definições e os métodos de 

mensuração desses dados variam entre os países. 212 

 

7.3 O Brasil no Indicador Floresta da OCDE 

 

No banco de dados sobre Floresta, é possível verificar se os dados sobre o Brasil estão 

atualizados.  

 
210 OECD. Forest. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/forest-

resources/indicator/english_2546ca0a-en  
211 OECD.STAT. Depletion and growth of forest resources in terms of volume (thousand m3). 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFOREST%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue 
212 OECD.STAT. Depletion and growth of forest resources in terms of volume (thousand m3). 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFOREST%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue 
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Tabela 28: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Floresta na Plataforma OECD.STAT 

Floresta Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de dados 

dos membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Depleção** e 

crescimento dos 

recursos florestais em 

termos de volume 

Não não consta 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

**Perda de elementos fundamentais da floresta. 

 

Gráfico 34: Perdas naturais – Floresta – países membros da OCDE 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

Nota: Muitos dos dados estão ausentes, especialmente para o ano de 2019.  

8. INDICADORES RELACIONADOS À RECURSOS TERRESTRES (LAND 

RESOURCES) 

 

A análise sobre a mudança na cobertura e no uso da terra são importantes na compreensão 

da perda da biodiversidade terrestre e das pressões sobre os serviços ecossistêmicos213. 

São desafios ambientais globais prementes que decorrem, especialmente, das mudanças 

na cobertura da terra que ocasionam a fragmentação e a perda dos habitats. A OCDE faz 

estudo e pesquisas dirigidas sobre a elaboração desses indicadores desde o início da 

década de 1990. 214 

 
213 OECD.STAT. Land cover in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_COVER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
214 Haščič I. and Mackie, A. (2018), "Land Cover Change and Conversions: Methodology and Results 

for OECD and G20 Countries", OECD Green Growth Papers, No. 2018/04, OECD Publishing, Paris, p. 

12. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/72a9e331-

en.pdf?expires=1643807498&id=id&accname=guest&checksum=761610D99F08E9B926B06A07EC226

246  
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8.1 Sobre o indicador 

 

O conjunto de indicadores Recursos Terrestres abrange diferentes formas de analisar as 

mudanças existentes, incluindo informações sobre a área construída, uso da terra e 

estoques de recursos naturais215. Esses indicadores não mensuram diretamente a 

biodiversidade, mas as mudanças na estrutura espacial dos ecossistemas e habitats 

naturais216.  

 

Os indicadores sobre a perda de terras com vegetação natural e seminatural é um 

substituto para a análise das pressões sobre a biodiversidade e os ecossistemas. A 

definição desse indicador é realizada a partir da porcentagem de cobertura arbórea, 

pastagens, zonas úmidas, matagais e vegetação esparsa que tenha sido convertida para 

qualquer outro tipo de cobertura de solo. Já no indicador sobre ganho de terras com 

vegetação natural e seminatural, aplica-se a lógica inversa. 217 

 

São considerados, pelo menos, 9 tipos individuais de cobertura da terra, o que inclui a 

análise de conversão de vegetação natural e seminatural em terras agrícolas e a conversão 

de terras agrícolas para superfícies artificiais.  218 

 

Segundo a OCDE, as áreas construídas são aquelas que tem a presença de edifícios e 

estruturas cobertas. Dessa definição, excluem-se as áreas dos ambientes urbanos como 

superfícies pavimentadas (estradas e estacionamentos), locais comerciais e industriais 

(portos, aterros, pedreiras e pistas) e espaços verdes urbanos como parques e jardins. A 

mensuração da área construída é distinta de outras mensurações que consideram outra 

definição. 219 

 

Os indicadores de conversão do uso do solo possuem limitações para estimar os 

benefícios e os custos, em termos de biodiversidade ou outros serviços ecossistêmicos, 

das mudanças da cobertura da terra. Isto é complexo na medida em que há uma 

correspondência dependente no contexto entre a classe de cobertura do solo e o valor da 

biodiversidade; bem como há limites técnicos para realizar o detalhamento da cobertura 

do solo. 220 

 
215 OECD.STAT. Land cover in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_COVER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
216 Haščič I. and Mackie, A. (2018), "Land Cover Change and Conversions: Methodology and Results 

for OECD and G20 Countries", OECD Green Growth Papers, No. 2018/04, OECD Publishing, Paris, p. 

12. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/72a9e331-

en.pdf?expires=1643807498&id=id&accname=guest&checksum=761610D99F08E9B926B06A07EC226

246  
217 OECD.STAT. Land cover in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_COVER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
218 Idem. 
219 OECD.STAT. Built-up area and built-up area change in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DBUILT_UP%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  
220 OECD.STAT. Intact Forest Landscapes. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS
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Em razão dessa limitação, a OCDE desenvolveu o indicador sobre paisagens florestais 

intactas, consideradas como um exemplo de ecossistema de alto valor que pode ser 

monitorado. Por Paisagem Florestal Intacta a OCDE considera a seguinte definição:  

 
é uma extensão ininterrupta de ecossistemas naturais dentro da extensão atual da 

floresta, sem sinais remotamente detectados de atividade humana, e grande o suficiente 

para que toda a biodiversidade nativa, incluindo populações viáveis de espécies de 

grande alcance, possa ser mantida. (Potapov et al. 2017).221 (tradução nossa) 

 

A partir dessa definição, a OCDE considerou que222:  

 

i) Extensão da Paisagem Florestal Intacta é a área florestal maior que 

500km², maiores que 10 km, que são livres de assentamentos ou 

infraestruturas. Também não podem ser afetadas por atividade industrial, 

desmatamento agrícola ou qualquer ação antropogênica nos últimos 70 

anos. Considera-se, nessa categoria, também as áreas sem florestas (como 

lagos, gelos e pastagens); 

ii) Degradação da Paisagem da Floresta Intacta se trata de qualquer 

distúrbio que possa afetar a área de floresta, modificando as características 

de uma paisagem florestal intacta.  

 

Por sua vez, a mensuração das águas superficiais é importante porque afeta de diferentes 

maneiras tanto a biodiversidade quanto o clima. Entre as mudanças sobre a superfície da 

água, o represamento é um dos impactos antropogênicos mais importantes nos 

ecossistemas de água doce na medida em que as barragens podem bloquear as rotas de 

migração, ocasionando a perda da fauna e a mudança de padrões de inundação à jusante 

a deposição de sedimentos. 223 

 

Na elaboração de indicadores, consideram-se “águas superficiais permanecentes” aquelas 

áreas que foram água durante todos os meses do ano de referência. Já as “águas 

superficiais sazonais” são as áreas cuja água esteve presente durante 1 a 11 meses do ano 

de referência. Importante salientar que, por esse indicador, não se analisa o volume de 

água dessas áreas. 224 

 

Já sobre o indicador de estado do uso da terra e as mudanças no uso da terra, consideram-

se as seguintes definições:  

 
A área terrestre exclui a área sob massas de água interiores (ou seja, grandes rios e 

lagos). 

 
howMetadata.ashx%3FDataset%3DINTACT_FOREST_LANDSCAPES%26Lang%3Den%26backtodots

tat%3Dfalse%26isembededmetadata%3Dtrue  
221 Idem. 
222 OECD.STAT. Intact Forest Landscapes. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DINTACT_FOREST_LANDSCAPES%26Lang%3Den%26backtodots

tat%3Dfalse%26isembededmetadata%3Dtrue 
223 OECD.STAT. Surface water and surface water change. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DSURFACE_WATER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue  
224 Idem. 
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Arável refere-se a todas as terras geralmente em rotação, seja para culturas temporárias 

(áreas de cultivo duplo são contadas apenas uma vez) ou prados, ou pousio deixado 

(menos de cinco anos). Estes dados não pretendem indicar a quantidade de terra que é 

potencialmente cultivável. 

As culturas permanentes são aquelas que ocupam a terra por um longo período e não 

precisam ser plantadas por vários anos após cada colheita (por exemplo, cacau, café, 

borracha). Os terrenos com vinhas e árvores e arbustos que produzem frutos, frutos de 

casca rija e flores, como rosas e jasmim, são assim classificados, assim como os viveiros 

(exceto os de árvores florestais, que devem ser classificados em "florestas e outros 

terrenos arborizados"). 

As terras aráveis e de culturas permanentes são definidas como a soma da área arável 

e das terras com culturas permanentes. 

Prados e pastagens permanentes referem-se a terras usadas por cinco anos ou mais 

para cultivar culturas forrageiras herbáceas, cultivadas ou cultivadas em estado 

selvagem (pradaria selvagem ou pastagens). 

Floresta refere-se a terras com mais de 0,5 hectare (0,005 km2) e uma cobertura de 

dossel de mais de 10%, ou árvores capazes de atingir esses limites in situ. Isso inclui 

terras das quais as florestas foram derrubadas, mas que serão reflorestadas em um futuro 

próximo. Isso exclui bosques ou florestas predominantemente sob uso agrícola ou 

urbano e usados apenas para fins recreativos. 

Outras áreas incluem terrenos construídos e relacionados, terrenos abertos úmidos e 

terrenos abertos secos, com ou sem cobertura vegetal. Excluem-se as áreas sob corpos 

de água interiores (rios e lagos).225 (tradução nossa) 

 

Importante enfatizar que, segundo a OCDE, essas definições podem apresentar variações 

a depender do país. 226 

 

Os indicadores de Cobertura do Solo se relacionam com as seguintes convenções e 

documentos internacionais227:  

 

i) Metas dos ODS 15 (Vida terrestre), 11 (Cidades e Comunidades 

Sustentáveis) e 6 (Água potável e saneamento) da Agenda 2030 

ii) Convenção sobre Diversidade Biológica 

iii) Convenção das Nações Unidas para o Combate à Desertificação 

iv) Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, 

entre outras. 

 

O indicador Recursos Terrestres possui as seguintes subcategorias:  

 
Tabela 29: O Indicador Recursos Terrestres na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Cobertura da Terra . Cobertura do solo em países 

e regiões;  

 

. Cobertura do solo em áreas 

urbanas funcionais;  

 

. Cobertura do solo em países e regiões 

considera as seguintes classes de cobertura 

do solo: cobertura de árvore, pradaria, zona 

úmida, arbustivo, vegetação esparça, terra 

cultivada, superfícies artificiais; área nua; 

águas interiores. A mensuração é realizada 

tanto considerando a área total do país 

 
225 OECD.STAT. Land use. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_USE%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue 
226 Idem. 
227 Haščič I. and Mackie, A. (2018), "Land Cover Change and Conversions: Methodology and Results 

for OECD and G20 Countries", OECD Green Growth Papers, No. 2018/04, OECD Publishing, Paris, p. 

12. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/72a9e331-

en.pdf?expires=1643807498&id=id&accname=guest&checksum=761610D99F08E9B926B06A07EC226

246  
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. Mudanças na cobertura da 

terra em países e regiões: 

Perda e ganho de terra natural 

com vegetação natural e 

seminatural; Conversão de 

terras de cultivo em 

superfícies artificiais;  

Conversão de terras com 

vegetação natural e semi-

natural em terras de cultivo;  

Mudança na cobertura da terra 

nos países; Mudança na 

cobertura da terra em grande 

sregiões subnacioonais  

 

. Área construída em países e 

regiões: Área cnstruída nos 

países; Mudança de área 

construída nos países; 

Construído em grandes 

regiões subnacionais; Área 

construída em pequenas 

regiões subnacionais; Área 

construída per capita. 

 

. Área construída e mudança 

de área construída em Áreas 

Urbanas Funcionais: 

Construído em grandes 

regiões subnacionais  

 

. Água de superfície e 

mudança de água de 

superfície;  

. Paisagens Florestais Intactas;   

quanto em quilômetros quadrados. 

Cobertura do solo em áreas urbanas 

funcionais é mensurado tanto considerando 

a área total do país quanto em quilômetros. 

Mudanças na cobertura da terra em países e 

regiões;  

Mudança na cobertura da terra em países 

e regiões: considera dois períodos de tempo 

2004 a 2019 e 1992 a 2019. Área 

construída em países e regiões: considera 

as variáveis "Área construída desde 1990", 

Área construída antes de 2000"; Área 

construída antes de 2014". Água de 

superfície e mudança de água de 

superfície possui as variáveis "Extensão 

máxima de águia desde 1984", "Água 

permanente"; "Água sazonal"; entre outros. 

Paisagens Florestais Intactas: considera a 

variável paisgagem florestal intacta e a 

degradação da paisagem florestal intacta.  

Uso da terra - Variáveis: área total, áreas aráveis; floretsa, 

pasto; pastagens; entre outros;  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir das subcategorias e de suas respectivas subdivisões, o Indicador Recursos 

Terrestres pode ser expresso de, pelo menos, 24 formas.  

 

8.2 Metodologia e Fonte 

 

Os dados são baseados nas informações obtidas de missões de observação da Terra por 

diferentes organizações espaciais nacionais e supranacionais. Os dados são obtidos do228: 

 

i) Copernicus/European Space Agency and Université catholique de 

Louvain Geomatics Climate Change Initiative - Land Cover (CCI-LC) 

Annual Maps: 

https://cds.climate.copernicus.eu/cdsapp#!/dataset/satellite-land-cover 

ii) OECD Territorial grid 

iii) FAO Global Administrative Unit Layers  

iv) OECD-EU Functional Urban Area 

 
228 OECD.STAT. Land cover in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_COVER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
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v) Hašcic, I. and A. Mackie (2018), "Land Cover Change and Conversions: 

Methodology and Results for OECD and G20 Countries", OECD Green 

Growth Papers, No. 2018/04, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/72a9e331-en. 

vi) Joint Research Centre & Pekel et al. (2016) High-resolution mapping 

of global surface water and its long-term changes229 

vii) Potapov, P., Hansen, M.C., Laestadius, L., Turubanova, S., 

Yaroshenko, A., Thies, C., Smith, W., Zhuravleva, I., Komarova, A., 

Minnemeyer, S. and Esipova, E., 2017. The last frontiers of wilderness: 

Tracking loss of intact forest landscapes from 2000 to 2013. Science 

Advances, 3(1), p.e1600821. http://dx.doi.org/10.1126/sciadv.1600821230 

viii) Website: http://www.intactforests.org/world.webmap.html231 

  

Também se utiliza os seguintes dados para cálculo das áreas construídas e população per 

capita232:  

 

i) Florczyk et al. (2019) 30m resolution multitemporal built-up grid 

(GHSBUILTLDSMTGLOBER2018A385730V20) 

ii) UN (2019) World Population Prospects. 

iii)  OECD (2020) territorial grid 

iv) FAO (2015) Global Administrative Unit Layers 

v) OECD (2020) Functional Urban Area 

vi) Global Human Settlement Layer - GHSL 

 

A OCDE ressalta que esses conjuntos de dados possuem limitações em razão da 

heterogeneidade temporal do uso de sensores, uma vez que o uso de satélites em 

momentos diferentes, acaba dificultando a realização de comparações. Também os dados 

são limitados porque alterações menores não são computadas. Há a identificação de 

alterações a partir de aproximadamente 1km. 233  

 

Há ainda limitações quanto aos indicadores de áreas construídas em razão das estatísticas 

do GHSL e outros fatores, por exemplo, limitação tecnológica capaz de mensurar as áreas 

construídas entre 1975 e 1990, comparando-as com o tempo anterior. 234 

 
229 OECD.STAT. Surface water and surface water change. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DSURFACE_WATER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue 
230 OECD.STAT. Intact Forest Landscapes. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DINTACT_FOREST_LANDSCAPES%26Lang%3Den%26backtodots

tat%3Dfalse%26isembededmetadata%3Dtrue  
231 Idem. 
232 OECD.STAT. Built-up area and built-up area change in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DBUILT_UP%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  
233 OECD.STAT. Land cover in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DLAND_COVER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
234 OECD.STAT. Built-up area and built-up area change in countries and regions. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS
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8.3 O Brasil no Indicador Recursos Terrestres  

 

No banco de dados sobre Recursos Terrestres, é possível verificar se os dados sobre o 

Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 30: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Recursos Terrestres na Plataforma 

OECD.STAT 

Recursos Terrestres Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de dados 

dos membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Cobertura da Terra/Cobertura da 

Terra em países e regiões (Cobertura 

da Terra em países) 

Sim 2019 2019 

Cobertura da Terra/Cobertura da 

Terra em países e regiões (Cobertura 

da Terra em países - detalhes) 

Sim 2019 2019 

Cobertura da Terra/Cobertura da 

Terra em países e regiões (Cobertura 

da Terra em grandes regiões 

subnacionais) 

Sim 2019 2019 

Cobertura da Terra/Cobertura da 

Terra em países e regiões (Cobertura 

da Terra em pequenas regiões 

subnacionais) 

Sim 2019 2019 

Cobertura da Terra/ Cobertura da 

Terra em áreas urbanas funcionais 

(Cobertura da Terra em Áreas 

urbanas funcionais) 

Não Não consta 2019 

Cobertura da Terra/ Cobertura da 

Terra em áreas urbanas funcionais 

(Cobertura da Terra em Áreas 

urbanas funcionais - detalhes) 

Não Não consta 2019 

Cobertura da Terra/Mudança na 

cobertura da terra em países e 

regiões (Perda e ganho de vegetação 

natural e semi-natural) 

Sim Período 2004 - 2019 Período 2004 - 2019 

Cobertura da Terra/Mudança na 

cobertura da terra em países e 

regiões (Conversão de terras de 

cultivo em superfícies artificiais) 

Sim Período 2004 - 2019 Período 2004 - 2019 

Cobertura da Terra/Mudança na 

cobertura da terra em países e 

regiões (Conversão de terras 

vegetais naturais e semi-naturais em 

terras agrícolas) 

Sim Período 2004 - 2019 Período 2004 - 2019 

Cobertura da Terra/Mudança na 

cobertura da terra em países e 

regiões (Mudança na cobertura da 

terra nos países) 

Não Não consta Período 2004 - 2019 

Cobertura da Terra/Mudança na 

cobertura da terra em países e 

regiões (Mudança da cobertura da 

terra em grandes regiões 

subnacionais) 

Sim Período 2004 - 2019 Período 2004 - 2019 

Cobertura da Terra/Área construída 

e mudança de área construída em 

países e regiões (Área construída em 

países) 

Sim Período 1975-2014 Período 1975-2014 

 
howMetadata.ashx%3FDataset%3DBUILT_UP%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  



171 

 

Cobertura da Terra/Área construída 

e mudança de área construída em 

países e regiões (Mudança de área 

construída nos países) 

Sim Período 2000-2014 Período 2000-2014 

Cobertura da Terra/Área construída 

e mudança de área construída em 

países e regiões (Mudança de área 

construída em grandes regiões 

subnacionais) 

Sim Período 1975-2014 Período 1975-2014 

Cobertura da Terra/Área construída 

e mudança de área construída em 

países e regiões (Mudança de área 

construída em pequenas regiões 

subnacionais) 

Sim Período 1975-2014 Período 1975-2014 

Cobertura da Terra/Área construída 

e mudança de área construída em 

países e regiões (Área construída per 

capita) 

Sim Período 1975-2014 Período 1975-2014 

Cobertura de terra/ Área construída 

e mudança de área construída em 

áreas urbanas funcionais (Área 

construída em áreas urbanas 

funcionais) 

Não Não consta Período 1990-2014 

Cobertura de terra/ Área construída 

e mudança de área construída em 

áreas urbanas funcionais (Mudança 

de área construída em Áreas 

Urbanas Funcionais) 

Não Não consta Período: construção desde 

1990 e 2000 até 2014 

Cobertura da Terra/ Água de 

superfície e mudança de água de 

superfície (Água de superfície) 

Sim Período: desde 1984 a 

2015 

Período: desde 1984 a 2015 

Cobertura da Terra/ Água de 

superfície e mudança de água de 

superfície (Mudança da água de 

superfície) 

Sim Período: desde 1984 a 

2015 

Período: desde 1984 a 2015 

Cobertura da Terra/Extensão de 

paisagem de floresta (Extensão de 

floresta intacta) 

Sim Período: 2000 a 2016 Período: 2000 a 2016 

Cobertura da Terra/Extensão de 

paisagem de floresta (Degradação da 

paisagem florestal intacta) 

Não Não consta Período 2000 a 2016 

Cobertura da Terra/Extensão de 

paisagem de floresta (Macrorregiões 

de paisagem florestal intacta 

Sim Período: 2000 a 2016 Período: 2000 a 2016 

Cobertura da Terra/ Uso da Terra 

(Uso da Terra) 

Sim 2019 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

Os dados que o OCDE.STAT possui do Brasil incluem indicadores de recursos terrestres: 

cobertura da Terra, considerando países e regiões; mudança na cobertura da terra em 

países e regiões e uso da Terra.  
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Gráfico 35: Cobertura do solo em países e regiões – Brasil, Porcentagem da área total do país 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
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Gráfico 36: Mudança na cobertura da terra em países e regiões. Período entre 2004 a 2019. Porcentagem do 

parâmetro de origem – Brasil x Colômbia X Estados Unidos x União Europeia (28 países) 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 

Gráfico 37: Uso da terra – quilômetros quadrados da área total – Brasil x Colômbia x Estados Unidos x OECD.Total 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 

9. INDICADORES RELACIONADOS À BIODIVERSIDADE (BIODIVERSITY) 

 

A OCDE verifica que muitas espécies de animais e vegetais estão identificadas como 

ameaçadas de extinção. A razão decorre, em muito, da alteração ou perda do habitat tanto 

dentro como fora de áreas protegidas. Também a OCDE identifica que a ameaça à 

biodiversidade ocorre especialmente em países onde há alta densidade populacional e alta 

concentração de atividades humanas. 235 

 

 
235 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
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9.1 Sobre o indicador 

 

Os indicadores de biodiversidade mensuram as áreas protegidas para responder aos 

seguintes questionamentos: quão extensas são as áreas protegidas e quais objetivos de 

gestão são perseguidos através da designação de áreas protegidas? As áreas protegidas 

consideradas nos domínios terrestres, marinhos e costeiros? 236 

 

Quanto às áreas protegidas por objetivo de gestão, consideram-se os seguintes dados 

desagregados:  
 

. Total por categoria é a área total protegida sob essa designação de gestão da IUCN. 

Observe que, como as sobreposições entre áreas protegidas são relativamente comuns, 

a área protegida total de um país é normalmente menor que a soma das áreas 

desagregadas. 

. Não inclusão contra categorias precedentes (Erased against precedent categories) trata 

as categorias da IUCN como uma hierarquia e relata a área protegida sob cada 

designação, excluindo qualquer área que já esteja designada em uma categoria 

precedente na hierarquia. A ordem de precedência utilizada é 

Ia>Ib>II>III>IV>V>VI>Sem categoria. A área protegida total é igual à soma das áreas 

desagregadas. 237 (tradução nossa) 

 

Além das áreas protegidas, há também a compilação e o relatório sobre o índice da Lista 

Vermelha (Red List) em nível global, organizado pela União Internacional para a 

Conservação da Natureza (International Union for Conservation of Nature - IUCN) e 

pela BirdLife International. A Red List, formada a partir das categorizações de espécies 

ameaçadas de extinção pela IUCN, identifica a mudança agregada do risco de extinção 

das espécies. 238 

 

O índice varia entre 0 e 1: no qual, 1 é a contribuição máxima que o país ou a região pode 

realizar para garantir a sobrevivência global da espécie; e 0 é a contribuição mínima que 

o país ou a região pode fazer para a sobrevivência da espécie. Segundo a OCDE, esse 

índice é relevante para a concretização dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030. 239 

 

Também sob a categoria de indicadores de biodiversidade, há o indicador sobre espécies 

ameaçadas. As espécies ameaçadas são:  

 
Espécies ameaçadas referem-se às espécies ameaçadas, criticamente ameaçadas e 

vulneráveis, ou seja, espécies em perigo de extinção e espécies que em breve estarão 

em perigo de extinção. O número de espécies ameaçadas é comparado ao número de 

espécies conhecidas ou avaliadas.240 (tradução livre) 

 

 
236 OECD.STAT. Protected areas. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPROTECTED_AREAS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse

%26isembededmetadata%3Dtrue  
237 Idem. 
238 OECD.STAT. Red List Index Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DRED_LIST%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue 
239 Idem. 
240 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info  
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O objetivo do indicador é o de demonstrar o número de espécies conhecidas ou avaliadas 

para indicar como está o estado dos mamíferos, aves, peixes, répteis, anfíbios, plantas 

vasculares, musgos, liquens e invertebrados. 241 

 

O indicador Biodiversidade na Plataforma OECD.STAT possui as seguintes 

subcategorias:  

 
Tabela 31: O indicador Biodiversidade na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Áreas protegidas Áreas Protegidas Terrestres; 

Áreas marinhas protegidas; 

Áreas protegidas por objetivo 

de gestão 

Considera:  

. a porcentagem da área total;  

. o domínio terrestre e marinho.  

 

Nas Áreas protegidas por objetivo de gestão 

considera as Designações: Reserva Natural 

Estritra, Área Selvagem; Parque Nacional; 

Monumento Natural; Área de Gestão de 

Habitats ou Espécies; Área protegida com 

uso sustentável de recursos naturais; 

Nenhuma Categoria IUCN fornecida; 

Todos, incluindo dados registrados como 

pontos.  
Índice da Listas Vermelha - Variável: Índice da Lista Vermelha; Limite 

Superior; Limite Inferior.  

Espécies ameaçadas - Categorias da IUCN: Espécies ameaçadas 

como % das espécies conhecidas; Número 

total de espécies conhecidas; Número total 

de espécies criticamente ameaçadas; 

Número total de espécies ameaçadas; entre 

outros 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

O indicador Biodiversidade da OECD pode ser expresso de, pelo menos, 18 formas 

possíveis a partir das subcategorias e variáveis apresentados na Plataforma OECD.STAT. 

 

9.2 Metodologia e Fonte 

 

Os cálculos das áreas protegidas consideram os dados do World Database on Protected 

Areas (WDPA), inclusive, da versão de abril de 2021 (UNEP-WCMC World Database 

on Protected Areas, versão de abril de 2021). Outra referência utilizada no indicador 

consta na seguinte publicação242:  

 

i) UNEP-WCMC e IUCN (2021), Protected Planet: The World Database 

on Protected Areas (WDPA) abril de 2021, Cambridge, Reino Unido: 

UNEP-WCMC e IUCN. Disponível em: http://www.protectedplanet.net/  

ii) Bastin, L., Mandrici, A., Battistella, L., Dubois, G. (2017). 

Processamento de indicadores de conservação com ferramentas de código 

aberto: lições aprendidas com o Observatório Digital de Unidades de 

 
241 OECD.STAT. Threatened species. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWILD_LIFE%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue  
242 Idem. 
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Conservação. In: Software Livre e de Código Aberto para Geoespacial 

(FOSS4G) Anais da Conferência: Vol. 17, Artigo 14. 14 a 19 de agosto de 

2017, Boston, MA, EUA. doi.org/10.7275/R5XK8CQS 

iii) FAO (2015), conjunto de dados Global Administrative Unit Layers 

(GAUL) 2014, implementado pela FAO nos projetos CountrySTAT e 

Agricultural Market Information System (AMIS). Disponível em 

http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home  

iv) Flanders Marine Institute (2016), Geodatabase de Fronteiras 

Marítimas: Fronteiras Marítimas e Zonas Económicas Exclusivas 

(200NM), versão 9. Disponível em doi.org/10.14284/242  

 

A OCDE aponta que os indicadores de áreas protegidas possuem limitações, por exemplo: 

as áreas protegidas não são necessariamente localizadas de acordo com os objetivos de 

conservação da biodiversidade; não há identificação das ações eficazes no gerenciamento 

das áreas protegidas; a data de designação de área protegida nem sempre é registrada; há 

diferentes fontes de designação de áreas protegidas. 243 

 

Por sua vez, no indicador sobre espécies ameaçadas, as espécies que são avaliadas como 

criticamente ameaçadas, ameaçadas ou vulneráveis são dispostas na mesma categoria de 

“ameaçadas”. Utilizam-se as respostas dos países ao Annual Quality Assurance (AQA) 

of OECD environmental reference series. Também consideram os dados da Red List da 

IUCN. 244 

 

9.3 O Brasil no indicador de Biodiversidade  

 

No banco de dados sobre Biodiversidade, é possível verificar se os dados sobre o Brasil 

estão atualizados.  

 
Tabela 32: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Biodiversidade na Plataforma OECD.STAT 

Biodiversidade Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última 

atualização de 

dados do Brasil 

na plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Biodiversidade/ Áreas Protegidas (Áreas 

terrestres protegidas)  

Sim 2021 2021 

Biodiversidade/ Áreas Protegidas (Áreas 

marinhas protegidas) 

Sim 2021 2021 

Biodiversidade/ Áreas Protegidas (Área 

protegida por objetivo de gestão) 

Sim 2021 2021 

Biodiversidade/ Red List Index Sim 2021 2021 

Biodiversidade/Espécies ameaçadas SIm 2021 2021 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

 
243 OECD.STAT. Protected areas. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPROTECTED_AREAS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse

%26isembededmetadata%3Dtrue  
244 OECD.STAT. Threatened species. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWILD_LIFE%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue  
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* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

Os dados do OCDE.STAT indicam a posição do Brasil nos indicadores de 

Biodiversidade: áreas protegidas terrestres e marinhas.  

 
Gráfico 38: Áreas protegidas – áreas terrestres, porcentagem da área total de terra – Colômbia x Estados Unidos x 

União Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 
Gráfico 39: Áreas protegidas – áreas marinhas, porcentagem da área total marinha – Colômbia x Estados Unidos 

x União Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
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10. INDICADORES RELACIONADOS AOS RECURSOS MINERAIS E DE 

ENERGIA (MINERAL AND ENERGY RESOURCES) 

 

A compilação dos recursos minerais e de energia fazem parte do estudo da relação entre 

meio ambiente e atividade econômica.245  

 

10.1 Sobre o indicador 

 

O indicador abrange os seguintes tipos de materiais, que foram selecionados de acordo 

com a sua importância econômica e ambiental246:  

 

i) Petróleo bruto (bilhões de barris) 

ii) Gás natural (bilhões de metros cúbicos) 

iii) Carvão (bilhões de toneladas) 

iv) Carvão (bilhões de toneladas) 

v) Carvão (bilhões de toneladas) 

vi) Minério de ferro (bilhões de toneladas) 

vii) Bauxita (bilhões de toneladas) 

viii) Cobre (milhões de toneladas) 

xix) Estanho (mil toneladas) toneladas) 

x) Zinco (milhões de toneladas) 

xi) Chumbo (milhões de toneladas) 

xii) Níquel (milhões de toneladas) 

xiii) Ouro (toneladas) 

xiv) Prata (mil toneladas) 

xv) Fosfato (milhões de toneladas) 

 

São ativos ambientais considerados pelo System of Environmental Economic Accounting. 

São recursos não renováveis que não podem ser regenerados ao longo de uma escala 

humana de tempo e que possuem importância na realização das atividades econômicas.247 

 

O indicador Recursos Minierais e Energéticos na Plataforma OECD.STAT considera as 

seguintes formas de mensuração: 

  

 
245 Pionnier, P.-A., and S. Yamaguchi (2018), “Compiling Mineral and Energy Resources According to 

the System of Environmental-Economic Accounting (SEEA) 2012: A Contribution to the Calculation 

of Green Growth Indicators”, OECD Green Growth Papers, No. 2018/03, OECD Publishing, Paris. 
246 OECD.STAT. Mineral and Energy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DNAT_RES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue 
247 Idem. 
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Tabela 33: O indicador Recursos Minerais e Energéticos na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Recursos Minerais e Energéticos - Considera os seguintes Recursos: óleo cru, 

gás natural, carvão, minério de ferro, 

bauxita, cobre, zinco, níquel, ouro, prata, 

entre outros.  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir dos diferentes recursos considerados no indicador Recursos Minerais e 

Energéticos, observa-se que pode ser expresso, em pelo menos, 10 formas diferentes.  

 

10.2 Metodologia e Fonte 

 

O indicador apresenta o fluxo de cada commodity em unidades, de acordo com três classes 

distintas:  

 

i) Classe A, para recursos comercialmente recuperáveis;  

ii) Classe B, para recursos potencialmente recuperáveis comercialmente;  

iii) Classe C, para recursos não comerciais e outros depósitos conhecidos. 

 

Essa classificação é realizada a partir do United Nations Framework Classification for 

Fossil Energy and Mineral Reserves and Resources que é relacionado com outros dois 

sistemas: para recursos minerais, o CRIRSCO; para energia, o SPE-PRMS. Segundo a 

OCDE, há informações mais detalhadas no Working paper: "Compiling mineral and 

energy resource accounts according to the System of Environmental-Economic 

Accounting (SEEA) 2012". 248    

 

10.3 O Brasil no indicador de Recursos Minerais e de Energia 

 

No banco de dados sobre Recursos Minerais e de Energia, é possível verificar se os dados 

sobre o Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 34: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Recursos Minerais e de Energia na 

Plataforma OECD.STAT 

 Recursos Minerais e Energéticos Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização 

de dados dos 

membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Recursos Minerais e Energéticos/ Recursos 

Minerais e Energéticos 

Não Não consta 2020 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

 

Nesse indicador, os dados são limitados aos seguintes países: Austrália, Canadá, 

Colômbia, Dinamarca, México, Holanda, Noruega, Reino Unido e Estados Unidos. 

 
248 OECD.STAT. Mineral and Energy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DNAT_RES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue 
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Exemplificam-se os dados que constam na Plataforma do OECD.STAT com a seguinte 

tabela sobre gás natural dos Estados Unidos.  

 
Tabela 35: Gás natural nos Estados Unidos. Unidade - metros cúbicos, bilhões 

  2019 2020 

Classe Estoques e fluxos     

Classe A - 
Recursos 

comercialmente 

recuperáveis 

Estoque de abertura 13446,931 13180,27 

Adições ao 
estoque 

  Total de adições ao 
estoque 

3823,766 .. 

Reduções 

no estoque 

  Extrações 961,961 946,726 

  Reavaliações 

descendentes 

2814,583 .. 

Reduções totais no 
estoque 

3776,544 946,726 

Estoque final 13180,27 .. 

Discrepâncias -313,883 .. 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

11. INDICADORES SOBRE INOVAÇÕES EM TECNOLOGIA RELACIONADA 

AO MEIO AMBIENTE (INNOVATION IN ENVIRONMENT-RELATED 

TECHNOLOGIES) 

 

A realização de objetivos da política ambiental depende do desenvolvimento e da difusão 

global de tecnologias que se relacionam com o meio ambiente249. Neste sentido, a 

inovação é necessária para enfrentar problemas como os das mudanças climáticas e para 

facilitar a transição para o crescimento verde250. 

 

11. Sobre o indicador 

 

Esse conjunto de indicadores objetiva acompanhar os dados sobre a inovação em 

tecnologias relacionadas ao meio ambiente, especialmente, a partir das patentes. Permite 

realizar a avaliação do desempenho de inovação de países, de empregos e das políticas 

ambientais. Por patentes relacionadas ao meio ambiente, são aquelas relevantes para 

gestão ambiental e para a mitigação das mudanças climáticas.251 

 

 
249 OECD.STAT. Patents - Technology development. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPAT_DEV%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue 
250 OECD. Green patentes. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-

outlooks/green-patents.htm  
251 OECD.STAT. Patents - Technology development. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPAT_DEV%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue  
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A OCDE estabeleceu três tipos de indicadores baseados em patentes252:  

 

i) Indicador de desenvolvimento tecnológico que apresenta o número de 

invenções (famílias de patentes simples) que foram desenvolvidas pelos 

inventores do país, independente da jurisdição onde ocorreu o pedido de 

proteção da patente; 

ii) Indicador de colaboração internacional no desenvolvimento de 

tecnologia que apresenta o número de dados de co-invenções (família de 

patentes simples), ou seja, que foram desenvolvidas em conjunto por, pelo 

menos, dois inventores. Esse indicador é dividido em duas partes: 

colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologia – bilateral; e 

a colaboração internacional no desenvolvimento de tecnologia – taxas; 

iii) Indicador de difusão de tecnologia apresenta o número de invenções, 

cuja proteção é procurada por meio de vias nacionais, regionais e 

internacionais, em uma mesma jurisdição. Pretende demonstrar até que 

ponto as empresas ou indivíduos procuram proteger as suas invenções.  

 

O indicador Inovações em Tecnologia relacionada ao meio ambiente possui as seguintes 

subcategorias na Plataforma OECD.STAT: 
 

Tabela 36: Indicador Inovações em Tecnologia relacionada ao meio ambiente na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Desenvolvimento de Tecnologia . Todas as tecnologias (total 

de patentes);   

. Tecnologias relacionadas ao 

meio ambiente;  

. Tecnologias de adaptação às 

mudanças climáticas; 

.  Economia oceânica 

sustentável 

Considera tamanho de família de patentes: 

"Dois e maior"; "Um e maior (Todas as 

invenções)"; "Três e maior"; "quatro e 

maior" 

Colaboração Internacional no 

Desenvolvimento de Tecnologia 

. Total de patentes;  

. Tecnologias Relacionadas ao 

meio ambiente;  

. Gestão ambiental geral;  

. Mitigação das mudanças 

climáticas 

Variável: Porcentagem dentro do país (co-

invenções); Porcentagem com outros países 

(co-invenções); Percentual dentro da OCDE 

(co-invenções); Percentual com BRIICS (co-

invenções); Co-invenções; Participação de 

co-invenções no total de invenções. 

Colaboração Internacional no 

Desenvolvimento de Tecnologia 

(bilateral) 

- Domínios de tecnologia: Todas as 

tencnologias; Tecnologias relacionadas ao 

meio ambiente; Tecnologias de adaptação às 

mudanças climáticas; Economia oceânica 

sustentável 

Difusão de Tecnologia 
 

Domínios de tecnologia: Todas as 

tencnologias; Tecnologias relacionadas ao 

meio ambiente; Tecnologias de adaptação às 

mudanças climáticas; Economia oceânica 

sustentável 

Indicadores de resumo Todos os indicadores 

anteriores 

Todos os indicadores anteriores 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 
252 OECD.STAT. Patents - Technology development. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPAT_DEV%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue 
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A partir das subcategorias e suas respectivas subdivisões, o Indicador pode ser expresso 

de, pelo menos, 40 formas diferentes.  

 

11.2 Metodologia e fonte 

 

Os dados sobre as patentes são formados a partir de algoritmos desenvolvidos pela 

Diretoria de Meio Ambiente da OCDE de acordo com os dados extraídos do OECD STI 

Micro-data Lab: Intellectual Property Database. Foram considerados apenas “patentes 

de invenção”, excluindo-se, por exemplo, modelos de utilidade e patentes de menor 

importância. 253 

 

A localização de patentes relacionadas ao meio ambiente (ENV-TECH) foram realizadas 

a partir de estratégias criadas pela OCDE. É importante considerar que:  

 
[...] as estatísticas aqui apresentadas são baseadas no conceito de uma família de 

patentes que é definida como todos os pedidos de patentes que protegem a mesma 

'prioridade' (conforme definido pela Convenção de Paris), também referida como 

'família de patentes simples' (ver Martinez 2010 ) . O conceito de família de patentes é 

aplicado a todas as estatísticas apresentadas, incluindo contagens de famílias de 

patentes por país inventor (como medida de desenvolvimento de tecnologia) e por 

jurisdições onde a proteção de patente para essas invenções foi solicitada (como medida 

de difusão de tecnologia). 254 (tradução nossa) 

 

Para mais informações sobre a metodologia utilizada no indicador, a OCDE recomenda 

os seguintes trabalhos255:  

 

i)  OECD Environment Working paper: Measuring environmental 

innovation using patent data. 2015 Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/environment/measuring-environmental-innovation-using-

patent-data_5js009kf48xw-en   

ii) OECD Science, Technology and Industry Working Papers: The Use of 

Patent Statistics for International Comparisons and Analysis of Narrow 

Technological Fields. 2015. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/science-and-technology/the-use-of-patent-statistics-for-

international-comparisons-and-analysis-of-narrow-technological-

fields_5js03z98mvr7-en  

iii) OECD. Green Patents. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/green-

patents.htm  

iv) OECD Patent Statistics Manual. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/science-and-technology/oecd-patent-statistics-

manual_9789264056442-en  

  

 
253 OECD.STAT. Patents - Technology development. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DPAT_DEV%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue  
254 Idem. 
255 Idem. 
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11.3 O Brasil no indicador Inovação em Tecnologias relacionadas ao meio ambiente 

 

No banco de dados sobre Inovação em Tecnologias relacionadas ao meio ambiente, é 

possível verificar se os dados sobre o Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 37: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Inovação em tecnologias relacionadas ao 

meio ambiente na Plataforma OECD.STAT 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente 

Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente/ 

Desenvolvimento de tecnologia 

Sim 2019 2019 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio 

ambiente/Colaboração internacional 

no desenvolvimento de tecnologia - 

taxas 

Sim 2019 2019 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio 

ambiente/Colaboração internacional 

no desenvolvimento de tecnologia - 

bilateral 

Não Não consta 2019 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente/ 

Difusão de tecnologia 

Sim 2019 2019 

Inovação em tecnologias 

relacionadas ao meio 

ambiente/Resumo de indicadores 

Sim 2019 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

O OCDE.STAT apresenta dados sobre o Brasil em indicadores sobre Inovação e 

Tecnologia relacionada ao meio ambiente:  

 
Gráfico 40: Desenvolvimento de tecnologia no Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
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12. INDICADORES SOBRE PRODUTIVIDADE MULTIFATORIAL AJUSTADA 

AO MEIO AMBIENTE (ENVIRONMENTALLY ADJUSTED MULTIFACTOR 

PRODUCTIVITY) 

 

A mensuração do crescimento econômico pela OCDE é realizada mediante a medição da 

produtividade multifatorial. É a medição do  

 
[...] crescimento do produto residual que não pode ser explicado por mudanças nos 

insumos, como trabalho e capital. Ao comparar as mudanças na contribuição do 

trabalho e do capital com as mudanças no PIB, podemos entender como melhorias 

tecnológicas ou ganhos de eficiência ajudam um país a gerar mais renda.256 (tradução 

nossa). 

 

O indicador considera que o aumento da produtividade é fundamental para a obtenção do 

crescimento econômico e do alcance de padrões de vida mais elevados. Logo, necessário 

que se utilize indicadores de produtividade que sejam comparáveis internacionalmente 

para mensurar o desempenho econômico do país. 257 

 

O indicador não apresenta o quadro completo ao não considerar o uso de recursos 

naturais, bem como não consegue mensurar os esforços para a redução das emissões de 

poluição. O crescimento da produtividade pode ser superestimado sobre um país que 

utiliza ao máximo o seu capital natural; enquanto para países que tomam medidas 

rigorosas ambientais, o seu crescimento de produtividade pode ser subestimado. 258 

 

Nesse contexto, a OCDE elaborou o indicador produtividade multifatorial ajustada ao 

meio ambiente.  

 

12.1 Sobre o indicador 

 

Segundo a OCDE,  

 
O crescimento da produtividade multifatorial ajustada ao meio ambiente (EAMFP) é 

um indicador do crescimento da produtividade em toda a economia. Mede a capacidade 

de um país gerar renda a partir de um determinado conjunto de insumos, ao mesmo 

tempo em que contabiliza o consumo de recursos naturais e a produção de subprodutos 

ambientais indesejáveis. Corresponde à parcela do crescimento do produto ajustado à 

poluição que não é explicada por mudanças no uso de insumos (crescimento residual). 

(tradução nossa)259 

 

Assim, a Produtividade Multifatorial ajustada ao meio ambiente (EAMFP) mensura o 

crescimento residual na produção de elementos desejáveis e indesejáveis que não pode 

ser explicado por mudanças de consumo de insumos, por exemplo, trabalho, capital 

produzido e capital natural. Assim, [...] “ para um dado crescimento do uso de insumos, 

a EAMFP aumenta quando o PIB aumenta ou quando a poluição diminui” (tradução 

nossa).260 

 
256 OECD. Greening productivity measurement: Environmentally adjusted multifactor productivity 

growth. Policy Perspectives. September 2016. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/EAMFP%20brochure%20WEB.pdf  
257 Idem. 
258 Idem. 
259 Idem. 
260 OECD.STAT. Environmentally Adjusted Multifactor Productivity. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS
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Também o indicador faz a mensuração261: 

 

i) Da contribuição para o crescimento do capital natural apresentando em 

que medida o crescimento da produção de um país pode ser atribuível ao 

uso de recursos naturais; 

ii) E do ajuste de crescimento para a redução da poluição que apresenta até 

que ponto o crescimento do PIB de um país deve ser corrigido com o 

objetivo de reduzir a poluição.  

 

Mediante esse indicador, permite-se capturar o papel dos serviços ambientais no 

crescimento econômico.  

 

O indicador Produtividade Multifatorial ajustada ao meio ambiente possui as seguintes 

variáveis para sua mensuração:  

 
Tabela 38: O Indicador Produtividade Multifatorial Ajustada ao meio ambiente na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Produtividade Multifatorial ajusstada 

ao meio ambiente 

 
Variáveis: Ajuste para redução da poluição; 

Crescimento do PIB ajustado à poluição; 

Contribuição do trabalho; Contribuição do 

capital natural; Contribuição de capital 

orgulhoso; Crescimento de produtividade 

multifatorial ajustado ao meio ambiente 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir das variáveis do indicador, observa-se que pode ser apresentado de, pelo menos, 

6 formas diferentes.  

 

12.2 Metodologia e fonte 

 

Uma das limitações do indicador é a necessidade de que o uso de insumos (incluindo o 

capital natural), e as mudanças na produção dos produtos (incluindo as emissões) sejam 

avaliados monetariamente. As variações são realizadas a partir de preços de mercado e 

de custos de oportunidade que consideram esses preços. 262 

 

O indicador não pode ser utilizado como uma medida de bem-estar social, sendo seu 

objetivo apenas o de mensurar a produtividade a partir do uso eficiente dos recursos para 

a geração de renda. 263 

 

Outra limitação do indicador é a cobertura parcial dos serviços ambientais, quais sejam 

as emissões atmosféricas e os ativos do subsolo. A metodologia do indicador ainda está 

 
howMetadata.ashx%3FDataset%3DEAMFP%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  
261 Idem. 
262 OECD. Greening productivity measurement: Environmentally adjusted multifactor productivity 

growth. Policy Perspectives. September 2016. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/EAMFP%20brochure%20WEB.pdf  
263 Idem. 
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sendo melhorada, uma vez que a OCDE busca expandir para mais serviços ambientais e 

fazer a análise de mais países. 264 

 

Para compreender o cálculo realizado no indicador a OCDE recomenda o OECD Green 

Growth Papers: Environmentally Adjusted Multifactor Productivity,2018, que está 

disponível no seguinte link eletrônico: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/fdd40cbd-

en.pdf?expires=1644243599&id=id&accname=guest&checksum=A90E63360D80732F

D3102080A9D6943C  265 

 

12.3 O Brasil no indicador Produtividade Multifatorial ajustada ao meio ambiente 

 
Tabela 39: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Produtividade multifatorial ajustada ao 

meio ambiente na Plataforma OECD.STAT 

Produtividade multifatorial 

ajustada ao meio ambiente 

Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de dados 

dos membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Produtividade multifatorial ajustada 

ao meio ambiente  

Sim 2013 2013 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. (tradução nossa) 

 

Gráfico 41: Produtividade ambientalmente ajustada – Crescimento do PIB ajustado à poluição entre 2008 e 2013 – 

Brasil x Chile x Estados Unidos x Colômbia 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

Nota: Não há dados do Chile e da Colômbia em 2013.  

 
264 OECD. Greening productivity measurement: Environmentally adjusted multifactor productivity 

growth. Policy Perspectives. September 2016. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-outlooks/EAMFP%20brochure%20WEB.pdf 
265 Cárdenas Rodríguez M., Haščič I. and Souchier M. (2018), "Environmentally Adjusted Multifactor 

Productivity: Methodology and Empirical Results for OECD and G20 Countries", OECD Green Growth 

Papers, No. 2018/02, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/fdd40cbd-

en.pdf?expires=1644243599&id=id&accname=guest&checksum=A90E63360D80732FD3102080A9D69

43C  
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13. INDICADORES RELACIONADOS A DESPESAS E RECEITAS 

AMBIENTAIS 

 

A OCDE iniciou a coleta internacional sobre os gastos com a proteção ambiental a partir 

das conclusões do Grupo de Especialistas Econômicos da Organização no final da década 

de 1970.266 

 

13.1. Sobre o indicador 

 

Sob a categoria Despesas e Receitas ambientais, há a mensuração das contas de proteção 

ambiental. Por proteção ambiental, a OCDE define como “todas as atividades diretamente 

voltadas para a prevenção, redução e eliminação da poluição ou qualquer outra 

degradação do meio ambiente resultante dos processos de produção ou consumo.” 

(tradução livre)267 

 

Essa definição foi estabelecida de acordo com Classification of Environmental Protection 

Activities (CEPA). O indicador Conta de Despesa de Proteção Ambiental apresenta uma 

descrição monetária das atividades de proteção ambiental de acordo com o Sistema de 

Contabilidade Ambiental-econômica (System of Environmental-economic Accounting – 

SEEA). Esse sistema também é compatível com o Sistema Europeu de Contas (European 

System of Accounts) 268 

 

O indicador Despesas e Receitais ambientais possui as seguintes variáveis para sua 

mensuração:  

 
Tabela 40: O indicador Despesas e Receitas ambientais na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Despesas e receitas de proteção 

ambiental (Descontinuado) 

Descontinuado Descontinuado 

 
266 OECD/EUROSTAT. OECD/Eurostat Environmental Protection Expenditure and Revenue Joint 

Questionnaire/ SERIEE Environmental Protection Expenditure Account. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2005. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5890729/KS-EC-05-001-EN.PDF.pdf/314db261-42b5-

4c46-9c3a-54c129a196cf?t=1414781203000  
267 OECD.STAT. EPEA. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEPEA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededme

tadata%3Dtrue  
268 Idem. 
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EPEA (Contas de Despesas de 

Proteção Ambiental 

 
Variáveis: Despesas nacionais em proteção 

ambiental; excedente de exploraçãoo liquido 

negativo dos produtos mercantis no setor das 

administrações públicas; consumo 

intermediário de produtos que não sejam 

serviços de proteção ambiental; importação 

de serviços de proteção ambiental; 

exportações de serviços de proteção 

ambiental, entre outros.  

Classificação das atividades de proteção 

ambiental: Atividades totais de proteção 

ambiental; outras atividades de proteção 

ambiental; pesquisa e desenvolvimento; 

proteção da biodiversidade e da paisagem; 

redução de ruído e vibração; gestão de 

resíduos; gestão de águas residuais; entre 

outros 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Considerando as variáveis e as classificações de atividades de proteção ambiental, 

observa-se que o indicador pode ser expresso de, pelo menos, 30 formas diferentes.  

 

13.2. Metodologia e fonte 

 

Os dados são coletados em conjunto com o Eurostat. Foi elaborado um questionário 

conjunto Joint OECD/Eurostat Questionnaire on Environmental Protection Expenditure 

and Revenues (JQ). Adota-se a classificação de domínios ambientais do Classification of 

Environmental Protection Activities and Expenditures (CEPA), enquanto a classificação 

dos setores é semelhante à adotada no System of National Accounts (SNA). 269 

 

Para informações detalhadas sobre a metodologia adotada, pode-se consultar o seguinte 

trabalho conforme orienta o OECD.STAT: Environmental protection expenditure 

accounts handbook": https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-

guidelines/-/KS-GQ-17-004 270 

 

13.2 O Brasil no indicador Despesas e Receitas ambientais 

 

No banco de dados sobre Despesas e Receitas ambientais, é possível verificar se os dados 

sobre o Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 41: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Despesas e receitas ambientais na 

Plataforma OECD.STAT  

Despesas e receitas ambientais Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização 

de dados dos 

 
269 OECD/EUROSTAT. OECD/Eurostat Environmental Protection Expenditure and Revenue Joint 

Questionnaire/ SERIEE Environmental Protection Expenditure Account. Luxembourg: Office for 

Official Publications of the European Communities, 2005. Disponível em: 

https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5890729/KS-EC-05-001-EN.PDF.pdf/314db261-42b5-

4c46-9c3a-54c129a196cf?t=1414781203000  
270 OECD.STAT. EPEA. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEPEA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededme

tadata%3Dtrue 
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membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Despesas e receitas de proteção 

ambiental (Descontinuado) 

Descontinuado Descontinuado Descontinuado 

EPEA (Envrionmental Protection 

Expenditire Accounts - Contas de 

Despesas de Proteção Ambiental) 

Não Não consta 2018 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Elaboração: as autoras. 

 

14.  INDICADORES RELACIONADOS À POLÍTICA AMBIENTAL 

 

Os indicadores relacionados à política ambiental da OCDE abrangem o Índice de Rigor 

de política ambiental, as medidas de apoio à combustíveis fósseis e apoio à energia 

renovável. 271 

 

14.1. Sobre o indicador  

 

O Índice de Rigidez da Política Ambiental da OCDE apresenta uma medida do país sobre 

o grau de rigor de sua política ambiental, de forma comparável a prática internacional. 

Segundo a OCDE, “O rigor é definido como o grau em que as políticas ambientais 

colocam um preço explícito ou implícito no comportamento poluente ou prejudicial ao 

meio ambiente. O índice varia de 0 (não rigoroso) a 6 (mais alto grau de rigor)”.272 

 

É índice composto que agrega diferentes informações273:  

 

  

 
271 OECD. Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-info 
272 OECD.STAT. Environmental Policy Stringency Index. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEPS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededmeta

data%3Dtrue  
273 OECD. How stringent are environmental policies? Policy Perspectives. February 2016. Disponível 

em: https://www.oecd.org/economy/greeneco/How-stringent-are-environmental-policies.pdf  
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Fonte: Botta, E. and T. Koźluk (2014), "Measuring Environmental Policy Stringency in OECD Countries: A 

Composite Index Approach", OECD Economics Department Working Papers, No. 1177, OECD Publishing, Paris, 

Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/economics/measuring-environmental-policy-stringency-in-oecd-

countries_5jxrjnc45gvg-en  

OECD. How stringent are environmental policies? Policy Perspectives. February 2016. Disponível em: 

https://www.oecd.org/economy/greeneco/How-stringent-are-environmental-policies.pdf 

*Feed-in Tariff (FITs): é uma política de suporte para o desenvolvimento de fontes de energia renovável.  

 

Sobre medidas de apoio a combustíveis fósseis, a OCDE possui um Inventário sobre os 

países, onde são encontradas informações sobre o Brasil. Nos metadados sobre o Brasil 

acerca desse indicador, a organização afirma que grande parte do apoio aos combustíveis 

fósseis, nas economias que não são membros, constituem em controles de preços ou 

regulamentações para beneficiar os consumidores finais274. O inventário feito pela OCDE 

apresenta informações sobre as transferências orçamentais diretas e as despesas fiscais 

direcionadas a incentivar as empresas nacionais de petróleo e gás. No caso do Brasil, 

organização afirma que:  

 
Os operadores de upstream de blocos de concessão de petróleo e gás natural no Brasil 

estão sujeitos a taxas governamentais específicas adicionais - notadamente royalties, 

bônus de assinatura, taxa de participação especial e taxa de retenção de área. Os 

royalties assumem a forma de um imposto mensal aplicado sobre a receita de vendas à 

taxa de 10%, que pode ser reduzida em casos excepcionais para 5%. A participação 

especial é um imposto trimestral aplicado sobre a receita de vendas a uma alíquota que 

 
274 OECD.STAT. Fossil Fuel Support – BRA. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFFS_BRA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue  

Indicador composto de Rigor 

da Política Ambiental 

Políticas baseadas no mercado 

Figura 102: Formação do índice de Rigor de Política Ambiental da OCDE 
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varia de 10% a 40%, que é ajustada para determinados campos de alto volume ou alta 

margem de lucro. O bônus de assinatura é um valor incluído pelos produtores de 

petróleo e gás em suas licitações de concessão, e que é devido à ANP [Agência Nacional 

de Petróleo] no ato da assinatura do contrato de concessão. Por fim, o imposto de 

retenção de área é um imposto anual definido pela ANP durante a rodada de licitações, 

cuja taxa depende do tamanho e das características geológicas do campo. De acordo 

com este último imposto, os operadores de upstream de blocos de concessão localizados 

em terra devem pagar aos proprietários das terras onde operam um valor determinado 

pela ANP, geralmente na faixa de 0,5% a 1% do valor da produção. De acordo com os 

contratos de concessão, os operadores upstream também são obrigados a realizar 

investimentos nacionais em P&D equivalentes a pelo menos 1% de suas receitas 

brutas.275 (tradução nossa) 

 

Por sua vez, a receita fiscal relacionada ao meio ambiente mensura a receita obtida de 

impostos que se relacionam com o meio ambiente. Esses impostos são instrumentos 

importantes para que os governos possam moldar os preços relativos de bens e de 

serviços. 276 

 

Outro conjunto de dados são as contas de receita tributária relacionadas ao meio ambiente, 

na qual há uma divisão por categoria de base tributária e atividade industrial277. Esse 

indicador vai além da receita tributária relacionada ao meio ambiente, incluindo as 

seguintes categorias de receitas:  

 

i) Tributos cobrados sobre as emissões de gases de efeito estufa; 

ii) Tributos sobre a terra, extração de petróleo e gás natural, sobre a renda 

dos recursos, e os impostos de valor agregado incidentes sobre as bases 

tributárias relacionadas ao meio ambiente. 278 

 

Ainda, sob a categoria Política Ambiental, há as tarifas de apoio à energia renovável 

(Feed-in tariffs - FITs). Realiza-se a mensuração de políticas de apoio para aumentar a 

capacidade de eletricidade renovável. Apresenta dados de FITs que podem ser 

comparados entre países, anos e subsetores de energia renovável. Incluem-se os valores 

da tarifa (USD/kWh) e a duração do contrato de compra de energia concedido. Os 

subsetores, nos quais essas medidas de apoio a eletricidade renovável são: ólica, solar 

fotovoltaica (excluindo a energia solar concentrada), geotérmica, pequenas hidrelétricas, 

geotérmica, marinha, biomassa e resíduos. 279 

 

O indicador Política Ambiental possui as seguintes subcategorias:  

 

 
275 OECD.STAT. Fossil Fuel Support – BRA. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFFS_BRA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue  
276 OECD.STAT. Environmentally related tax revenue. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DERTR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededme

tadata%3Dtrue  
277 Idem. 
278 Idem. 
279 OECD.STAT. Renewable energy feed-in tariffs. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DRE_FIT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  
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Tabela 42: O indicador Política Ambiental na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do 

Indicador 

Subdivisões das subcategorias Formas de mensuração e variáveis 

Rigor de Política 

Ambiental 

Índice de Rigidez da Política Ambiental Variáveis: Índice de rigor de política 

ambiental; tributos; standards, entre outros 

Inventário da OCDE de 

Medidas de Apoio para 

Combustíveis Fósseis 

. Possui um Inventário para cada membro 

da OECD e para os seus parceiros-chave;  

 

. Receita Fiscal relacionada ao Meio 

ambiente 

Inventário: considera como Mecanismos 

para cálculo do indicador: Transferência 

Orçamentária; e Despesas Fiscais;  

 

Receita Fiscal relacionada ao Meio 

Ambiente há as seguintes variáveis: 

Receita fiscal, % do PIB; Receita tributária, 

% da receita tributária total; receita 

tributária; % da receita tributária total 

relacionada ao meio ambiente, entre outros.  
Contas de receitas fiscais 

relacionadas ao meio 

ambiente 

. Contas de receitas fiscais relacionadas 

ao meio ambiente;  

. Contas de receitas fiscais relacionadas 

ao meio ambiente - adições 

As contas das receitas fiscais podem ser 

medidas: Receita fiscal, milhões de dólares; 

Receita fiscal, milhões em moeda nacional; 

Receita fiscal,milhões USD 2015 PPP 

Tarifas de apoio à energia 

renovável 

 
Variável: FEED médio; Duração de contrato 

de compra de energia 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir das subcategorias e das suas respectivas subdivisões e variáveis, a categoria de 

indicadores de Política ambiental pode ser expressa de, pelo menos, 20 formas diferentes.  

 

14.2 Metodologia e Fonte 

 

A metodologia do Índice de Rigor da Política Ambiental é baseada no seguinte 

trabalho280: Botta, E. and T. Kozluk (2014), "Measuring Environmental Policy Stringency 

in OECD Countries: A Composite Index Approach", OECD Economics Department 

Working Papers, No. 1177, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjnc45gvg-en 

 

Os dados para o indicador de receita fiscal relacionada ao meio ambiente são obtidos do 

banco de dados da OCDE Instrumentos de Política para o Meio Ambiente (Policy 

Instruments for the Environment - PINE) elaborado em cooperação com a Agência 

Europeia do Meio Ambiente (European Environment Agency - EEA).281 

 

Sobre as medidas de suporte a combustíveis fósseis, os dados da OCDE sobre o Brasil 

foram obtidos pela análise dos valores anuais de gastos tributários informados pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 282 

 
280 OECD.STAT. Environmental Policy Stringency Index. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DEPS%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededmeta

data%3Dtrue  
281 OECD.STAT. Environmentally related tax revenue. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DERTR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembededme

tadata%3Dtrue  
282 OECD.STAT. Fossil Fuel Support – BRA. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS
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Nas contas de receita tributária relacionadas ao meio ambiente, as diretrizes 

metodológicas adotadas pela OCDE seguem as mesmas da Receita Tributária 

Relacionada ao Meio ambiente (Environmentally Related Tax Revenue - ERTR) de 

acordo com System of Environmental-Economic Accounting - Central Framework 

(SEEA-CF). 283 

 

Já os dados sobre as tarifas de apoio à energia renovável (Feed-in tariffs - FITs) foram 

obtidos pelo secretariado da OCDE com base em fontes governamentais e informações 

de institutos de pesquisa. Esses dados, por sua vez, são cruzados com os de outros bancos 

de dados de energia renovável. 284 

 

14.3 O Brasil no indicador de Política Ambiental  

 

No banco de dados sobre Política Ambiental, é possível verificar se os dados sobre o 

Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 43: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Política Ambiental na Plataforma 

OECD.STAT  

Política Ambiental Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Rigidez de Política 

Ambiental/Índice de Rigidez de 

Política Ambiental 

Sim 2015 2015 

Inventário da OCDE de Medidas de 

Apoio a Combustíveis Fósseis 

(Suporte a Combustíveis Fósseis - 

Indicadores detalhados) 

Sim 2020 2020 

Inventário da OCDE de Medidas de 

Apoio a Combustíveis Fósseis 

(Medidas de Apoio a Combuistíveis 

Fósseis - Brasil) 

Sim 2020 2020 

Receita Fiscal relacionada ao meio 

ambiente 

Sim 2019 2019 

Contas de receitas fiscais 

relacionadas ao meio ambiente 

(Contas de receitas fiscais 

relacionadas ao meio ambiente) 

Não Não consta 2017 

Contas de receitas fiscais 

relacionadas ao meio ambiente 

(Contas de receitas fiscais 

relacionadas ao meio ambiente - 

adições) 

Não Não consta 2018 

Tarifas sobre a energia renovável Não Não consta 2019 

 
howMetadata.ashx%3FDataset%3DFFS_BRA%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembede

dmetadata%3Dtrue  
283 OECD.STAT. Environmentally related tax revenue accounts. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DERTR_ACC%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembe

dedmetadata%3Dtrue  
284 OECD.STAT. Renewable energy feed-in tariffs. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DRE_FIT%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  



194 

 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

Para exemplificar os dados do Brasil no OECD.STAT, na categoria de indicadores de 

Política Ambiental, apresenta-se o índice de rigor ambiental e a Receita fiscal relacionada 

ao meio ambiente, respectivamente. 
 

Tabela 44:Índice de Rigor ambiental da OCDE entre 2012 e 2015 

 
2012 2013 2014 2015 

Austrália 3,72 4,07 2,67 3,17 

Áustria 2,95 .. .. .. 

Bélgica 2,47 .. .. .. 

Canadá 3,42 3,36 3,28 3,28 

República Checa 2,38 .. .. .. 

Dinamarca 3,85 .. .. .. 

Finlândia 3,43 .. .. .. 

França 3,57 3,5 3,54 3,58 

Alemanha 2,92 3,11 3,07 3,13 

Grécia 2,13 .. .. .. 

Hungria 2,63 .. .. .. 

Irlanda 2,05 .. .. .. 

Itália 2,77 3,21 3,21 3,28 

Japão 3,5 3,08 3,08 3,17 

Coréia 2,63 2,7 2,74 3,07 

México 0,63 0,63 0,67 0,67 

Países Baixos 3,63 .. .. .. 

Noruega 3,26 .. .. .. 

Polônia 2,58 .. .. .. 

Portugal 2,13 .. .. .. 

República 

Eslovaca 

2,99 .. .. .. 

Eslovênia 2,28 .. .. .. 

Espanha 2,22 .. .. .. 

Suécia 3,1 .. .. .. 

Suíça 3,29 .. .. .. 

Turquia 1,83 1,92 1,92 1,92 

Reino Unido 3,29 3,77 3,72 3,83 

Estados Unidos 3,17 2,67 2,58 2,69 

Brasil 0,38 0,38 0,38 0,54 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  
 
Tabela 45: Receita fiscal relacionada ao meio ambiente - % do PIB – Colômbia x OECD Europa x OECD Total x 

Brasil 

  2017 2018 2019 

Colômbia 0,617 0,599 .. 
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OECD - Europa 2,416 2,353 2,283 

OECD - Total 1,598 1,551 1,523 

Brasil 0,865 0,843 0,808 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022.  
 

15. INDICADORES AGROAMBIENTAIS: NUTRIENTES E OUTROS 

INDICADORES 

 

Os indicadores agroambientais são destinados especialmente aos formuladores de 

políticas e ao público como fonte de informações sobre a dimensão ambiental da atividade 

agrícola. Os objetivos a serem alcançados pelo trabalho da OCDE são:  

 

i) fornecer informações sobre as condições atuais e as mudanças que 

ocorrem no meio ambiente em razão da agricultura,  

ii) auxiliar os formuladores de política a compreender as ligações entre 

meio ambiente e agricultura de forma melhorada;  

iii) e, contribuir no monitoramento e na avaliação das políticas que são 

implementadas.285  

 

15.1 Sobre o indicador 

 

O trabalho da OCDE nos indicadores agroambientais é realizado a partir de quatro áreas 

principais:  

 
- A agricultura no contexto econômico, social e ambiental mais amplo, definindo os 

indicadores em um contexto também mais amplo, considerando informações e 

indicadores contextuais, que inclui a influência nas relações agroambientais de: forças 

econômicas (por exemplo, produção agrícola, emprego), preferências sociais (por 

exemplo, viabilidade rural), processos ambientais (por exemplo, interação da 

agricultura com condições biofísicas) e mudanças no uso da terra (por exemplo, uso da 

terra agrícola). Uma das principais questões contextuais diz respeito aos recursos 

financeiros agrícolas e sua relação com os resultados ambientais em termos de renda ao 

nível da fazenda e despesas agroambientais públicas e privadas. 

- Gestão de fazendas e meio ambiente, examinando a relação entre diferentes práticas e 

sistemas agrícolas e seu impacto no meio ambiente, abrangendo práticas de gestão de 

fazendas inteiras que abrangem tendências gerais em métodos agrícolas, incluindo 

agricultura orgânica, bem como gerenciamento de nutrientes, pragas, solo e irrigação 

práticas. 

- Uso de insumos agrícolas e recursos naturais, acompanhando tendências nesse uso, 

abrangendo nutrientes (por exemplo, fertilizantes, esterco), pesticidas (incluindo riscos) 

e intensidade do uso da água, eficiência, estresse e o preço da água pago pelos 

agricultores em relação aos outros usuários da economia. 

- Impactos ambientais da agricultura, monitorando a extensão do impacto da agricultura 

no meio ambiente abrangendo: qualidade do solo, qualidade da água, conservação da 

terra, gases de efeito estufa, biodiversidade, habitats da vida selvagem e paisagem. 286 

(tradução nossa) 

 

Os indicadores agroambientais foram elaborados com o propósito de auxiliar os 

formuladores de políticas ao descrever o estado atual e as tendências das condições 

ambientais na agricultura; identificar novos desafios; comparar tendências de 

 
285 OECD. Context of OECD Work on Agri-Environmental Indicators. Disponível em: 

https://www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/contextofoecdworkonagri-

environmentalindicators.htm  
286 Idem. 
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desempenho ao longo do tempo, inclusive, entre países; auxiliar no desenvolvimento de 

outros indicadores; realizar o monitoramento e a avaliação de políticas.287  

 

Esses indicadores consideram o balanço bruto de nutrientes (Nitrogênio e Fósforo), 

realizando o cálculo da diferença entre a quantidade total de nutrientes que entram em um 

determinado sistema agrícola, especialmente fertilizantes e esterco de gado, e a 

quantidade de nutrientes que saem do sistema pela absorção de culturas e pastagem. Esses 

balanços são expressos por toneladas de excedente de nutrientes quando é positivo e por 

toneladas de déficit de nutrientes quando é negativo. 288 

 

Os indicadores agroambientais e outros indicadores agroambientais possuem as seguintes 

subcategorias e variáveis: 

 
Tabela 46: Os indicadores agroambientais da Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Indicadores agroambientais - Balanço 

de nutrientes 

. Insumos de nurtientes; . 

Fertilizantes totais 

(Inorgânicos e Orgânicos); 

Entrada líquida de estrume; 

Produção de estrume animal; 

Outras entradas de nurtientes; 

Saída de nutrientes; Forragem 

Total 

Considera os seguintes nutrientes: 

Nitrogênio e Fósforo 

Balanço de Nitrogênio . Insumos de nurtientes; . 

Fertilizantes totais 

(Inorgânicos e Orgânicos); 

Entrada líquida de estrume; 

Produção de estrume animal; 

Outras entradas de nurtientes; 

Saída de nutrientes; Forragem 

Total 

Considera o Nitrogênio 

Balanço de Fósforo . Insumos de nurtientes; . 

Fertilizantes totais 

(Inorgânicos e Orgânicos); 

Entrada líquida de estrume; 

Produção de estrume animal; 

Outras entradas de nurtientes; 

Saída de nutrientes; Forragem 

Total 

Considera o Fósforo 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Pela tabela acima, verifica-se que há, pelo menos 17 indicadores agroambientais, a 

depender da escolha das variáveis.  

 

 
287 OECD.STAT. Agri-Environmental other indicators. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DAEI_OTHER%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isemb

ededmetadata%3Dtrue  
288 Idem. 
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Tabela 47: Os outros indicadores agroambientais da Plataforma da OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Outros indicadores agroambientais . Vendas totais de defensivos 

agrícolas;  

. Captação de água;  

. Captação de água doce da 

agricultura;  

. Irrigação;  

. Área de terra agrícolas, entre 

outros 

 

Indicadores agroambientais por país . Vendas totais de defensivos 

agrícolas,  

.Captação de água, captação 

de água doce da agricultura; . 

Irrigação;  

. Área de terra agrícolas, entre 

outros 

 

Áreas agrícolas . Área total de terras agrícolas, 

terras araveis e culturas 

permanentes;  

. Terra aráveis;  

. Safras permanentes; 

. Pastos permanentes;  

. Culturas transgênicas e  

. Agricultura orgânica 

Mensuração em Hectares, milhares. 

Emissão de amônia . Amônia;  

. Amônia agrícola 

Mensuração em Toneladas 

Uso de energia e produção de 

biocombustíveis 

. Consumo de energia direto 

na fazenda;  

. Consumo total de energia 

final;  

. Produção de etanol;  

. Produção de biodiesel 

Mensuração em Toneladas 

Índice de aves de fazenda . Índice de aves agrícolas; . 

Índice de aves da floresta 

 

Emissões de gases de efeito estufa . Emissões totais de gases de 

efeito estufa por gás (exceto 

LuLuCF);  

. Dióxido de carbono;  

. Metano;  

. Óxido nitroso;  

. HFCS;  

. PHCs;  

. SF6;  

. Emissões de gases de efeito 

estufa por fonte;  

. Processos industriais e uso 

de produto;  

. Emissões totais de gases de 

efeito estufa da agricultura. 

Mensuração em Toneladas 

Venda de pesticidas . Vendas totais de defensivos 

agrícolas;  

. Vendas de inseticidas;  

. Vendas de fungicidas;  

. Vendas de herbicidas;  

. Venda de outros pesticidas;  

. Moluscicidas totais 

Mensuração em Toneladas 

Erosão do solo . Erosão hídrica;  

. Erosão por vento 

 

Qualidade da água . Escoamento e concentração 

em corpos d'água;  

. Água potável; 
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Recursos hídricos . Captação total de água doce; 

. Água superficial total;  

. Água subterrânea total; 

. Captação de água doce na 

agricultura;  

. Irrigação e área irritável 

entre outros 

Mensuração em metros cúbicos, milhões 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Partindo das subdivisões das subcategorias, há 42 indicadores na categoria outros 

indicadores agroambientais. 

 

15.2 Metodologia e Fonte 

 

A OCDE apresenta questionário para ser respondido pelos países membros, havendo 

variabilidade na qualidade das respostas. Também nem todas as metodologias de cálculos 

dos indicadores são padronizadas. Os dados são considerados de forma nacional, podendo 

mascarar variações significativas em nível regional. Outro fator que pode limitar os 

indicadores agroambientais é o de que é difícil isolar a contribuição da agricultura nos 

impactos sofridos no meio ambiente. Tais questões são continuamente trabalhadas pela 

OCDE, tendo em vista o propósito de melhoramento dos indicadores.289   

 

15.3 O Brasil nos indicadores agroambientais  

 

No banco de dados sobre indicadores agroambientais, é possível verificar se os dados 

sobre o Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 48: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores Agroambientais (nutrientes) na Plataforma 

OECD.STAT  

Indicadores 

Agroambientais: Nutrientes 

Há 

dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização 

de dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização 

de dados dos 

membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Indicadores Agroambientais: 

Balanço de nutrientes 

Sim 2019 2019 

Balanço de Nitrogênio Sim 2019 2019 

Balanço de Fósforo Sim 2019 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 
Tabela 49: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores Outros indicadores Agroambientais na 

Plataforma OECD.STAT  

Outros Indicadores Agroambientais Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de dados 

do Brasil na plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Outros Indicadores Agroambientais Sim 2018 2019 

Indicadores Agroambientais por país Sim 2019 2020 

Áreas agrícolas Sim 2019 2020 

 
289 OECD(2001). Environmental Indicators for Agriculture Methods and Results. Executive Sumary. 

Disponível em: https://www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/1916629.pdf  
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Emissão de amônia Não Não consta 2019 

Uso de energia e produção de 

biocombustíveis 

Sim 2020 2020 

Índice de aves de fazenda Não Não consta 2020 

Emissões de gases de efeito estufa Não Não consta 2019 

Venda de pesticidas Sim 2018 2019 

Erosão do solo Sim 2017 2017 

Qualidade da água Não Não consta 2019 

Recursos hídricos Sim 2016 2019 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

Para exemplificar os dados do Brasil no OECD.STAT na categoria de indicadores 

agroambientais, apresentam-se os indicadores: Balanço de Nitrogênio e Fósforo, Venda 

de pesticidas, Áreas agrícolas e Uso de energia e produção de biocombustíveis. 

 
Gráfico 42: Indicadores agroambientais – nutrientes – Nitrogênio, Toneladas – Brasil  

  
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em: janeiro de 2022. 
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Gráfico 43: Indicadores agroambientais – Nutrientes – Fósforo – Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em: janeiro de 2022. 

 

 
Gráfico 44: Outros indicadores agroambientais – Venda de pesticidas – Colômbia x Argentina x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em: janeiro de 2022. 

Nota: Obs.: Não há dados sobre Estados Unidos e Chile. Os dados da Argentina foram atualizados para 2019-2020. 
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Gráfico 45: Outros indicadores agroambientais – Áreas agrícolas, Hectares, milhares – Chile x Colômbia x Estados 

Unidos x Argentina x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em: janeiro de 2022. 

 
Gráfico 46: Outros indicadores agroambientais – Uso de energia e produção de biocombustíveis – Chile x Colômbia 

x Estados Unidos x Argentina x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em: janeiro de 2022. 

 

16. INDICADORES DE CRESCIMENTO VERDE 

 

O significado de crescimento verde é a promoção do crescimento e do desenvolvimento 

ao mesmo tempo em que se garante que os ativos naturais continuarão a fornecer recursos 

e serviços ambientais. Em 2017, o conjunto de indicadores verdes dispostos em 

publicações da OCDE de 2014 e de 2011 foram atualizados.  

 

16.1 Sobre o indicador 

 

Os indicadores de crescimento verde apresentam dados com o objetivo de monitorar o 

progresso em direção ao crescimento verde e funcionar como ferramenta para a 
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formulação de políticas e de informação para o público290. Esses indicadores estão 

selecionados em quatro grupos de principais características para alcançar o crescimento 

verde:  

 

i) Produtividade ambiental e de recursos: que apresenta se o crescimento 

econômico está se tornando mais verde a partir do uso do capital natural, 

também avalia aspectos de produção; 

ii) Base de ativos naturais: apresenta os riscos para o crescimento 

decorrente de uma base de ativos naturais que esteja em declínio;  

iii) Dimensão ambiental da qualidade de vida: apresenta as condições 

ambientais que podem afetar a qualidade de vida e o bem-estar das 

pessoas;   

iv) Oportunidades econômicas e respostas políticas: apresentam o grau de 

eficácia das políticas na promoção do crescimento verde bem como 

descrevem as respostas sociais necessárias para garantir negócios e 

emprego.  

 

Cada um desses grupos de indicadores, possuem indicadores específicos conforme pode 

ser analisado: 

 
Tabela 50: Indicadores de crescimento verde da OCDE 

Produtividade ambiental e de recursos econômicos 

Grupo de 

indicador 

Contexto e sobre o indicador Indicadores do Grupo 

Produtividade 

de carbono 

O dióxido de carbono (CO2), 

decorrente da combustão de 

combustíveis fósseis e biomassa, é 

responsável por 90% das emissões 

de gases de efeito estufa. As 

medidas de mitigação de emissões 

de CO2 devem ser globais e de 

forma coordenada, especialmente, 

porque as redes internacionais de 

produção e as cadeias globais de 

valor estão cada vez mais 

interdependentes. Nesse contexto, 

é necessário realizar a avaliação 

das tendências na produtividade de 

CO2 nas perspectivas de produção 

e de demanda (pegada) bem como 

o nível de dissociação entre as 

emissões e o crescimento 

econômico. 

A produtividade de CO2 baseada na produção: apresenta o 

valor econômico gerado (em termos de PIB por real) por 

unidade de CO2 emitida. São as emissões brutas diretas de 

CO2, que provém da queima de combustíveis fósseis, emitidas 

no território nacional. Excluem-se bunkers, sumidouros e 

efeitos indiretos. A produtividade de CO² baseada na 

demanda: apresenta o valor econômico gerado por unidade de 

CO2 que foi emitido para satisfazer uma demanda doméstica 

final. Inclui-se o CO2 decorrente do uso de energia emitido 

durante várias etapas de produção de bens e serviços que foram 

consumidos na demanda final. Esse indicador é expresso em: 

CO2 incorporado por unidade de PIB real. As exportações 

líquidas de CO2: apresenta a diferença entre o CO2 

decorrente do uso de energia utilizado na produção de bens e 

serviços em um país e o CO2 que foi emitido para satisfazer a 

demanda final doméstica. São consideradas positivas as 

"exportações líquidas", nas quais as emissões baseadas na 

produção foram maiores que as emissões baseadas na 

demanda. Caso as emissões de CO2, incorporadas na demanda 

final doméstica, forem superiores às emissões da produção no 

território nacional, considera-se que o país é um "importador 

líquido" de CO2.   

 
290 OECD.STAT. Green Growth Indicators. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DGREEN_GROWTH%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
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Produtividade 

energética 

O desenvolvimento econômico e o 

desempenho ambiental de um país 

dependem da sua estrutura de 

fornecimento de energia, bem 

como da eficiência do uso de 

energia. Dependendo da fonte de 

energia, o fornecimento e o uso de 

energia podem contribuir para as 

emissões de gases de efeito estufa, 

para a poluição do ar, afetar a 

qualidade da água e o uso da terra, 

entre outros. Pode-se optar pelo 

uso de fontes de energia 

renovável, tecnologias com baixo 

teor de carbono, bem como 

tecnologias e processos de 

produção que sejam mais 

eficientes em termos energéticos. 

Os indicadores de produtividade 

energética avaliam a 

produtividade energética da 

economia frente os objetivos 

domésticos de eficiência 

energética. Também avaliam a 

participação de fontes de energia 

renovável no fornecimento de 

energia ou eletricidade. 

Produtividade energética: apresenta dados sobre a produção 

gerada (em termos de PIB real) por unidade de TPES 

(USD/tem). Mediante esse indicador, pode-se compreender os 

esforços para melhorar a eficiência energética e reduzir as 

emissões de carbono e outras emissões atmosféricas. 

Fornecimento de energia: apresenta a soma da produção e 

das importações, excluindo-se as exportações e variações de 

estoque. Consumo de energia: apresenta a energia utilizada 

nos processos de transformação e no próprio uso das indústrias 

que são produtoras de energia. Mediante esse indicador 

compreende-se a entrega de energia aos consumidores.  

Produtividade 

material e 

desperdício 

Há consequências econômicas, 

sociais e ambientais do uso de 

matérias-primas que são 

provenientes de recursos naturais. 

Por isso, a melhoria da 

produtividade dos recursos pode 

garantir a gestão sustentável dos 

recursos materiais. Deve-se 

garantir a eficiência em todas as 

etapas do ciclo de vida e em toda a 

cadeia de suprimentos. Não há 

uma quantidade significativa de 

dados que possam ser comparados 

internacionalmente de maneira 

eficiente. Por isso, os indicadores 

da OCDE se concentram nas 

medidas agregadas de uso de 

material. 

Produtividade material: trata-se do valor monetário (em 

termos de PIB real) gerado por unidade de materiais utilizados 

(consumo interno de materiais). Esse indicador se foca em 

materiais não energéticos, excluindo-se os de energia fóssil. 

Resíduos municipais: considera-se por resíduos municipais, 

aqueles domésticos e similares que são recolhidos por ou em 

nome de municípios. Nesse indicador, a recuperação de 

materiais inclui também a recuperação para a reciclagem e a 

compostagem. Taxas de aterro de resíduos urbanos: são 

apresentadas como taxas de imposto de aterro, ou seja, o 

imposto cobrado por tonelada de resíduos urbanos que são 

descartados em aterros. As taxas de imposto são variáveis de 

acordo com os tipos de resíduos (os resíduos, que podem ser 

facilmente recuperados, sofrem uma taxa mais alta, enquanto 

os resíduos finais são sujeitos a taxas mais baixas) 

Fluxos e 

balanços de 

nutrientes 

A prática da agricultura pode 

causar os seguintes problemas em 

termos de sustentabilidade: 

segurança alimentar, escoamento 

de nutrientes como nitrogênio e 

fósforo decorrente do uso de 

fertilizantes comerciais e da 

pecuária intensiva, poluição da 

água pelos resíduos de pesticidas. 

Nesse contexto, o principal 

desafio é o de aumentar os 

benefícios ambientais associados à 

produção agrícola e o de diminuir 

os impactos negativos. Isto 

demanda melhorar a 

produtividade e a sustentabilidade 

dos sistemas agroalimentares 

mediante melhores práticas de 

gestão da terra e adotar medidas de 

apoio à agricultura sustentável. Os 

indicadores avaliam os equilíbrios 

e intensidades de nutrientes 

Intensidades excedentes de nitrogênio e fósforo: apresenta 

os balanços brutos de nutrientes em quilogramas por hectare 

de terras agrícolas. Uso de fertilizantes nitrogenados e 

fosfatados: apresenta o consumo aparente de fertilizante por 

hectare de terra agrícola comparado com o valor bruto da 

produção do setor agrícola. Ambos os indicadores são 

baseados em agricultura primária e não consideram os fluxos 

de nutrientes de outros sistemas de produção de alimentos, 

como a pesca e os ciclos totais de nitrogênio na economia. 



204 

 

agrícolas o que permite indicar as 

pressões ambientais potenciais de 

nutrientes, especialmente, no solo, 

água e o ar. 

Produtividade 

multifatorial 

ajustada ao meio 

ambiente 

A produtividade multifatorial 

ajustada ao meio ambiente tem por 

propósito mensurar a capacidade 

de um país de gerar renda a partir 

de um determinado conjunto de 

insumos, o que também pode 

incluir recursos naturais 

domésticos e a produção de 

subprodutos, como a poluição. Os 

ativos ambientais considerados 

são os combustíveis fósseis e 

minerais.  

Crescimento da produtividade multifatorial ajustada ao 

meio ambiente: mensura a capacidade de um país de gerar 

renda a partir de um determinado conjunto de insumos, 

incluindo recursos naturais domésticos, sendo expresso por 

uma taxa média de crescimento de longo prazo. Contribuição 

para o crescimento do capital natural: apresenta o quanto 

da renda atual é dependente do uso interno de recursos 

naturais. Ajuste de crescimento para redução da poluição: 

apresenta até que ponto o crescimento econômico foi 

alcançado às custas da perda da qualidade ambiental. 

Base de ativos naturais 

Grupo de 

indicador 

Contexto e sobre o indicador Indicadores do Grupo 

Recursos 

terrestres 

Os recursos terrestres e do solo são 

essenciais entre os que compõe a 

base de ativos naturais da 

economia e dos ecossistemas. No 

entanto, a forma como a terra é 

usada, bem como as pressões por 

demanda da terra podem gerar 

efeitos negativos sobre a 

biodiversidade e serviços 

ecossistêmicos, qualidade do solo, 

da água e do ar, bem como 

influenciar nas emissões de gases 

de efeito estufa. Os indicadores 

analisam, portanto, a cobertura da 

terra e mudança de cobertura da 

terra. 

Proporções de cobertura do solo: apresenta os tipos de 

cobertura do solo primária a partir dos dados da ESA 

(Europeia Spacey Avenca). Conversões de cobertura do 

solo: apresenta dados sobre as conversões entre os tipos de 

cobertura do solo primário com foco nas conversões de 

ecossistemas naturais para antropogênicos.  

Recursos 

florestais 

As florestas possuem significativa 

importância para a biodiversidade: 

há a manutenção dos serviços 

ecossistêmicos; e funciona como 

um sumidouro de carbono. No 

entanto, as atividades humanas 

possuem impacto negativo nas 

florestas, afetando o seu 

crescimento natural e sua 

regeneração. Entre os principais 

desafios da gestão sustentável das 

florestas estão: evitar a exploração 

excessiva e a degradação. Os 

indicadores de recursos florestais 

apresentam dados sobre os 

estoques de recursos florestais e a 

intensidade de uso desses 

recursos. 

Estoques de recursos florestais: mensura o volume das 

cascas de todas as árvores vivas com diâmetro mínimo de 10 

cm à altura do peito, incluindo o caule desde o nível do solo 

até um diâmetro superior de 0 cm. Esse volume pode ser 

convertido, aplicando-se fatores de expansão de biomassa em 

estimativas de biomassa lenhosa acima e abaixo do solo. 

Intensidade de uso dos recursos florestais: apresentam 

dados sobre as florestas disponíveis apenas para o 

abastecimento de madeira. Mediante esse indicador, permite-

se analisar a disponibilidade atual e potencial de madeira. 

Certificação de manejo sustentável: considera o Programa 

de certificação Internacional Forest Stewardship Council, 

Program for the Endorsement of Forest Certification. 

Exportações de produtos florestais: mensura o total de 

exportações e o valor acrescentado da silvicultura e da 

exploraçaõ florestal em porcentagem do PIB.  
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Recursos de 

água doce 

Os recursos de água doce possuem 

importância significativa tanto 

ambiental quanto econômica. No 

entanto, muitas pressões sobre 

esses recursos estão ocorrendo, 

por exemplo, degradação por 

cargas de poluição decorrente de 

atividades humanas e a captação 

de água de forma excessiva. Os 

indicadores de recursos de água 

doce presentam dados sobre a 

quantidade de água e recursos 

renováveis.  

Estoques de recursos hídricos: apresenta a disponibilidade 

média anual de longo prazo em metros cúbicos per capita. 

Captação total de água doce per capita: apresenta a 

captação de água per capita. Intensidade do uso de recursos 

de água doce (estresse hídrico): apresenta a captação bruta 

de corpos d'água subterrâneos e superficiais em porcentagem 

do total de recursos renováveis de água doce disponível 

(incluindo fluxos transfronteiriços) e em porcentagem de 

recursos internos de água doce (precipitação menos 

evatranspiração). Captação de água doce em relação ao 

produto interno bruto: o dado é apresentado como proxy da 

produtividade do uso da água, sendo expresso em produto 

interno bruto por metro cúbico de água captada.  

Biodiversidade, 

ecossistemas e 

recursos da vida 

selvagem 

Os recursos biológicos possuem 

importância econômica, ambiental 

e social, sendo essenciais na 

composição do capital natural, na 

manutenção dos ecossistemas e no 

suporte à vida e à qualidade de 

vida. No entanto, muitos são os 

fatores que ocasionam a perda de 

biodiversidade, por exemplo, 

poluição, espécies exóticas 

invasoras e mudanças climáticas. 

Por isso, é necessária a tomada de 

medidas que sejam capazes de 

assegurar a conservação e a uso 

sustentável da biodiversidade. 

Medidas estratégicas incluem a 

eliminação da exploração e do 

comércio ilegal de espécies, 

remoção de subsídios prejudiciais 

ao meio ambiente e o aumento do 

papel de impostos e taxas que se 

relacionam ao meio ambiente. 

Espécies de anfíbio ameaçadas: apresenta o número dessas 

espécies em comparação com o número de todas as espécies 

de anfíbios que são conhecidas e avaliadas em um país. A 

importância da mensuração da quantidade de anfíbios decorre 

dos sinais de alerta que a sua precoce deterioração pode 

ocasionar nas condições ecológicas. Aves selvagens: 

apresenta o estado das populações de aves selvagens na 

Europa e na América do Norte. Estoques de peixes dentro de 

limites biológicos seguros: apresenta a porcentagem de 

estoques de peixes marinhos que são explorados dentro da sua 

produtividade máxima. Os limites de exploração desses 

recursos biológicos são determinados pelo Conselho 

Internacional para a Exploração do Mar (Council for the 

Exploration of the Sea - ICES). Áreas protegidas: apresenta 

as parcelas dos territórios dos países (terras e águas interiores) 

e da zona econômica exclusiva - ZEE que são qualificadas 

como áreas protegidas. Essas áreas protegidas são aquelas 

dedicadas à proteção e a manutenção da diversidade biológica. 

Dimensão ambiental da qualidade de vida 

Grupo de 

indicador 

Contexto e sobre o indicador Indicadores do Grupo 

Poluição do ar, 

riscos para a 

saúde e custos 

A poluição do ar, especialmente 

em razão do material particulado 

fino PM2,5, apresenta-se como um 

dos maiores riscos de saúde no 

mundo. A exposição a esse 

material particulado aumenta as 

chances de doenças cardíacas e de 

acidentes vasculares cerebrais. É 

importante que sejam 

implementadas políticas que 

reduzam as emissões de poluentes 

atmosféricos e que limitem a 

exposição da população à poluição 

atmosférica. Os indicadores 

medem a exposição da população 

aos poluentes atmosféricos e 

mensuram os custos da poluição 

do ar, em razão do seu impacto 

negativo na saúde humana. 

Exposição da população ao PM2,5: mensura a exposição da 

população ao PM2,5, no ar livre, mediante estimativas de 

concentração de poluentes. Exposição da população ao 

ozônio troposférico:  "O indicador refere-se à soma anual das 

concentrações médias máximas diárias de 8 horas acima de um 

limite (70 μg/m 3 ou 35 partes por bilhão) em estações de meio 

urbano em aglomerações e calculadas para todos os dias de um 

ano.". Concentrações de NO2: são mensuradas a partir de 

estações de monitoramento terrestres. Custos da poluição do 

ar externo: mensura o quanto a população, em geral, estaria 

disposta a custear para evitar mortes prematuras por exposição 

à poluição do ar externo, considerando os custos sobre a 

exposição a pm2,5 e O3.  
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Acesso ao 

abastecimento 

de água, 

saneamento e 

tratamento de 

esgoto 

A inadequação do abastecimento 

de água e a falta de acesso ao 

saneamento são obstáculos para o 

alcance do crescimento 

econômico e do bem-estar. Deve-

se melhorar o financiamento dos 

serviços de água, seja em países 

mais desenvolvidos, onde a 

infraestrutura precisa ser 

renovada, seja em países 

emergentes e em 

desenvolvimento, onde o desafio é 

o de estender esses serviços.  

Acesso público aos serviços de tratamento de águas 

residuais: apresenta a porcentagem de população residente em 

determinado país que é beneficiada por uma ligação à estação 

pública de tratamento de águas residuais. Acesso público ao 

saneamento básico e a fontes melhoradas de água potável: 

apresenta a porcentagem da população de um determinado país 

que possui acesso a melhores fontes de saneamento e de água 

potável. Anos de vida ajustados por incapacidade 

(Disability-adjusted life years - DALYs): " definido como a 

soma dos anos de vida potencial perdidos por mortalidade 

prematura e os anos de vida produtiva perdidos por 

incapacidade".  

Oportunidades econômicas e respostas políticas 

Grupo de 

indicador 

Contexto e sobre o indicador Indicadores do Grupo 

Tecnologia e 

inovação 

A inovação é importante para o 

crescimento econômico, para a 

produtividade e para o alcance de 

objetivos ambientais. Um dos 

principais desafios é o de 

direcionar a realização da 

inovação para fins ambientais. A 

partir de dados sobre patentes, a 

OCDE elaborou os indicadores de 

inovação tecnológica. 

Desenvolvimento de tecnologia: apresenta o número de 

invenções (em famílias e patentes simples) que foram 

desenvolvidas pelos inventores de um país sem considerar a 

jurisdição onde o pedido de patente foi registrado. 

Colaboração internacional no desenvolvimento de 

tecnologia: apresenta o número de convenções (em famílias 

de patentes simples) que foram desenvolvidas em conjunto por 

inventores de, pelo menos, dois países. Difusão de tecnologia: 

apresenta o número de invenções registradas em uma 

determinada jurisdição considerando rotas nacionais, 

regionais e internacionais. Assim, esse indicador busca 

demonstrar em que medida as empresas e os indivíduos 

objetivam proteger as suas invenções nos mercados.  

Mercados para 

produtos 

relacionados ao 

meio ambiente 

Para o alcance do crescimento 

verde, é necessário que haja uma 

mudança para que os produtos e os 

processos sejam mais limpos, 

mediante a mudança de padrões de 

consumo e a substituição de 

insumos poluentes, por exemplo. 

Os indicadores procuram 

demonstrar o grau de 

"esverdeamento" da economia, 

embora existam várias 

dificuldades conceituais em 

determinar o que seria esse 

esverdeamento. 

Comércio de produtos relacionados ao meio ambiente: 

baseado na lista de bens relacionados ao meio ambiente da 

OCDE (CLEG), objetiva apresentar os produtos que integram 

considerações ambientais, ainda que essa não seja a sua 

finalidade. Há ainda um trabalho de refinamento da lista 

CLEG. Contas nacionais com as contas do SEEA sobre 

emissões atmosféricas, por setor: permite a avaliação da 

transformação das indústrias em prol da redução das emissões 

e a sua relação com os resultados econômicos. Emprego e 

valor agregado em atividades de proteção ambiental: 

apenas é mensurado para alguns países, considerando a 

porcentagem do total. Os setores analisados são: esgoto, gestão 

de resíduos e remediação. Emprego e valor acrescentado no 

setor ESG: considera apenas a União Europeia com base na 

definição de ESG adotada pelo EuroStat. 
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Fluxos 

financeiros 

internacionais 

As fontes, tanto públicas quanto 

privadas, de financiamento são 

importantes na realização de 

intercâmbio transfronteiriço de 

know-how e de habilidades, bem 

como de fortalecimento de 

empreendedorismo local, 

transferência de tecnologia, entre 

outros. Um dos principais desafios 

dos governos é fomentar esses 

financiamentos.  

Assistência oficial ao desenvolvimento: mensura a 

assistência direcionada a setores selecionados (proteção 

ambiental, energia renovável, água e saneamento), 

considerando o alcance dos objetivos das Convenções da 

Conferência Rio92 (biodiversidade, desertificação e mitigação 

das mudanças climáticas). Esse indicador é apresentado como 

porcentagem do rendimento bruto. Clean Development 

Mechanism (CDM): apresenta os projetos CDM que estão em 

andamento e os créditos de emissão emitidos. Esse indicador 

é expresso como porcentagem de todos os projetos executados 

em países e regiões. Investimentos em projetos de energia 

renovável: mensura a quantidade de projetos tanto por fontes 

privadas como públicas apresentados. Títulos rotulados 

verdes: apresenta os recursos que são destinados a projetos e 

ativos que podem gerar benefícios ambientais. 

Impostos e 

subsídios 

Instrumentos baseados no 

mercado são importantes medidas 

para a transição para o 

crescimento verde. Podem 

oferecer incentivos para redução 

da poluição, bem como funcionar 

como fonte de receitas para aliviar 

outras cargas tributárias, por 

exemplo. Os indicadores 

procuram mensurar tanto aqueles 

instrumentos direcionados a 

objetivos ambientais como 

aqueles relacionados a fontes 

poluidoras (combustíveis fósseis) 

Receitas fiscais relacionadas ao meio ambiente: são 

mensuradas em porcentagem da receita fiscal total, 

comparadas com o PIB e com as receitas fiscais do trabalho (o 

que inclui os impostos sobre a renda e lucros pessoais, 

contribuições para a previdência social e folhas de 

pagamento). Impostos e preços de combustíveis 

rodoviários: "expressos em USD constante de 2010 usando 

paridades de poder de compra (PPCs) e deflacionados usando 

o Índice de Preços ao Consumidor.". Taxas efetivas de 

carbono: trata-se do preço total que se aplica às emissões de 

CO2 decorrentes do uso de energia, dos impostos específicos 

sobre o uso de energia e o preço das licenças de emissões 

negociáveis. Esse indicador é expresso em euros por toneladas 

de CO2. Apoio aos combustíveis fósseis: são dados 

apresentados de acordo com as definições da OCDE Producer 

and Consumer Support Estimates. Esses dados são expressos 

como as porcentagens do apoio total, em comparação com a 

receita fiscal total. Apoio à agricultura: apresenta dados que 

indicam medidas de apoio governamentais que podem ser 

potencialmente prejudiciais para o meio ambiente. Os apoios 

considerados mais prejudiciais são os relacionados com a 

produção de commodities sem imposição de restrições 

ambientais às práticas agrícolas, por exemplo. 

Fonte: OECD (2017), Green Growth Indicators 2017, OECD Green Growth Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/9789264268586-en  

 

Pela tabela acima, há 43 indicadores de crescimento verde. Na Plataforma, OECD.STAT, 

apresentam-se as os indicadores de crescimento verde com as suas respectivas variáveis.  

 
Tabela 51: Indicadores de crescimento verde na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das subcategorias Formas de mensuração e variáveis 
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Oportunidades Econômicas e 

respostas políticas 

- Variáveis: Tecnologia e inovação: patentes; 

Desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente, % de todas 

as tecnologias; Vantagem relativa em 

tecnologia relacionada ao meio ambiente; 

Desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente, % de 

invenções em todo o mundo; orçamento em 

Pesquisa e desenvolvimento do governo 

racionado ao meio ambiente, bens e serviços 

ambientais, entre outros. 

Produtividade ambiental e de 

recursos 

- Variáveis: Produtividade de CO2; 

Produtividade de CO2 baseada na produção, 

PIB por unidade de emissões de CO2 

relacionadas à energia; Intensidade de CO2 

baseada na produção, CO2 relacionado à 

energia per capita; Intensidade de CO2 do 

PIB, emissões de CO2 por unidade do PIB; 

Emissões de CO2 do transporte aéreo per 

capita; produtividade de energia, 

Produtividade de materiais não energéticos, 

produtividade multifatorial ajustada aí meio 

ambiente, balanço de nitrogênio por hectare, 

entre outros 

Dimensão ambiental da qualidade de 

vida 

- Variáveis: Exposição média da população a 

PM2,5, Mortalidade por exposição ao meio 

ambiente PM 2,5, Custos de bem-estar de 

mortalidades prematuras por exposição a 

PM2,5 ambientes, equivalente ao PIB, 

Acesso a água potável e tratamento de 

esgoto; População com acesso a fontes de 

água potável melhoradas, %da população, 

entre outros 

Base de ativos naturais - Variáveis: Recursos de água doce; Total de 

água doce renovável per capita; Captação 

total de água doce per capita; Estresse 

hídrico, captação total de água doce como % 

do total de recursos renováveis disponíveis; 

água de superfície sazonal, % da superfície 

total; Terra com vegetação natural e semi-

natural,% total; Terra nua, % total, entre 

outros 

Contexto socioeconômico - Variáveis: PIB real, Índice 2000=100; PIB 

real; Valor agregado, % do valor agregado 

total; População, de 0 a 14 anos, % total; 

População, de 15 a 64 anos, % total; 

População com 65 anos ou mais, % total; 

Mulheres, % da população total, entre 

outros.  

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

16.2 Metodologia e fonte 

 

Alguns dados referentes à metodologia e fonte dos indicadores de crescimento verde são 

apresentados a seguir. Ressalta-se que o foco foi fornecido sobre as informações basilares 

desses indicadores, de modo que estudos estatísticos mais aprofundados não são aqui 

apresentados.   

 

a) Produtividade ambiental e de recursos 
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Os indicadores de produtividade de carbono, sob a categoria Produtividade Ambiental e 

de Recursos, devem ser analisados considerando os dados sobre as emissões totais de 

gases de efeitos estufa, produtividade energética, fontes de energia renovável, impostos 

de energia e precificação de carbono291  

 

As fontes utilizadas na elaboração desse indicador foram292: 

 

i) os dados do OECD.STAT.  

ii)  IEA (2016), “CO2 emissions by product and flow (Edition 2016)”, IEA 

CO2 Emissions from Fuel Combustion Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00430-en  

iii) Wiebe, K.S. and N. Yamano (2016), “Estimating CO2 Emissions 

Embodied in Final Demand and Trade Using the OECD ICIO 2015: 

Methodology and Results”, OECD Science, Technology and Industry 

Working Papers, No. 2016/05, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jlrcm216xkl-en 

 

Os indicadores de produtividade energética, sob a categoria Produtividade Ambiental e 

de Recursos, devem ser interpretados mediante uma avaliação da estrutura econômica, do 

tamanho do país, do clima local e da terceirização de bens que são produzidos pelo uso 

intensivo de energia.293  

 

As fontes utilizadas na elaboração desse indicador foram294: 

 

i) os dados do OECD.STAT.  

ii) IEA (2016), “World energy balances”, IEA World Energy Statistics and 

Balances (banco de dados), http://dx.doi.org/10.1787/data-00512-en 

(acessado em janeiro de 2017). 

iii) IEA (2016), Energy Efficiency Market Report 2016, IEA, Paris,  

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266100-en  

 

Os indicadores de Produtividade Material, sob a categoria Produtividade Ambiental e de 

Recursos, devem ser interpretados junto com preços de commodities, fluxos de matérias-

primas secundárias, práticas e custos de gestão de resíduos e níveis de padrão de consumo. 

Os dados sobre fluxos de materiais utilizados nesse indicador são estimativas que podem 

variar a depender do país. Os dados sobre geração e gestão de resíduos ainda não são 

muito elaborados nos bancos de dados dos países.295 

 

As fontes utilizadas na elaboração do indicador foram296: 

 
291 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Carbon productivity. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-5-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-5-en  
292 Idem. 
293 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Energy productivity. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-6-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-6-en  
294 Idem. 
295 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Material productivity and waste. 

Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-7-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-7-en  
296 Idem. 
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i) OECD.STAT 

ii) OECD (2015), Material Resources, Productivity and the Environment, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264190504-en. 

iii) UNEP (2015), “Material flow dataset”, Global Material Flows and 

Resource Productivity (database), 

http://undatacatalog.org/dataset/material-flow-dataset-0  

iv) Vienna University of Economics and Business (2017), 

materialflows.net online data portal, http://materialflows.net/home  

 

Os indicadores de Fluxos e Balanços de Nutrientes, sob a categoria Produtividade 

Ambiental e de Recursos, auxiliam na comparação da intensidade relativa de nutrientes 

nos sistemas agrícolas entre os países. A OCDE ressalta que o método é estimativo e não 

considera totalmente as diferenças entre os países. Também esses indicadores devem ser 

interpretados junto com informações sobre o uso da água na agricultura, qualidade do 

solo, biodiversidade, uso da terra, preço de commodities, manejo agrícola e práticas de 

cultivo.297  

 

As fontes utilizadas na elaboração do indicador são298: 

 

i) OECD.STAT 

ii) FAO (2017), FAOSTAT, Food and Agriculture Organization of the 

United Nations, Rome, http://faostat.fao.org (accessed in March 2017). 

iii) OECD/FAO (2016), OECD-FAO Agricultural Outlook 2016-2025, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/ 10.1787/19991142. 

iv) OECD (2013), OECD Compendium of Agri-environmental Indicators, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264186217-en. 

v) OECD (2011), “Measuring progress towards green growth in food and 

agriculture”, in Food and Agriculture, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264107250-7-en. 

vi) OECD/Eurostat (2007), Gross nitrogen balances handbook, 

www.oecd.org/greengrowth/sustainable-agriculture/40820234.pdf  

 

Os indicadores de Produtividade Multifatorial Ajustada ao meio ambiente, sob a categoria 

Produtividade Ambiental e de Recursos, possui algumas limitações que devem ser 

considerados. Limitam-se a oito tipos de emissões atmosféricas299 , a 14 tipos de ativos 

do subsolo300, e não consideram vários serviços ambientais e recursos naturais. Também 

os indicadores podem ocultar diferenças setoriais e em nível de empresa. Os indicadores 

de Produtividade Multifatorial não podem ser considerados como uma medida de bem-

estar social porque não consideram os danos ambientais e os custos sociais da poluição.301  

 

 
297 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Nutrient flows and balances. Disponível 

em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-8-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-8-en 
298 Idem. 
299 CO2 , CH 4 , N 2 O, NMVOC, SO X , NO X , CO, PM 10 
300 Hard coal, soft coal, gas, oil, bauxite, copper, gold, iron ore, lead, nickel, phosphate, silver, tin and zinc. 
301 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Environmentally adjusted multifactor 

productivity. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-9-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-9-en  
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As fontes utilizadas são302:  

 

i) OECD.STAT 

ii) Cárdenas Rodríguez, M., I. Haščič and M. Souchier (2016), 

“Environmentally Adjusted Multifactor Productivity Growth: 

Methodology and Empirical Results for OECD and G20 Countries”, Green 

Growth Papers No. 2016/04, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jlr2z7ntkf8-en 

iii) Albrizio, S., T. Koźluk and V. Zipperer (2017), “Environmental 

policies and productivity growth: Evidence across industries and firms”, 

Journal of Environmental Economics and Management, Vol. 81, January, 

pp. 209-226, http://dx.doi.org/10.1016/j.jeem.2016.06.002. 

iv) Brandt, N., P. Schreyer and V. Zipperer (2014), “Productivity 

Measurement with Natural Capital and Bad Outputs”, OECD Economics 

Department Working Papers, No. 1154, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jz0wh5t0ztd-en. 

v) OECD (2016), OECD Compendium of Productivity Indicators 2016, 

OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/pdtvy-2016-en. 

vi) OECD (2015), The Future of Productivity, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264248533-en. 

vii) OECD (n.d.), “Greening productivity measurement”, webpage: 

http://oe.cd/eamfp. 

viii) OECD (n.d.), “Measuring environmentally adjusted total factor 

productivity for agriculture”, webpage: http://oe.cd/eatfp  

 

b) Base de ativos naturais 

 

Os indicadores sobre Recursos Terrestres, sob a categoria Base de ativos naturais, 

utilizam dados da ESA – European Space Agency e a metodologia de conversão de 

cobertura da terra pela European Environment Agency. Os dados são complementados 

por dados administrativos e estatísticos.303  

 

As fontes utilizadas são304:  

 

i) OECD. STAT 

ii) EEA (2016), CORINE Land Cover Change (2000-06 and 2006-12 

datasets), European Environment Agency, http://land.copernicus.eu/pan-

european/corine-land-cover. 

iii) EEA (2015), Fragmentation of natural and semi-natural areas, 

European Environment Agency, Brussels, www.eea.europa.eu/data-and-

maps/indicators/fragmentation-of-- natural-and-semi-1/assessment-1. 

iv) ESA (2016), Climate Change Initiative Land Cover (2010 dataset), 

European Space Agency, www.esa-landcover-cci.org/. 

 
302 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Environmentally adjusted multifactor 

productivity. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-9-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-9-en 
303 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Land resources. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-10-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-10-en  
304 Idem. 
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v) FAO (2015), Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2014 version, 

FAO-GeoNetwork, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=12691 

(accessed in March 2016.) 

vi) Hansen, M. et al. (2013), “High-resolution global maps of 21st-century 

forest cover change”, Science, Vol. 342/6160, American Association for 

the Advancement of Science, New York, pp. 850-853, 

10.1126/science.1244693. 

viii) JRC (2016), Global Human Settlement Layer 

(GHS_BUILT_LDSMT_GLOBE_R2015B_3857_38_v1_0 dataset), Joint 

Research Centre, 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC97705. 

ix) Karousakis, K. et al. (2012), “Biodiversity”, in OECD Environmental 

Outlook to 2050: The Consequences of Inaction, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/env_outlook-2012-7-en.  

 

Os indicadores sobre Recursos Florestais, sob a categoria Base de Ativos Naturais, 

consideram fontes de dados decorrentes de inventários e contas florestais, os dados 

ambientais da OCDE, bem como as avaliações internacionais dos recursos florestais da 

FAO e UNECE.305  

 

Algumas fontes utilizadas são306:  

 

i) OECD.STAT 

ii) Eurostat (2016), “Agriculture, forestry and fishery statistics: 2016 

edition”, http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3217494/7777899/KS-

FK-16-001-EN-N.pdf/cae3c56f-53e2-404a-9e9e-fb5f57ab49e3. 

iii) FAO (2016), “Forestry production and trade”, FAOSTAT (database), 

http://faostat.fao.org (accessed in December 2016). 

iv) FAO (2015), “Global Forest Resource Assessments 2015”, 

www.fao.org/forestry/fra/en.  

 

Deve-se considerar, no entanto, que a interpretação dos dados é limitada em razão das 

diferenças nas variáveis monitoradas. Também há limitações na comparabilidade de 

dados e há carência de dados disponíveis por longos períodos.  307 

 

Os indicadores Recursos de Água Doce, sob a categoria Base de Ativos Naturais, podem 

não demonstrar as diferenças territoriais e sazonais significativas no âmbito do nível 

nacional. Por isso, esses dados precisam ser complementados com informações de nível 

subnacional e interpretados considerando indicadores da qualidade da água308.  

 

Os dados que compõe o indicador são disponíveis em309:  

 
305 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Forest resources. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-11-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-11-en  
306 Idem. 
307 Idem. 
308 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Freshwater resources. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-12-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-12-en  
309 Idem. 
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i) OECD.STAT 

ii) OECD (2015), Water Resources Allocation: Sharing Risks and 

Opportunities, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264229631-en.  

 

Os dados utilizados pela OCDE nesses indicadores de Recursos de Água Doce estão 

disponíveis para a maioria dos países da Organização. Ressalta-se que tanto as definições 

quanto os métodos de estimativa podem variar consideravelmente entre países e ao longo 

do tempo. Outros dados sobre o uso da água devem ser melhorados. 310 

 

Por sua vez, os indicadores de Biodiversidade, ecossistemas e recursos da vida selvagem, 

sob a categoria Base de Ativos Naturais, não apresenta uma visão ampla do estado da 

biodiversidade, apenas parcial. Também esses indicadores refletem os esforços para 

melhorar o monitoramento de espécies.311 

 

As fontes desses indicadores são312:  

 

i) OECD.STAT  

ii) Biodiversity Indicators Partnership (2016), “Global Wild Bird Index”, 

www.bipindicators.net/WBI (accessed in February 2017). 

iii) Brazil Ministry of the Environment (2015), “Fifth national report to the 

CBD”, www.cbd.int/doc/world/br/br-nr-05-en.pdf. 

iv) CBD (2014), Global Biodiversity Outlook 4, Secretariat of the 

Convention on Biological Diversity, Montreal. 

v) FAO (2016), The State of World Fisheries and Aquaculture 2016, Food 

and Agriculture Organization of the United Nations, Rome, 

www.fao.org/3/a-i5555e.pdf. 

vi) IUCN (2016), “The IUCN Red List of Threatened Species”, 

www.iucnredlist.org/about  

vii) IUCN (2008), “Wildlife in a changing world: An analysis of the 2008 

IUCN Red List of Threatened Species”, 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2009-

001.pdf. 

viii) Loh, J. et al. (2008), “Living Planet Index”, in C. Hails (ed.), Living 

Planet Report 2008, WWF International, Gland, Switzerland, 

http://assets.panda.org/downloads/living_planet_report_2008.pdf. 

ix) Mackie, A. et al. (2016), “Indicators on Terrestrial and Marine 

Protected Areas: Methodology and Results for OECD and G20 countries”, 

OECD Environment Working Papers (forthcoming). 

x) Vié, J.-C., C. Hilton-Taylor and S.N. Stuart (eds.) (2009), Wildlife in a 

Changing World – An Analysis of the 2008 IUCN Red List of Threatened 

Species, International Union for Conservation of Nature, Gland, 

 
310 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Freshwater resources. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-12-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-12-en 
311 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Biodiversity, ecosystems and wildlife 

resources. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-13-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-13-en  
312 Idem. 
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Switzerland, 

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/RL-2009-

001.pdf. 

xi) WDPA (2017), World Database on Protected Areas (database), 

www.protectedplanet.net  

xii) WWF (2016), “Living Planet Report 2016: Risk and Resilience in a 

New Era”, WWF International, Gland, Switzerland. 

xiii) Zoological Survey of India (2013), “A Checklist of Amphibians of 

India with IUCN Red list Status”, 

http://indiabiodiversity.org/biodiv/content/documents/document-

8e24da1a-e893-4400-9d35-b2f80d1231d5/381.pdf 

 

c) Dimensão ambiental da qualidade de vida 

 

O indicador Poluição do Ar, riscos para saúde e custos, sob a categoria Dimensão 

Ambiental da qualidade de vida, utiliza diferentes métodos. Para o indicador “exposição 

da população ao PM 2,5”, utilizam-se modelos de transporte químicos, que possuem 

vários bancos de dados sobre emissões, bem como medições de profundidade óptica de 

aerossóis por satélite e medições de estações terrestres. Essas estimativas consideram 

tanto as partículas provenientes de fontes naturais como as antropogênicas. Já sobre o 

indicador “exposição da população ao ozônio troposférico”, consideram-se as atuais 

diretrizes de qualidade do ar da Organização Mundial de Saúde para o ozônio (O3), quais 

sejam, concentrações médias de 8 horas de 100 μg/m3 . Já as concentrações de NO2 são 

mensuradas em estações de monitoramento terrestres. 313 

 

Por fim, o indicador Custo da Poluição do ar externo” apresenta os impactos da exposição 

a poluição humana. Os custos de bem-estar são mensurados a partir de estimativas do 

Valor de uma Vida Estatística (Value of a Statistical Life). As estimativas consideram 

apenas o custo das mortalidades prematuras, excluindo-se outros impactos como a perda 

de produtividade no trabalho e os custos de tratamento. 314 

 

Esses indicadores, segundo a OCDE, apresentam apenas uma visão parcial da gravidade 

da poluição do ar e das suas consequências para a população. Desse modo, ressalta a 

necessidade de que sejam elaboradas melhores estimativas para melhorar nos dados 

disponíveis.315 

 

As fontes utilizadas na elaboração desses indicadores são316:  

 

i) OECD.STAT 

ii) irparif (2014), “The State of the Air (Paris)”, www.airparif.asso.fr/etat-

air/air-et-climat-quelques-chiffres. 

iii) Brauer, M. et al. (2016), “Ambient air pollution exposure estimation 

for the global burden of disease 2013”, Environmental Science and 

Technology, Vol. 50/1, pp. 79-88. 

 
313 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Air pollution, health risks and costs. 

Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-14-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-14-en  
314 Idem. 
315 Idem. 
316 Idem. 
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iv) Burnett, R.T. et al. (2014), “An integrated risk function for estimating 

the global burden of disease attributable to ambient fine particulate matter 

exposure”, Environmental Health Perspectives, 122: 397-403. 

v) Caiazzo, F. et al. (2013), “Air pollution and early deaths in the United 

States. Part I: Quantifying the impact of major sectors in 2005”, 

Atmospheric Environment, 79: 198-208. 

vi) CIESIN (2016), Gridded Population of the World, version 4 (GPWv4), 

Center for International Earth Science Information Network, 

http://dx.doi.org/10.7927/H4X63JVC. 

vii) EEA (2016), Air Quality in Europe – 2016 Report, 

www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2016. 

viii) EEA (2016), Attainment situation for NO2, www.eea.europa.eu/data-

and-maps/daviz/attainment-situation-for-annual-limit-1#tab-chart_1. 

ix) Eurostat (2017), Urban Population Exposure to Air Pollution by Ozone 

(database), 

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&la

nguage=en&pcode=tsdph380  

x) FAO (2015), Global Administrative Unit Layers (GAUL) 2014 version, 

FAO-GeoNetwork, Food and Agriculture Organization of the United 

Nations, www.fao.org/geonetwork/srv/en/metadata.show?id=12691 

(accessed in March 2016). 

xi) GBD (2015), “Global Burden of Disease Study 2015 Results”, Institute 

for Health Metrics and Evaluation, Seattle, United States, 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool  

xii) Mackie, A., I. Haščič and M. Cárdenas Rodríguez (2016), “Population 

Exposure to Fine Particles: Methodology and Results for OECD and G20 

Countries”, OECD Green Growth Papers, No. 2016/02, OECD Publishing, 

Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5jlsqs8g1t9r-en. 

xiii) OECD (2017), “Exposure to air pollution, OECD Environment 

Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/env-data-en  

van Donkelaar et al. (2016), Global Estimates of Fine Particulate Matter 

using a Combined Geophysical-Statistical Method with Information from 

Satellites, Models, and Monitors, Environmental Science and Technology, 

http://dx.doi.org/10.1021/acs.est.5b05833. 

xiv) WHO (2016), Ambient Air Quality and Health (factsheet), World 

Health Organization, Geneva, 

www.who.int/mediacentre/factsheets/fs313/en.  

 

Quanto aos indicadores de “Acesso ao abastecimento de água, saneamento e tratamento 

de esgoto”, sob a categoria Dimensão Ambiental da qualidade de vida, a interpretação 

dos dados deve considerar as características geográficas e a distribuição espacial dos 

habitats, bem como devem ser interpretados considerando as informações sobre os gastos 

públicos sobre os serviços relacionados à água.317 

 

As fontes de dados são318: 

 

 
317 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Access to water supply, sanitation and 

sewage treatment. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-15-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-15-en  
318 Idem. 
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i) OECD.STAT 

ii) GBD (2015), “Global Burden of Disease Study 2015 Results”, Institute 

for Health Metrics and Evaluation, Seattle, United States, 

http://ghdx.healthdata.org/gbd-results-tool.  

iii) UN (2017), Sustainable Development Goals Indicators (database), 

http://unstats.un.org/sdgs/indicators/database  

iv) OECD (2016), Water, Growth and Finance, Policy Perspectives, 

OECD Publishing, Paris, https://issuu.com/oecd.publishing/docs/water-

growth-finance-policy-perspec. 

v) OECD (2010), Pricing Water Resources and Water and Sanitation 

Services, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264083608-en. 

vi) OECD (n.d.), “Green Growth and Water”, 

www.oecd.org/greengrowth/greengrowthandwater.htm. 

vii) OECD (n.d.), “The Water Challenge: OECD’s Response”, 

www.oecd.org/environment/resources/water.htm. 

viii) WHO/UNICEF (n.d.),“Joint Monitoring Programme for Water 

Supply and Sanitation”, www.wssinfo.org.  

 

Os dados sobre as parcelas da população, que são conectadas aos serviços relacionados à 

água, são disponíveis para quase todos os países da OCDE. Esses dados não são 

totalmente comparáveis entre os países da OCDE em razão das definições adotadas. 319 

 

d) Oportunidades econômicas e respostas políticas 

 

Nos indicadores de Tecnologia e Inovação, sob a categoria “Oportunidades econômicas 

e respostas políticas”, prioriza-se a mensuração sobre o número de patentes, na medida 

em que são dados disponíveis, quantitativos, comensuráveis e podem ser desagregados, 

auxiliando na análise das patentes relacionadas a fins ambientais. Os dados não 

consideram as invenções que não foram patenteadas; também a quantidade de patentes 

não indica a sua importância nem seu impacto. Por isso, esses dados devem ser 

interpretados com cautela.320  

 

As fontes desses indicadores são321:  

 

i) OECD. STAT 

ii) EPO (2016), Worldwide Patent Statistical Database (PATSTAT), 

Autumn 2016 edition, European Patent Office. 

iii) Haščič, I. and M. Migotto (2015), “Measuring environmental 

innovation using patent data”, OECD Environment Working Papers No. 

89, OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/5js009kf48xw-en. 

iv) IEA (2016), “RD&D budget”, IEA Energy Technology RD&D 

Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00488-en. 

 
319 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Access to water supply, sanitation and 

sewage treatment. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-15-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-15-en 
320 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Technology and innovation. Disponível 

em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-16-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-16-en  
321 Idem. 
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v) Johnstone, N. and I. Haščič (2013), “Policy incentives for energy and 

environmental technological innovation: Lessons from the empirical 

evidence”, in Encyclopedia of Energy, Natural Resource and 

Environmental Economics, Vol. 1, pp. 98-106, Elsevier, Amsterdam. 

vi) OECD (2017), “Patents in environment-related technologies: 

Technology development by inventor country”, OECD Environment 

Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00760-en  

vii) OECD (2017), “Patents in environment-related technologies: 

Summary indicators”, OECD Environment Statistics (database), 

http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=PAT_IND  

viii) OECD (2017), “Patents in environment-related technologies: 

International collaboration in technology development by inventor 

country”, OECD Environment Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00762-en  

ix) OECD (2017), “Patents in environment-related technologies: 

Technology diffusion and patent protection”, OECD Environment 

Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00763-en  

x) OECD (2016), “Research and development statistics: Government 

budget appropriations or outlays for RD”, OECD Science, Technology and 

R&D Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00194-en  

xi) OECD (2016), “Main Science and Technology Indicators”, OECD 

Science, Technology and R&D Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00182-en  

xiii) OECD (2011), Invention and Transfer of Environmental 

Technologies, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264115620-en.  

 

Os indicadores de “Mercados para produtos relacionados ao meio ambiente”, apresentam 

apenas uma análise parcial das atividades que são relevantes para o crescimento verde. 

Além disso, os indicadores não apresentam uma classificação que foi acordada 

internacionalmente.322 

 

Sobre o termo ESG (Environmental, social and corporate governance) adotado, inclui-

se tanto serviços quanto bens, mas a sua definição e escopo de medição pode variar entre 

os países. Segundo o Central Framework of the UN System of Environmental Economic 

Accounting (SEEA), é necessário produzir mais dados que permitam a comparação 

internacional sobre ESG. 323 

 

As fontes utilizadas nesses indicadores são324:  

 

i) Dados do OECD.STAT 

ii) Eurostat (2016), “Air emissions accounts by NACE Rev. 2 activity”, 

Environment database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

 
322 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Markets for environmentally related 

products. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-17-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-17-en  
323 Idem. 
324 Idem. 
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iii) Eurostat (2016), “National accounts aggregates by industry (up to 

NACE A*64)”, National accounts (ESA2010) database, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

iv) Eurostat (2016), “National accounts employment data by industry (up 

to NACE A*64)”, National accounts (ESA2010) database, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

v) Eurostat (2016), “Employment in the environmental goods and services 

sector”, Environment database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

vi) Eurostat (2016), “Production, value added and exports in the 

environmental goods and services sector”, Environment database, 

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database  

vii) Eurostat (2016), “Production, value added and employment by 

industry groups in the environmental goods and services sector”, 

Environment database, http://ec.europa.eu/eurostat/data/database 

viii) OECD (2016), “Aggregate national accounts, SNA 2008 (or SNA 

1993): population and employment by main activity”, OECD National 

Accounts Statistics (database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00003-en.  

ix) OECD (2016), “Aggregate national accounts, SNA 2008 (or SNA 

1993): gross domestic product”, OECD National Accounts Statistics 

(database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00001-en  

x) OECD (2012), OECD Employment Outlook 2012, OECD Publishing, 

Paris, http://dx.doi.org/10.1787/empl_outlook-2012-en. 

xi) Sauvage, J. (2014), “The Stringency of Environmental Regulations and 

Trade in Environmental Goods”, OECD Trade and Environment Working 

Papers, No. 2014/03, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxrjn7xsnmq-en. 

xii) UN (2016), “United Nations Commodity Trade Statistics Database”, 

www.comtrade.un.org  

 

Quanto aos indicadores “Fluxos Financeiros Internacionais”, não há uma metodologia, 

que seja internacionalmente acordada, na qual se possa rastrear o alcance dos objetivos 

das Convenções da Conferência Rio-92. Também é complexo realizar o monitoramento 

dos fluxos financeiros importantes para o crescimento verde, no entanto utiliza-se o ECD 

DAC Creditor Reporting System (CRS) como um dos parâmetros.325 

 

Outro ponto de dificuldade nesses indicadores é a falta de uma metodologia adequada 

sobre o significado de títulos verdes. Utilizam-se, nos indicadores, os dados e as 

definições da Climate Bond Initiative. 326 

 

As fontes utilizadas na elaboração desses indicadores são327:  

 

i) Dados do OCDE.STAT 

ii) Cárdenas Rodríguez, M. et al. (2014), “Inducing Private Finance for 

Renewable Energy Projects: Evidence from Micro-Data”, OECD 

 
325 OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. International financial flows. 

Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-18-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-18-en  
326 Idem. 
327 Idem. 
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Environment Working Papers, No. 67, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/5jxvg0k6thr1-en. 

iii) Climate Bond Initiative (2016), State of the Market 2016, (Using 

accompanying data, version 9 Sept. 2016). 

iv) Frankfurt School-UNEP Centre/BNEF (2016), Global Trends in 

Renewable Energy Investment 2016, UN Environment Programme-

Bloomberg New Energy Finance, Frankfurt. 

v) IEA (2016), World Energy Investment 2016, IEA, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264262836-en. 

vi) OECD (2016), “Creditor reporting system: Aid activities”, OECD 

International Development Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00061-en (accessed on 31 January 2017). 

vii) OECD (2016), “Multilateral climate-related development finance”, 

OECD International Development Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00061-en  

viii) UNEP-Risoe (2016), CDM/JI Pipeline Analysis and Database 

(database), www.cdmpipeline.org  

 

Por fim, os indicadores “Impostos e Subsídios” apenas apresentam uma visão parcial. São 

necessárias informações adicionais para analisar o quanto os sistemas tributários 

consideram questões ambientais. Também a compilação dos preços de energia não são 

uma tarefa simples, em razão da desregulamentação dos mercados de energia. Por isso, 

sobre esses dados a interpretação comparativa deve ser realizada com cautela. 328 

 

Também deve haver cautela na comparação dos perfis de taxas de carbono e nas 

informações sobre o apoio a combustíveis fósseis. No caso do apoio a combustíveis 

fósseis, há diferentes formas de calculá-los, o que dificulta a comparação internacional. 

Por fim, as estimativas de apoio agrícola são limitadas, na medida em que não permitem 

a mensuração dos efeitos na produção, no consumo, no comércio e no meio ambiente.  329 

 

As fontes de dados utilizados nesses indicadores são:  

 

i) os dados disponibilizados no OECD.STAT 

ii) IEA (2016), “End-use prices: Energy prices in national currency per 

unit”, IEA Energy Prices and Taxes Statistics (database), 

http://dx.doi.org/10.1787/data-00441-en  

iii) IEA (2016), “End-use prices: End-use prices: Energy prices for 

selected non-OECD Countries”, IEA Energy Prices and Taxes Statistics 

(database), http://dx.doi.org/10.1787/data-00683-en (accessed in January 

2017). 

iv) OECD (2016), Effective Carbon Rates: Pricing CO2 through Taxes and 

Emissions Trading Systems, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264260115-en. 

v) OECD (2015), OECD Companion to the Inventory of Support Measures 

for Fossil Fuels 2015, OECD Publishing, Paris, 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264239616-en. 

 
328  OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Taxes and subsidies. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-19-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-19-en  
329  Idem. 
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vi) OECD (2013), Policy Instruments to Support Green Growth in 

Agriculture: A Synthesis of Country Experiences, OECD Publishing, 

Paris, http://dx.doi.org/10.1787/9789264203525-en. 330 

 

16.3 O Brasil nos indicadores de crescimento verde  

 

No banco de dados sobre Crescimento Verde, é possível verificar se os dados sobre o 

Brasil estão atualizados.  

 
Tabela 52: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Crescimento verde na Plataforma 

OECD.STAT  

Crescimento Verde Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de dados 

do Brasil na plataforma 

Última atualização de dados 

dos membros e demais 

parceiros da OCDE* 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Produtividade de CO² baseada 

na produção) 

Sim 2020 2020 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Produtividade de materiais não 

energéticos) 

Sim 2017 2019 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Crescimento de produtividade 

multifatorial ajustada ao meio 

ambiente) 

Sim 2013 2013 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Exposição média da população 

a PM2,5) 

Não Não consta 2019 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Ganho de vegetação natural e 

seminatural) 

Não Não consta 2018 

Indicadores de Crescimento 

Verde/ Principais indicadores 

(Desenvolvimento de tecnologia 

relacionada ao meio ambiente) 

Sim 2018 2018 

Oportunidades Econômicas e 

respostas políticas 

Sim 2018 2018 

Produtividade ambiental e de 

recursos 

Sim 2020 2020 

Dimensão ambiental da 

qualidade de vida 

Sim 2019 2019 

Base de ativos naturais Sim 2015 2015 

Contexto socioeconômico Sim 2020 2020 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 
 

Para exemplificar os dados do Brasil do OECD.STAT na categoria de indicadores 

Crescimento Verde, são apresentados os indicadores: Desenvolvimento de tecnologias 

relacionadas ao meio ambiente, Emissões de CO² baseadas na produção, Consumo de 

 
330  OECD Green Growth Studies, Green Growth Indicators 2017. Taxes and subsidies. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/9789264268586-19-

en/index.html?itemId=/content/component/9789264268586-19-en  
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energia na agricultura, Consumo de energia na indústria, Mortalidade por exposição ao 

meio ambiente PM2,5, Estoques de recursos florestais e Terra com vegetação natural e 

seminatural.  

 
Gráfico 47: Desenvolvimento de tecnologias relacionadas ao meio ambiente, % de todas as tecnologias – Colômbia 

x Estados Unidos x União Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 
Tabela 53: Emissões de CO2 baseadas na produção – Toneladas, milhões – Colômbia x Estados Unidos x União 

Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
2017 2018 2019 2020 

Colômbia 68,83 72,43 74,88 70,35 

Estados Unidos 4.761,30 4.910,00 4.744,45 4.285,89 

União Europeia – 27 

países (a partir de 

01/02/2020) 

2.854,21 2.788,60 2.651,25 2.393,01 

OECD - Total 11.668,51 11.696,29 11.325,18 .. 

Brasil 433,26 411,35 410,99 385,7 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 
Tabela 54: Consumo de energia na agricultura, % do consumo total de energia - Colômbia x Estados Unidos x 

União Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 
2017 2018 

Colômbia 0,73 0,85 

Estados Unidos 1,36 1,33 

União Europeia – 27 países (a partir de 01/02/2020) 2,57 2,82 

OECD - Total 2,02 2,08 

Brasil 5,36 5,48 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
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Tabela 55: Consumo de energia na indústria, % de consumo total de energia - Colômbia x Estados Unidos x União 

Europeia (27 países) x OECD Total x Brasil 

 

 
 

 

 

Fonte: 

OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
 
Gráfico 48: Mortalidade por exposição ao PM2,5 no ambiente - Colômbia x Estados Unidos x União Europeia (27 

países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
 
Gráfico 49: Estoques de recursos florestais em 2020 - Colômbia x Estados Unidos x União Europeia (27 países) x 

OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 

 
2017 2018 2019 2020 

Colômbia 26,51 25,77 25,29 .. 

Estados Unidos 17,18 17,27 16,87 .. 

União Europeia – 27 países 

(a partir de 01/02/2020) 

23,52 23,87 .. .. 

OECD - Total 21,89 21,98 .. .. 

Brasil 34,87 33,63 32,55 34,6 
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Gráfico 50: Terra com vegetação natural e seminatural, % total - Colômbia x Estados Unidos x União Europeia (27 

países) x OECD Total x Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
 

17. OS INDICADORES EM ECONOMIA OCEÂNICA SUSTENTÁVEL 

 

Os oceanos possuem recursos naturais e serviços ecossistêmicos marinhos necessários ao 

bem-estar das pessoas e das economias. No entanto, com o crescimento das indústrias 

relacionadas aos oceanos, esses recursos e serviços estão ameaçados331. Neste sentido, a 

OCDE aponta para várias perguntas que precisam ser respondidas: houve progresso na 

melhoria da produtividade ambiental e do uso dos recursos da economia oceânica? Quais 

as principais dependências da economia sobre a economia oceânica? Como os 

formuladores de políticas respondem aos desafios apresentados?332  

 

17.1 Sobre o indicador 

 

O objetivo dos indicadores é sintetizar dados e informações sobre os oceanos. O banco 

de dados foi projetado para responder as seguintes perguntas: o capital natural do oceano 

está sendo mantido? Como uma economia oceânica sustentável beneficia as pessoas? 

Estamos nos tornando mais eficientes no uso de serviços ecossistêmicos marinhos e 

costeiros? Quais são as oportunidades econômicas de promover uma economia oceânica 

sustentável? Que respostas políticas são necessárias para acelerar a transição? 333 

 

 
331 OECD.STAT. Sustainable Ocean Economy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DOCEAN%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  
332 OECD (2020), "Environment at a Glance: Sustainable ocean economy", Environment at a Glance: 

Indicators, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Sustainable%20ocean%20economy.pdf 
333 OECD.STAT. Sustainable Ocean Economy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DOCEAN%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  
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Com esse objetivo, foram estabelecidos os seguintes indicadores334:  

 

i) Capital natural do oceano: considera a importância da biodiversidade 

marinha e dos ecossistemas. O indicador mensura as espécies ameaçadas, 

quais sejam aquelas listadas como vulneráveis, as ameaçadas e as 

criticamente ameaçadas. 335 

ii) Dimensão ambiental do bem-estar e resiliência em comunidades 

costeiras: analisa a relação entre bem-estar e o uso sustentável dos recursos 

oceânicos. 336 

iii) Produtividade ambiental e de recursos da economia oceânica: mensura 

a emissão de CO² por bunkers337 marítimos. 338 

iv) Oportunidades econômicas de buscar a sustentabilidade oceânica: 

busca mensurar a os investimentos públicos em inovação direcionada para 

o alcançar o uso sustentável dos oceanos. 339 

v) Respostas políticas direcionadas à sustentabilidade dos oceanos: busca 

mensurar as medidas e instrumentos de política ambiental direcionados 

para os oceanos, por exemplo, áreas marinhas protegidas. 340 

vi) O contexto socioeconômico: a metodologia desse indicador ainda está 

em desenvolvimento. 341 

 

Tais indicadores são relacionados ao cumprimento do Objetivo do Desenvolvimento 

Sustentável 14 (conservar e usar de forma sustentável os oceanos, mares e recursos 

marinhos) da Agenda 2030.  

 

Na subcategoria de indicadores em economia oceânica sustentável é apresentado na 

Plataforma OECD.STAT da seguinte forma: 

  

 
334 OECD.STAT. Sustainable Ocean Economy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DOCEAN%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue 
335 OECD (2020), "Environment at a Glance: Sustainable ocean economy", Environment at a Glance: 

Indicators, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Sustainable%20ocean%20economy.pdfe 
336 Idem. 
337 Segundo o Glossário da OCDE, Bunkers são: “Este termo inclui todos os produtos petrolíferos 

tributáveis carregados a bordo de um navio para consumo por esse navio.” (tradução nossa). Disponível 

em: OECD, Glossary of Statistical Terms. Bunkers. Criado em 13 de agosto de 2002. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=4871  
338 OECD (2020), "Environment at a Glance: Sustainable ocean economy", Environment at a Glance: 

Indicators, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Sustainable%20ocean%20economy.pdf 
339 Idem. 
340 Idem. 
341 Idem. 



225 

 

Tabela 56: Indicadres de Economia Oceânica Sustentável na Plataforma OECD.STAT  

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Países por indicador 
 

Variável: Biodiversidade e ecossistemas: 

recursos da vida selvagem, marinhas 

ameaçadas; Espécies de peixes marinhos 

ameaçadas (último ano disponível), número; 

Produtividade ambiental e de recursos; 

Carbono e energia: produtividade de CO², 

proteção de CO2 de bunkers marítimos 

internacionais; Emissões de CO2 de bunlers 

marítimo internacional, mil toneadas; 

Tecnologia e inovação: Pesquisa, 

desenvolvimento e implementação, entre 

outros. 

Indicador por países . Capital natural;  

. Produtividade ambiental e de 

recursos; Oportunidades 

econômicas; Resposta 

política; Contexto 

socioeconômico 

Variável: Biodiversidade e ecossistemas: 

recursos da vida selvagem, marinhas 

ameaçadas; Espécies de peixes marinhos 

ameaçadas (último ano disponível), número; 

Produtividade ambiental e de recursos; 

Carbono e energia: produtividade de CO², 

proteção de CO2 de bunkers marítimos 

internacionais; Emissões de CO2 de bunlers 

marítimo internacional, mil toneadas; 

Tecnologia e inovação: Pesquisa, 

desenvolvimento e implementação, entre 

outros. 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

A partir da tabela, observa-se que são cinco subcategorias de indicadores e 8 variáveis na 

mensuração do indicador.  

 

17.2 Metodologia e fonte 

 

Os dados incluem informações dos seguintes sistemas: Environment Directorate (ENV); 

Trade and Agriculture Directorate (TAD); Centre for Entrepreneurship, SMEs; Regions 

and Cities (CFE); International Transport Forum (ITF); International Energy Agency 

(IEA).342 

 

Os dados do indicador Capital Natural do oceano consideram os padrões da IUCN para 

espécies ameaçadas. Ressalta-se que os dados históricos não são comparáveis ou não 

estão disponíveis. Para alguns países, os dados incluem as espécies extintas. Quanto aos 

dados do indicador Produtividade Ambiental e de Recursos da economia oceânica, 

considera-se a soma das emissões da queima de combustível, emissões de bunkers de 

aviação internacional, bem como as emissões de bunkers marítimos. 343 

 
342 OECD.STAT. Sustainable Ocean Economy. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DOCEAN%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembeded

metadata%3Dtrue  
343 OECD (2020), "Environment at a Glance: Sustainable ocean economy", Environment at a Glance: 

Indicators, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Sustainable%20ocean%20economy.pdf 
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Sobre o indicador de Respostas Políticas, a OCDE reforça que o conceito de proteção não 

implica que a área marinha seja protegida de forma eficaz. São utilizados dados do World 

Database of Protected Areas (WDPA) da UNEP-WCMC. Nesse indicador, a OCDE 

assevera cautela com o número de instrumentos econômicos relacionados ao meio 

ambiente, na medida em que não se apresentam dados sobre o nível de rigor necessário 

para se obter o resultado ambiental pretendido.344 

 

Quanto ao indicador Dimensão Ambiental do bem-estar e da resiliência, a OCDE utilizou 

os dados disponibilizados pelos países. 345 

 

17.3 O Brasil nos indicadores de Economia Oceânica Sustentável  

 

No banco de dados sobre Economia Oceânica Sustentável, é possível verificar se os dados 

sobre o Brasil estão atualizados. 
 

Tabela 57: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Economia Oceânica Sustentável na 

Plataforma OECD.STAT  

Economia Oceânica Sustentável Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização 

de dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Países por Indicador (Total de áreas 

marinhas protegidas)** 

Sim 2020 2020 

Indicador por países  Sim 2020 2020 

Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

** Países por indicador ou indicador por países são os mesmos indicadores. Ocorre que em indicador por países, todos 

os indicadores são demonstrados em um mesmo banco de dados) 
 

Para exemplificar os dados do OECD.STAT, apresenta-se gráfico sobre as emissões de 

CO² de bunker marítimo internacional  

 

 
344 OECD (2020), "Environment at a Glance: Sustainable ocean economy", Environment at a Glance: 

Indicators, OECD Publishing, Paris. https://www.oecd.org/environment/environment-at-a-

glance/Environment%20at%20a%20Glance%20Indicators%20Sustainable%20ocean%20economy.pdf 
345 Idem. 
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Gráfico 51: Emissões de CO² de bunker marítimo internacional, Toneladas – milhões – Brasil 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. https://stats.oecd.org/ Acesso em janeiro de 2022. 
 

18. INDICADORES DE POLÍTICA DE COMÉRCIO E MEIO AMBIENTE 

 

Para a OCDE, compreender a relação entre as políticas de comércio e as de meio ambiente 

é tarefa essencial para melhorar as regulações domésticas de meio ambiente e as políticas 

de comércio internacional. Uma lista inicial de indicadores sobre a relação entre a política 

de comércio e de meio ambiente foi elaborada pela OCDE com o propósito de fornecer 

melhores informações sobre essa relação. 346 

 

18.1 Sobre o indicador 

 

O indicador sobre Emissões de Carbono incorporadas ao comércio, apresenta a 

quantidade de emissões de carbono decorrentes da queima de combustíveis fósseis 

incorporadas nas importações e exportações, em megatoneladas de CO² (MtCo²)347. Sobre 

as emissões, a OCDE define como: 

 
- Emissões importadas: a quantidade de emissões de carbono da queima de 

combustíveis fósseis, associadas ao consumo final em uma determinada indústria em 

um determinado país, mas que são geradas em outros países. 

- Emissões exportadas: a quantidade de emissões de carbono da combustão de 

combustíveis fósseis associadas ao consumo final em outros países, mas que são 

geradas por uma determinada indústria em um determinado país antes da exportação. 

- Emissões baseadas no consumo: a quantidade total de emissões de carbono da 

combustão de combustível fóssil que está associada ao consumo final de uma 

determinada indústria em um determinado país, tanto gerado internamente quanto 

importado. 

- Emissões baseadas na produção: a quantidade total de emissões de carbono da queima 

de combustível fóssil que é gerada por uma determinada indústria em um determinado 

 
346 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
347 OECD.STAT. Carbon emissions embodied in trade. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND1%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  

8000

8500

9000

9500

10000

10500

11000

2017 2018

To
n

el
ad

a,
 m

ilh
õ

es

Período



228 

 

país e que está associada a demandas finais domésticas e estrangeiras.348 (tradução 

nossa) 

 

Já o indicador Emissões de Carbono incorporadas no comércio, sob a suposição de igual 

intensidade de carbono, apresenta a quantidade hipotética de emissões de carbono 

decorrente da queima de combustível fóssil que são incorporadas nas importações se os 

bens importados tiverem sua produção atrelada a alguma intensidade de carbono igual à 

do país importador em um determinado momento349. Trata-se da suposição Equal Carbon 

Intensity (ECI). A OCDE adota as seguintes definições:  

 
Emissões importadas: a quantidade real de emissões de carbono da queima de 

combustível fóssil, associadas ao consumo final de uma determinada indústria em um 

determinado país, que são geradas em outros países (escalonadas para que o valor de 

1995 seja igual a 100). 

Emissões importadas de ECI: a quantidade hipotética de emissões de carbono da 

combustão de combustível fóssil, associada ao consumo final de uma determinada 

indústria em um determinado país, que teria sido gerada em outros países sob a hipótese 

de Equal Carbon Intensity (ECI) (dividida pelo valor de 1995 das emissões reais).350 

(tradução nossa) 

 

Por sua vez, o indicador Efeitos de Escala, sobre composição e técnica das Emissões de 

Carbono Importado, apresenta a quantidade hipotética de emissões de carbono decorrente 

da queima de combustíveis fósseis que são incorporadas nas importações em dois 

diferentes cenários: no primeiro cenário, no qual a composição setorial das importações 

e os fatores de emissão associados permanecem constantes ao longo do tempo; no 

segundo cenário, no qual os fatores de emissão se mantêm constantes ao longo do tempo, 

havendo a variação tanto da escala como da composição das importações. 351 

 

A OCDE adota as seguintes definições para esse indicador:  

 
Emissões importadas: a quantidade real de emissões de carbono da combustão de 

combustível fóssil, associadas ao consumo final de um determinado país, que são 

geradas em outros países (escalonadas para que o valor de 1995 seja igual a 100) 

Emissões importadas por efeito de escala: a quantidade hipotética de emissões de 

carbono da queima de combustíveis fósseis, associadas ao consumo final de um 

determinado país, que teriam sido geradas em outros países se tanto a composição das 

indústrias que fazem o consumo final quanto os fatores de emissão tivessem 

permanecido constantes ao longo do tempo (escalonado de forma que o valor é igual a 

100). 

Emissões importadas por escala e efeito de composição: a quantidade hipotética de 

emissões de carbono da queima de combustível fóssil, associada ao consumo final de 

um determinado país, que teria sido gerada em outros países se os fatores de emissão 

 
348 OECD.STAT. Carbon emissions embodied in trade. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND1%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
349 OECD.STAT. Carbon Emissions Embodied in Trade Under the Equal Carbon Intensity (ECI). 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND2%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
350 Idem. 
351 OECD.STAT. Scale, Composition and Technique Effects of Imported Carbon Emissions. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND3%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue 
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tivessem permanecido constantes ao longo do tempo (escalonado para que o valor de 

1995 seja igual a 100).352 (tradução nossa) 

 

Foram também criados indicadores de Materiais Incorporados ao comércio. Esse 

indicador apresenta uma estimativa sobre o total de matérias primas incorporadas no 

consumo final para todos os países entre o período de 1990 e 2010. Essa estimativa do 

quanto de material foi extraído, baseado no consumo, é o denominado pegada material 

ou consumo de matérias-primas. 353 

 

Neste sentido, os termos adotados pela OCDE são:  

 
Pegada de material (MF): extração total de material associada à demanda final do país 

considerado. 

Pegada material das exportações (MFE): extração total de material no país considerado 

associado à demanda final de outros países 

Pegada material das importações (MFI): extração total de material em outros países 

associada à demanda final no país considerado. 354 (tradução nossa) 

 

As categorias de matérias-primas consideradas são: biomassa, combustíveis fósseis, 

minérios metálicos e minerais não metálicos. 355 

 

Já o indicador Balanço Nutricional das Exportações apresenta o balanço de nutrientes de 

nitrogênio e de fósforo (ou seja, a diferença entre a quantidade de nutrientes que entram 

em um sistema agrícola e a quantidade de nutrientes que saem do sistema) como uma 

parcela total de nutrientes para outros países nos anos: 2006, 2007, 2010 e 2014.356  

 

Em relação a esse indicador, a OCDE adota as seguintes terminologias.  

 
Balanço de nutrientes para grãos exportados como proporção do balanço total de 

nutrientes – nitrogênio: a razão entre o balanço de nitrogênio para grãos exportados e o 

balanço de nitrogênio para grãos totais produzidos. 

Balanço de nutrientes para grãos exportados como proporção do balanço total de 

nutrientes – fósforo: a razão entre o balanço de fósforo para grãos exportados e o 

balanço de fósforo para grãos totais produzidos. 

Participação de grãos exportados (em volume): a relação entre o volume de grãos 

exportados e o volume total de grãos produzidos (em toneladas).
 357 (tradução nossa) 

 

Os grãos considerados pelo indicador são: trigo, milho, cevada, sorgo, aveia, arroz, soja, 

girassol e colza. 358 

 
352 OECD.STAT. Scale, Composition and Technique Effects of Imported Carbon Emissions. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND3%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
353 OECD.STAT. Embodied Materials in Trade. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND4%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
354 Idem. 
355 Idem. 
356 OECD.STAT. Nutrient Balance of Exports. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND6%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
357 Idem. 
358 Idem. 
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O indicador Medidas de Apoio a Combustíveis Fósseis apresenta o valor fornecido pelos 

governos aos produtores e consumidores de combustíveis fósseis, seja por transferências 

diretas ou perdas de receita, em dólares atuais. Os dados são contabilizados entre 2007 e 

2015. São considerados quatro combustíveis fósseis: carvão, gás natural, petróleo e 

eletricidade. 359 

 

Em relação a definição de carvão, gás natural e petróleo, a OCDE adota o seguinte: 

 
Carvão: quantidade de apoio a produtores e consumidores à indústria do carvão (em 

USD) 

Gás natural: quantidade de apoio a produtores e consumidores à indústria de gás natural 

(em USD). 

Petróleo: a quantidade de apoio ao produtor e ao consumidor para a indústria do 

petróleo (em USD). 

Total: o montante total do apoio aos combustíveis fósseis (em USD). 360 (tradução 

nossa) 

 

Quanto ao indicador sobre tarifas em bens ambientais, o indicador apresenta as tarifas 

aplicadas ponderadas à importação de bens relacionados ao meio ambiente. Esses bens 

são definidos na Lista Combinada de Bens Ambientais (Combined List of Environmental 

Goods - CLEG).  Considera-se como a Tarifa Média Aplicada, a taxa das tarifas aplicadas 

ponderadas de importação sobre bens relacionados ao meio ambiente em pontos 

percentuais.361 

 

Também utilizando o CLEG, o indicador sobre o Comércio de bens relacionados ao meio 

ambiente apresenta a quantidade de exportações e de importações de bens relacionados 

ao meio ambiente. 362 

 

Por fim, o indicador sobre o Comércio de Resíduos e Sucatas apresenta a quantidade de 

exportações e de importações de resíduos e sucata em dólares e em quilogramas, no 

período entre 2003 e 2016.363 

 

O indicador de Política de Comércio e Meio Ambiente se encontra na Plataforma do 

OECD.STAT da seguinte forma:  

 

 
359 OECD.STAT. Support Measures for Fossil Fuels. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND8%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
360 Idem. 
361OECD.STAT. Tariffs on Environmental Goods. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND9%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
362 OECD.STAT. Trade in Environmentally Related Goods. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND10%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue  
363 OECD.STAT. Trade in Waste and Scrap. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND12%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue  
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Tabela 58: O indicador de Política de Comércio e Meio ambiente na Plataforma OECD.STAT 

Subcategorias do Indicador Subdivisões das 

subcategorias 

Formas de mensuração e variáveis 

Emissões de carbono incorporadas no 

comércio 

- Medida:Emissões importadas; Emissões 

Exportadas; Não consumo; Produção 

Emissões de carbono incorporads no 

comércio sob a suposição de igual 

intensidade de carbono 

- Medida: Emissões Importadas; Emissões 

Importadas ECI 

Efeitos de Escala, Composição e 

Técnica das Emissões de Carbono 

Importado 

- Medida: Emissões importadas; Emissões 

Importadas por efeito de escala; Emissões 

importadas por efeito de escala e 

composição 

Materiaiss incorporados no Comércio - Matéria-prima: Biomassa, Combustíveis 

fósseis, Minérios metálicos, Minerais não 

metálicos Medida: Pegada do Material; 

Pegada Material das Exportações; Pegada 

Material das Importações 

Balanço Nutricional das Exportações - Medida: Balanço de nutrientes de 

nitrogênio; Balanço de nutrientes de fósforo; 

Parcela de Grãos Exportadas 

Medidas de apoio para combustíveis 

fósseis 

- Medida: Carvão; Gás natural; Petróleo; 

Eletricidade; Total 

Tarifas sobre Bens ambientais - Meio ambiente: Controle de poluição do ar; 

Tecnologias e produtos mais limpos ou mais 

eficientes em termos de recursos; Produtos 

ambientalmente preferíveis com base no uso 

final ou característica de descarte; 

Gerenciamento de calor e energia; 

Equipamentos de monitoramento, análise e 

avaliação ambiental; Proteção dos recursos 

naturais; Redução de ruído e vibração; Usina 

de energia renovável; Gestão de resíduos 

sólidos e perigosos e sistemas de 

reciclagem; Limpeza ou remediação do solo 

e água; Gestão de águas residuais e 

tratamento de água potável 

Comércio de Bens Relacionados ao 

Meio Ambiente 

- Meio ambiente: Controle de poluição do ar; 

Tecnologias e produtos mais limpos ou mais 

eficientes em termos de recursos; Produtos 

ambientalmente preferíveis com base no uso 

final ou característica de descarte; 

Gerenciamento de calor e energia; 

Equipamentos de monitoramento, análise e 

avaliação ambiental; Proteção dos recursos 

naturais; Redução de ruído e vibração; Usina 

de energia renovável; Gestão de resíduos 

sólidos e perigosos e sistemas de 

reciclagem; Limpeza ou remediação do solo 

e água; Gestão de águas residuais e 

tratamento de água potável 

Comércio de Resíduos e Sucatas - Tipo de resíduo: Produtos químicos; Metais; 

Minerais; Papéis; Plásticos; Têxtil; Outros 

Fonte: OECD. Environmental Indicators. Disponível em: https://www.oecd.org/site/envind/oecd.htm#additional-

info Acesso em fevereiro de 2022. Elaboração: as autoras.  

 

Pela tabela acima, contabiliza-se que o Indicador de Política de Comércio e Meio 

Ambiente pode ser expresso de 52 formas.  
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18.2. Metodologia e fonte 

 

Os dados do indicador sobre emissões de carbono incorporados ao comércio e das 

emissões de carbono incorporados ao comércio sob a suposição de igual intensidade de 

carbono e do indicador de Efeitos de Escala, composição das emissões de carbono 

importado são fornecidos pelo banco de dados de emissões de CO², de 2018, da 

International Energy Agency.364 

 

Esse indicador foi elaborado segundo a metodologia de Wiebe e Yamano que utilizam a 

estrutura de produção de insumos dos países com o objetivo de contabilizar as relações 

entre países e setores econômicos a partir da demanda intermediária das indústrias e a 

final dos consumidores e dos governos. Foram considerados 2.340 setores em 65 

países.365  

 

A fonte de dados do indicador Materiais Incorporados no comércio decorre do banco de 

dados fornecido pelo Painel Internacional de Recursos do PNUMA (UNEP International 

Resource Panel) 366. O indicador considera, portanto, o modelo global da UNEP para a 

contabilização das interrelações entre países e setores econômicos, considerando 14.787 

setores e 186 países367. 

 

Algumas limitações são identificadas: as categorias de matérias-primas consideradas são 

heterogênias, podendo apresentar impactos diferentes no meio ambiente; a mensuração 

das matérias-primas incorporados nos bens comercializados é realizada em massa, 

dificultando uma análise da perspectiva ambiental. 368    

 

Já no indicador Balanço Nutricional das exportações, os dados foram obtidos da: 

 

i) FAO   

 
364 OECD.STAT. Carbon emissions embodied in trade. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND1%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue 

OECD.STAT. Carbon Emissions Embodied in Trade Under the Equal Carbon Intensity (ECI). 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND2%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue 

OECD.STAT. Scale, Composition and Technique Effects of Imported Carbon Emissions. Disponível 

em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND3%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
365 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
366 OECD.STAT. Embodied Materials in Trade. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND4%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
367 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
368 Idem. 
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ii) International Fertilizer Association (IFA),  

iii) Base pour l’analyse du commerce international (BACI International 

Trade Database) 

iv) banco de dados da OCDE369. 

 

No indicador sobre as Medidas de Apoio a combustíveis fósseis, os dados foram obtidos 

do Inventário da OCDE sobre Medidas de Apoio a Combustíveis fósseis (OECD 

Companion to the Inventory of Support Measures for Fossil Fuels)370 e das estimativas 

de diferenças de preços da IEA para subsídios de combustíveis fósseis371. A metodologia 

foi desenvolvida pela OCDE para identificar as políticas direcionadas ao apoio e à 

produção e consumo dos combustíveis fósseis372.  

 

Os dados do indicador sobre Tarifas de bens ambientais foram obtidos do Base pour 

l'Analyse du Commerce International (BACI) e do Sistema de Informação de Análise de 

Comércio da UNCTAD (UNCTAD Trade Analysis Information System - TRAINS)373. A 

base de dados BACI apresenta um valor consistente para cada fluxo bilateral não 

apresentando discrepâncias374.  

 

Para o indicador Comércio de Bens relacionados ao meio ambiente e para o indicador 

Comércio de Resíduos e Sucatas também foram utilizados dados do BACI375. Quanto ao 

primeiro, considera-se ainda a lista CLEG (Combined List of Environmental Goods) da 

OCDE, baseada no sistema harmonizado (HS). Quanto ao de comércio de bens e sucatas, 

 
369 OECD.STAT. Nutrient Balance of Exports. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND6%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
370 OECD.STAT. Support Measures for Fossil Fuels. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND8%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue 
371 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
372 Idem. 
373OECD.STAT. Tariffs on Environmental Goods. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND9%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26

isembededmetadata%3Dtrue  
374 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
375 OECD.STAT. Trade in Environmentally Related Goods. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND10%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue  

OECD.STAT. Trade in Waste and Scrap. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DTRADEENV_IND12%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%2

6isembededmetadata%3Dtrue   
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sua leitura e interpretação necessitam de um indicador de rigor de política ambiental sobre 

a gestão de resíduos e a qualidade de infraestrutura. 376 

 

18.3 O Brasil nos indicadores de Política de Comércio e Meio Ambiente 

 

No banco de dados sobre Política de Comércio e Meio Ambiente, é possível verificar se 

os dados sobre o Brasil estão atualizados. 

 
Tabela 59: Disponibilidade de dados sobre o conjunto de indicadores de Política de Comércio e Meio Ambiente na 

Plataforma OECD.STAT  

Indicadores de Política de 

Comércio e Meio Ambiente 

Há dados 

sobre o 

Brasil? 

Última atualização de 

dados do Brasil na 

plataforma 

Última atualização de 

dados dos membros e 

demais parceiros da 

OCDE* 

Emissões de Carbono incorporadas 

ao Comércio 

Sim 2011 2011 

Emissões de Carbono incorporadas 

ao Comércio sob a mesma 

intensidade de carbono 

Sim 2011 2011 

Efeitos de escala, composição e 

técnica das emissões de carbono 

importado 

Sim 2011 2011 

Materiais Incorporados ao Comércio Sim 2010 2010 

Balanço de nutrientes das 

exportações 

Não Não consta 2014 

Medidas de Apoio a Combustíveis 

Fósseis 

Sim 2015 2015 

Tarifas sobre bens ambientais Sim 2016 2016 

Comércio de bens relacionados ao 

meio ambiente 

Sim 2016 2016 

Comércio de Resíduos e Sucatas Sim 2016 2016 

Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Environment. https://stats.oecd.org/ 

* Na categoria Última atualização de dados constam as informações que estão atualizadas nos indicadores. Não se trata 

do ano em que aquela informação foi adicionada necessariamente ao OCDE.Stat. Logo, significa que uma informação 

de 2018 pode ter sido atualizada na plataforma apenas em 2020. 

** Países por indicador ou indicador por países são os mesmos indicadores. Ocorre que em indicador por países, todos 

os indicadores são demonstrados em um mesmo banco de dados) 

 

O indicador Emsisões incorporadas ao comércio377 relata a quantidade de emissões de 

carbono da combustão de combustíveis fósseis incorporada nas importações e 

exportações em megatoneladas de CO2 (MtCO2)378. São indicadas as emissões nos mais 

variados setores de bens e serviços, conforme identificados na tabela abaixo: 

 
Tabela 60: Setores econômicos usados na identificação de emissões incorporadas ao comércio 

1) Agricultura, caça, silvicultura e pesca 

2) Mineração e pedreira 

3) Produtos alimentícios, bebidas e tabaco 

4) Têxteis, produtos têxteis, couro e calçado 

5) Madeira e produtos de madeira e cortiça 

6) Celulose, papel, produtos de papel, impressão e publicação 

 
376 Garsous, G. (2019), "Trends in policy indicators on trade and environment", OECD Trade and 

Environment Working Papers, No. 2019/01, OECD Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/trade/trends-in-policy-indicators-on-trade-and-environment_b8d2bcac-en  
377 Ver mais detalhes em https://stats.oecd.org/. Acesso em 02 de abril de 2021. 
378 Os valores referem-se a a 63 países e 34 setores entre 1995 e 2011. 
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7) Coque, produtos refinados de petróleo e combustível nuclear 

8) Químicos e produtos químicos 

9) Produtos de borracha e plástico 

10) Outros produtos minerais não metálicos 

11) Metais básicos 

12) Produtos de metal fabricados 

13) Máquinas e equipamentos, ne 

14) Equipamento informático, electrónico e óptico 

15) Maquinaria e aparelhos elétricos, ne 

16) Veículos motorizados, reboques e semirreboques 

17) Outro equipamento de transporte 

18) Reciclagem 

19) Abastecimento de eletricidade, gás e água 

20) Construção 

21) Comércio por atacado e varejo; reparos 

22) Hotéis e restaurantes 

23) Transporte e armazenamento 

24) Correios e telecomunicações 

25) mediação financeira 

26) Atividades imobiliárias 

27) Locação de máquinas e equipamentos 

28) Computador e atividades relacionadas 

29) P&D e outras atividades de negócios 

30) Administrador público e defesa; previdência social obrigatória 

31) Educação 

32) Saúde e serviço social 

33) Outros serviços comunitários, sociais e pessoais 

34) Domicílios particulares com pessoas empregadas 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
Gráfico 52: Emissões incorporadas às exportações (em megatonelada de CO2) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 53: Emissões incorporadas às importações (em megatonelada de CO2) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 54: Pegada material das exportações (biomassa) (em milhões de toneladas) 

 

Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 55: Pegada material das importações (biomassa) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 56: Pegada material das exportações (combustíveis fósseis) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/ Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
Gráfico 57: Pegada material das importações (combustíveis fósseis) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/  Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 



240 

 

Gráfico 58: Pegada material das exportações (minerais metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/  Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

Gráfico 59: Pegada material das importações (minerais metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 60: Pegada material das exportações (minerais não metálicos) (em milhões de toneladas) 

das) 

Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 
Gráfico 61: Pegada material das importações (minerais não metálicos) (em milhões de toneladas) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 
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Gráfico 62: Subsídios a combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão (2015) 

 
Fonte: OCDE.STAT. Disponível em: https://stats.oecd.org/. Elaboração: CCGI-EESP/FGV. 

 

CONCLUSÕES 

 

Importante instrumento de avaliação de cada país são os inúmeros indicadores 

desenvolvidos pelo Secretariado. O trabalho da OCDE no desenvolvimento de 

indicadores é complexo e abrange diferentes áreas. Trata-se de cerca de 400 formas de 

avaliar os membros e não membros da OCDE sob diferentes perspectivas e objetivos 

dispostas nas 18 categorias de indicadores.  A informação decorrente do indicador permite 

que os estados membros possam: 

 

i)  Comparar os dados entre si, ampliando-se o espaço para a troca de 

experiências; 

ii) Mensurar as ações tomadas, permitindo-se analisar se os objetivos 

pretendidos realmente estão sendo alcançados; 

iii) Avaliar as ações tomadas, conferindo base para a realização do 

monitoramento das ações tomadas;  

iv) Escolher melhores projetos e políticas de meio ambiente, auxiliando no 

processo de tomada de decisão; 

v) Comunicar as informações de forma clara e com uma metodologia 

explícita; 
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vi) Harmonizar iniciativas individuais a partir do desenvolvimento de uma 

abordagem comum entre os países membros da OCDE. 

 

A análise desse trabalho por países como Brasil, parceiro-chave da Organização, e que já 

demonstrou interesse em se tornar membro pleno, é essencial para que o país:  

 

i) Consiga oferecer ao banco de dados as informações necessárias para a 

mensuração do indicador de modo que os dados sobre o país estejam 

atualizados junto aos membros da OCDE;  

ii) Possibilite que a realidade brasileira seja considerada no 

desenvolvimento da metodologia dos indicadores de modo a demonstrar 

possíveis falhas e formas de melhoramento; 

iii) Permita a participação e o acompanhamento na elaboração e 

desenvolvimento de indicadores por um corpo técnico brasileiro; 

iv) Aproveitamento dos dados e mensurações possibilitadas pelos 

indicadores na avaliação das políticas e programas domésticos 

implementados.  

 

A área de meio ambiente e sustentabilidade já é considerada como uma das áreas mais 

sensíveis e difíceis para a entrada do Brasil na OCDE. O país terá que incorporar a sua 

legislação as Recomendações e Guidelines acordadas pela Organização. Mais ainda, 

passará por inúmeros exercícios de análise pelos Comitês de seus pares, local em que a 

política do Brasil em relação ao meio ambiente será analisada.  

 

O Brasil precisa ter conhecimento sobre as categorias de indicadores, na medida em que 

podem fundamentar várias perspectivas da relação entre comércio e meio ambiente, ainda 

que indiretamente. O indicador de produtividade ambiental ajustada ao meio ambiente 

permite, por exemplo, que se tenha conhecimento do país que possui altos índices de 

produtividade, mas sua atividade econômica é poluente; e dos países que possuem 

produtividade moderada, mas possuem alto rigor na sua política ambiental. 

 

Também se trata de uma oportunidade para que o Brasil possa harmonizar a sua forma de 

avaliação, de medição e de captura de dados com outros países. Isto inclui a necessidade 

de coordenação em todos os níveis de governo, na medida em que a avaliação dos 

indicadores não é realizada apenas a nível federal.  

 

Dominar essa complexa métrica é um dos grandes desafios que terá que ser enfrentado 

pelo Brasil diante do processo de avaliação que participará em razão da acessão à OCDE.  
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CAPÍTULO 3: OCDE – DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: investimento verde e finanças sustentáveis – 

o caso Brasil  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: A pluralidade de classificações, metodologias, índices e demais instrumentos 

para definir o investimento verde ou ESG é um dos temas acompanhados e monitorados 

pela OCDE. Junto a esse trabalho, a Organização possui diretrizes, recomendações 

(guidelines) e instrumentos legais que fornecem estrutura para a aplicação das 

Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais no setor financeiro. A Organização 

acordou o que se entende como Conduta Empresarial Responsável (Responsible 

Business Conduct - RBC) para a gestão e mitigação do “risco RBC” que, por sua vez, 

apresenta algumas diferenças do “risco ESG”. Em razão do pedido de acessão do Brasil 

na OCDE, analisa-se como os padrões das finanças sustentáveis são aplicados pela 

Organização bem como qual o status do Brasil nessa temática. 

 

Palavras- Chave: ESG; RBC; Finanças Sustentáveis; OCDE; Brasil 

 

Abstract: The OECD monitors the plurality of instruments, methodologies, indices 

and is working to define what the ESG value is. The Organization also has decisions, 

guidelines and legal instruments for the application of the OECD Guidelines for 

Multinationals in the financial sector. The OECD applies Responsible Business 

Conduct (RBC) for managing RBC risk that is different from ESG risk. The OECD's 

standards of sustainable finance are analyzed, in view of Brazil's request for accession 

to the Organization. It also seeks to understand the status of Brazil in terms of 

sustainable finance. 

 

Keywords: ESG; RBC; Sustainable finance; OECD; Brazil  
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INTRODUÇÃO  

 

O crescimento das finanças sustentáveis (sustainable finance) evoluiu em razão do 

número de investidores e fundos institucionais que incorporaram a abordagem ESG – 

Environmental, Social, Governance, estimulados por mudanças no ecossistema 

financeiro379. Os investidores ESG possuem número significativo de portfólios 

gerenciados profissionalmente que excede US$ 17,5 trilhões globalmente.380 

 

A OCDE desenvolveu, ao longo dos últimos anos, atividades de monitoramento e de 

desenvolvimento de classificação de investimentos ESG. A necessidade desse trabalho 

decorreu da variabilidade de práticas e de terminologias associadas à abordagem ESG, 

em razão de filosofias de investimento socialmente responsáveis que utilizam uma 

triagem excludente, além de julgamentos de valor diferentes para orientar decisões de 

investimento. 381 

 

Aliado ao monitoramento da OCDE na aplicação da abordagem ESG, a organização 

desenvolveu o conceito de Conduta Empresarial Responsável (Responsible Business 

Conduct - RBC) no setor financeiro. Trata-se da implementação das Diretrizes da OCDE 

para Empresas Multinacionais de forma adaptada para o alcance das finanças 

sustentáveis. 382 

 

Em razão do pedido de acessão do Brasil à OCDE, torna-se relevante compreender os 

padrões ESG e RBC da OCDE, buscando identificar eventuais convergências da prática 

brasileira com a organização. O Conselho da OCDE decidiu em 2022 pela abertura das 

discussões de adesão de seis candidatos a membros da OCDE, entre eles o Brasil. A partir 

dessa decisão, roteiros individuais sobre o processo de avaliação de cada um dos 

candidatos é elaborado para verificar a sua adesão aos valores, visão e prioridades da 

OCDE.383 

 

Trata-se de uma avaliação rigorosa realizada por mais de 20 comitês técnicos da 

organização. Após essa avaliação, mudanças na legislação, políticas e práticas dos países 

candidatos serão recomendadas de modo que o processo de acessão seja considerado 

como um “catalisador de reformas”. 384 

 

O presente trabalho é organizado da seguinte forma: primeiro tópico, são analisados os 

conceitos de finanças e investimentos verdes na OCDE; no segundo, apresenta-se a 

estrutura institucional da OCDE sobre finanças sustentáveis; no terceiro, discorre-se 

sobre os instrumentos legais, Guidelines e Diretrizes da OCDE relacionadas à temática. 

No quarto tópico, demonstra-se qual a posição da organização quanto à aplicação da 

 
379 OECD. Environmental social and governance (ESG) investing. Disponível em: 

https://www.oecd.org/finance/esg-investing.htm  
380 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
381 Idem. 
382 OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Responsible 

business conduct in the financial sector. Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-

sector.htm Acesso em março de 2022. 
383 OCDE. OECD takes first step in accession discussions with Argentina, Brazil, Bulgaria, Croatia, Peru 

and Romania. 25/01/2022. Disponível em: https://www.oecd.org/brazil/oecd-takes-first-step-in-accession-

discussions-with-argentina-brazil-bulgaria-croatia-peru-and-romania.htm  
384 Idem. 
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abordagem ESG e do desenvolvimento de Taxonomias. No tópico quinto, são analisadas 

as diferentes iniciativas no Brasil para promoção das finanças sustentáveis; no sexto 

conclui-se a relação Brasil-OCDE para promoção das finanças sustentáveis no Brasil.  

 

A metodologia do trabalho é descritiva e analítica, a partir da consulta dos documentos 

oficiais e publicações da OCDE e de diferentes órgãos que se dedicam ao tema no Brasil. 

Utilizou-se, ainda o método dedutivo, na análise do alinhamento do Brasil para com os 

padrões da OCDE relativos à promoção das finanças sustentáveis.  

 

1. FINANÇAS E INVESTIMENTOS VERDES SOB A PERSPECTIVA DA OCDE 

 

A OCDE auxilia os governos no enfrentamento dos desafios econômicos, sociais e de 

governança de uma economia globalizada, inclusive orienta na adoção de políticas 

econômicas e ambientais para que sejam compatíveis com o crescimento verde385. Na 

Declaração de Crescimento Verde (OECD/LEGAL/0374 adotada em 24/06/2006), 

incentiva-se o investimento verde e a gestão sustentável dos recursos naturais. Reforça-

se a combinação de políticas climáticas eficientes e eficazes no uso de instrumentos, 

regulamentos e outras políticas baseadas no mercado, de modo que se possa mudar o 

comportamento do setor privado e de promover respostas apropriadas. 386 

 

Segundo a OCDE, para alcançar o crescimento verde, será necessário ajuste na estrutura 

de governança internacional, junto à cooperação entre governos, autoridades públicas em 

todos os níveis, além de atores do setor privado e da sociedade civil387. A OCDE trabalha 

de forma ativa na agenda global de finanças e de investimentos sustentáveis, atuando 

como observadora da Central Banks and Supervisors Network for Greening the Financial 

System (NGFS) e do European Commission’s Technical Expert Group on Sustainable 

Finance (EU TEG). Também oferece suporte técnico para a Coalition of Finance 

Ministers for Climate Action388.  

 

Desse modo, segundo a OCDE, várias fontes de investimentos são necessárias na 

transição para uma economia verde, o que demanda a adoção de estratégias abrangentes 

e ousadas. Entre essas estratégias estão o aumento da responsabilidade e da transparência, 

que podem reduzir o risco associado ao investimento verde, e o incentivo para que 

investidores contribuam para a transição verde. 389  

 

Nessa área, a organização executa seu trabalho sob duas perspectivas de investimento: o 

investimento verde no sentido de investir para o crescimento verde e o investimento verde 

(finanças sustentáveis) no sentido de monitorar o valor ESG e aplicar as Diretrizes da 

OCDE sobre Empresas Multinacionais no setor financeiro.   

 

 

 
385 OECD. Centre on Green Finance and Investment. Disponível em: https://www.oecd.org/cgfi/Brochure-

OECD-Centre-on-Green-Finance-and-Investment.pdf Acesso em março de 2022. 
386 OECD, OECD Legal Instruments. Declaration on Green Growth. OECD/LEGAL/0374. Adopted on:  

24/06/2009. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0374  
387 OECD. Centre on Green Finance and Investment. Disponível em: https://www.oecd.org/cgfi/Brochure-

OECD-Centre-on-Green-Finance-and-Investment.pdf Acesso em março de 2022. 
388 Idem. 
389 OECD. OECD Work on Green Growth. 2019-2020. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/gg_brochure_2019_web  
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1.1 O investimento para o crescimento verde 

 

Na OCDE, o investimento para o crescimento verde implica coordenar os objetivos de 

políticas de investimento e de meio ambiente para que ambas se apoiem mutuamente. A 

organização analisa, portanto, questões-chave sobre investimento e meio ambiente, 

auxiliando os formuladores de políticas390. O foco dessa análise está em três áreas:  

 

i) Iniciativa “Investir no Clima, investir no Crescimento”; 

ii) Projeto da OCDE sobre Crescimento, Investimento e Transição de 

Baixo Carbono 

iii) Atividades desenvolvidas pelo Centro da OCDE sobre Finanças e 

Investimentos Verdes. 

 

Tais áreas analisam como os governos podem atuar para realizar a transição para uma 

economia de baixo carbono com auxílio do setor privado.391 

 

Paralelamente, a OCDE desenvolve trabalho de incentivo à contribuição positiva das 

empresas para o meio ambiente, mediante a promoção das Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais (OECD Guidelines for Multinational Enterprises). Incentiva-

se que as empresas melhorem o seu desempenho ambiental, mediante a adoção de práticas 

internas de gestão ambiental, bem como de medidas de transparência, avaliação de 

impacto ambiental, contribuição para o desenvolvimento da política ambiental, entre 

outros. 392  

 

O investimento internacional em prol da transição para a economia verde é outra pauta 

trabalhada pela OCDE. Segundo a organização, o investimento internacional é importante 

para o crescimento verde, devendo existir: apoio mútuo entre direito internacional e 

pautas de meio ambiente; monitoramento de práticas de tratados de investimento que 

tenham relação com o meio ambiente; garantia de integridade e competência, bem como 

a transparência entre investidor-Estado; entre outros. 393 

 

Em investimentos para o crescimento verde, adota-se a Recomendação do Conselho sobre 

o Quadro de Políticas para Investimento (Recommendation of the Council on the Policy 

Framework for Investment - OECD/LEGAL/0412), para melhorar as condições de 

investimento em 12 áreas políticas que podem afetar os investimentos: política de 

investimento, promoção e facilitação do investimento, concorrência, comércio, 

tributação, governança corporativa, finanças, infraestrutura, desenvolvimento de recursos 

humanos, políticas para promover a conduta empresarial responsável e investimento em 

 
390 OECD. Investment for green growth. Disponível em: https://www.oecd.org/investment/green.htm  
391 OECD. Investing in Climate, Investing in Growth. https://www.oecd.org/investment/investing-in-

climate-investing-in-growth-9789264273528-en.htm  
392 OECD. Environment and the OECD Guidelines for Multinational Enterprises: Corporate Tools and 

Approaches. Disponível em: 

https://www.oecd.org/daf/inv/mne/environmentandtheoecdguidelinesformultinationalenterprisescorporate

toolsandapproaches.htm  
393 OECD. Harnessing Freedom of Investment for Green Growth. Disponível em: 

https://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/harnessingfreedomofinvestmentforgreengrowth.htm  
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apoio ao crescimento verde, e, por último, questões mais amplas de governança 

pública.394 

 

Reconhece-se a contribuição do investimento para o crescimento, emprego, qualificação, 

inovação e desenvolvimento. Também considera a importância em colher benefícios 

econômicos, sociais e ambientais do investimento e no papel atribuído ao investimento 

privado na Agenda 2030. 395 

 

O Quadro de Políticas para o Investimento inclui tanto políticas quanto práticas 

horizontais sobre investimento: 

  

i) Política de investimento;  

ii) Promoção e facilitação de investimentos;  

iii) Política comercial; concorrência;  

iv) Política tributária;  

v) Governança corporativa;  

vi) Conduta empresarial responsável;  

vii) Desenvolvimento de Recursos Humanos;  

viii) Investimento em infraestrutura;  

ix) Financiamento do investimento;  

x) Governança pública e crescimento verde.396 

 

Os membros e não membros devem facilitar a coerência de todos os níveis de governo 

para melhorar o processo de: i) formular e implementar políticas; ii) elaborar e 

implementar programas e diálogos de cooperação; iii) fomentar discussões multilaterais 

sobre políticas relacionadas a investimentos; iv) e utilizar como fonte as boas práticas 

internacionais sobre reformas do clima de investimentos. Além disso, reforça-se a 

necessidade de cooperação para o desenvolvimento de políticas entre países parceiros 

para que se promova o investimento e o desenvolvimento do setor privado. 397   

 

1.2 Finanças sustentáveis: do investimento responsável (SRI) ao investimento RBC 

e ESG 

 

Anterior ao conceito de ESG ou à noção de investimento verde, a relevância do SRI 

(Socially Responsible Investment) foi evidenciada nos anos 1980 e 1990 nos Estados 

Unidos. O SRI reflete uma série de valores decorrentes da doutrina religiosa, baseado na 

máxima de “não causar danos”, que se conecta com questões cotidianas, por exemplo, 

injustiça social, mudança climática e governança corporativa.398 

 

 
394 OECD, OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on the Policy Framework for 

Investment. OECD/LEGAL/0412. Adopted on:  12/05/2015. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0412  
395 Idem. 
396 Idem. 
397 Idem. 
398 THORSTENSEN, Vera.; MATHIAS, Maria Isabel da Cunha. OCDE e Investimento Verde. Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV EESP. WORKING PAPER 552 – CCGI Nº 38. 

2021. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30962/TD%20552%20-

%20CCGI%2038.pdf?sequence=1   
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Os investidores de SRI validam a suas escolhas de investimento não por uma perspectiva 

quantitativa, mas qualitativa, quando envolvem temas como escravidão, tabaco, prisões 

privadas, mineração em zona de conflito, carvão, entre outros. Na década de 1980, já 

havia certa padronização do portfólio de investimentos ao excluir atividades relacionadas 

ao álcool, tabaco, armas, jogos de azar, pornografia e energia nuclear. Em 1990, foi 

lançado o índice Social Domini 400, o primeiro fundo mútuo de índice ponderado. 399  

 

Junto ao SRI, a concepção de Responsabilidade Social Corporativa (CSR – Corporate 

Social Responsability), incipiente na década de 1960, cresceu especialmente a partir dos 

anos 2000400. A noção de Responsabilidade Social Corporativa está relacionada ao United 

Nations Guiding Principles for Business and Human Rights, que são diretrizes para os 

Estados e empresas na prevenção, abordagem e remediação dos abusos aos direitos 

humanos que podem ser cometidos em operações comerciais. 401 

 

Esses princípios foram propostos por John Ruggie, Representante Especial da ONU, 

foram endossados pelo Conselho de Direitos Humanos da ONU em junho de 2011. São 

fundamentados em três pilares: dever do Estado de proteger os direitos humanos; 

responsabilidade corporativa de respeitar os direitos humanos; e acesso a reparação para 

vítimas de abusos relacionados a negócios. 402 

 

Em alinhamento com o United Nations Guiding Principles for Business and Human 

Rights e com outras estruturas internacionais relevantes, aplica-se a Conduta Empresarial 

Responsável (Responsible Business Conduct - RBC), na OCDE. Pelo RBC, as empresas 

são orientadas a evitar ou mitigar os impactos negativos de suas operações (due 

diligence), o que é aplicado também ao setor financeiro. 403 

 

A concepção de RBC na OCDE não é restrita à atuação das empresas em sua cadeia de 

produção e de valor. Abrange também a relação entre os investidores e a empresa foco 

do investimento. Os investidores devem analisar as empresas, que podem investir, de 

modo a considerar o RBC junto às orientações das Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais, da Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais 

(2017) e do Due Diligence for Responsible Corporate and Securities Underwriting. 404 

 

Significa que, na OCDE, aplica-se a Conduta Empresarial Responsável ou Responsible 

Business Conduct – RBC, no setor financeiro. Mediante a análise de risco considerando 

o RBC, a OCDE promove as finanças sustentáveis.  

 

 
399 THORSTENSEN, Vera.; MATHIAS, Maria Isabel da Cunha. OCDE e Investimento Verde. Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV EESP. WORKING PAPER 552 – CCGI Nº 38. 

2021. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30962/TD%20552%20-

%20CCGI%2038.pdf?sequence=1   
400 Idem. 
401 Business & Humam Rigths Resource Centre. UM Guiding Principles. Disponível em: 

https://www.business-humanrights.org/en/big-issues/un-guiding-principles-on-business-human-rights/ 

Acesso em abril de 2022. 
402 Idem. 
403 OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Responsible 

business conduct in the financial sector. Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-

sector.htm Acesso em março de 2022. 
404 Idem. 
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Em paralelo ao RBC, no contexto da OCDE, constatou-se o crescimento da aplicação do 

valor ou da abordagem ESG. O reconhecimento de que a governança corporativa 

deficiente é nociva aos mercados, foi um dos catalizadores principais da mudança do SRI 

tradicional para o ESG. Outros catalizadores importantes foram o debate intelectual e 

jurídico sobre o dever fiduciário, o conceito de sustentabilidade e os impactos negativos 

das mudanças climáticas. 405  

 

Em relatório publicado pela OCDE, três motivos foram apresentados para o crescimento 

do investimento ESG. A partir de determinadas condições, alguns estudos e análises 

sugeriram que os investimentos ESG podem melhorar o risco e oferecer retornos 

financeiros que não são inferiores aos de investimentos tradicionais. Outros motivos são 

os efeitos negativos relacionados às mudanças climáticas e os benefícios da adoção de 

padrões globais para a conduta empresarial responsável. 406 

 

O ESG é um instrumento das finanças sustentáveis (sustainable finance) que pode ser 

conceituada como “o processo de considerar fatores ambientais, sociais e de governança 

ao tomar decisões de investimento, levando a maiores investimentos de longo prazo em 

atividades e projetos econômicos sustentáveis” (tradução livre). 407 Identifica-se a 

tendência de que a área de finanças esteja cada vez mais relacionada com as áreas de 

investimentos sustentáveis, especialmente, após os recentes pacotes de estímulo à 

recuperação verde, em razão da pandemia COVID-19. Embora se possa conceituá-la, para 

a OCDE, a definição de finanças sustentáveis ainda não é clara e depende da atuação de 

instituições financeiras públicas e privadas, o que inclui também organizações 

multilaterais. 408  

 

O investimento ESG, por sua vez, pode ser conceituado como: “uma abordagem que 

busca incorporar fatores ambientais, sociais e de governança na alocação de ativos e 

decisões de risco, de modo a gerar retornos financeiros sustentáveis e de longo prazo” 409 

(tradução livre). A aplicação da abordagem ESG, junto à elaboração de relatórios, tem o 

potencial de apresentar informações significativas sobre a gestão e a resiliência de 

empresas de modo a contribuir para a criação de valor a longo prazo410. 

  

As empresas, ao utilizarem a abordagem ESG, considerando questões sociais, ambientais 

e econômicas, podem evitar controvérsias, melhorar a reputação da atividade, reter 

clientes e funcionários e manter a confiança dos acionistas.  Outra vantagem apontada, 

em estudo publicado pela OCDE, é o de que a adoção do ESG pode servir como 

 
405THORSTENSEN, Vera.; MATHIAS, Maria Isabel da Cunha. OCDE e Investimento Verde. Escola de 

Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV EESP. WORKING PAPER 552 – CCGI Nº 38. 

2021. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30962/TD%20552%20-

%20CCGI%2038.pdf?sequence=1 
406 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

p. 11. www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
407 Idem. 
408 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
409 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
410 Idem. 
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mecanismo de auxílio a investidores no alinhamento dos portfólios de investimentos com 

critérios ambientais e sociais decorrentes do desenvolvimento sustentável. 411  

 

Evidencia-se que, cada vez mais, os investidores estão considerando a abordagem ESG 

para a elaboração de seus portifólios, bem como foi evidenciado o crescimento de 

signatários dos Princípios de Investimento Responsável da ONU que se comprometeram 

com a integração das diretrizes ESG412. Em publicação do Network for Greening the 

Financial System de 2021, reforça-se a importância dos bancos centrais em divulgar os 

investimentos sustentáveis e responsáveis, inclusive para garantir um portfólio 

sustentável e uma gestão responsável, mediante a integração ESG. Esse reforço é uma 

das medidas para atuar contra os impactos negativos das mudanças climáticas.413 

 

Neste sentido, o investimento ESG difere do investimento financeiro puro, na medida em 

que esse busca apenas a maximização do valor do acionista e dos aumentos dos retornos 

financeiros do investidor de acordo com medidas de valor financeiro absolutas e ajustadas 

ao risco. Por outro lado, o investimento ESG 

 
se concentra na maximização dos retornos financeiros, mas utiliza fatores ESG para 

ajudar a avaliar riscos e oportunidades, principalmente no médio e longo prazo. O que 

o diferencia do investimento puramente comercial é que leva em consideração outros 

fatores além da avaliação do desempenho financeiro de curto prazo e dos riscos 

comerciais para esse desempenho. (tradução livre)414  

 

O investimento ESG pode ser escolhido a partir de uma triagem negativa e positiva, ou 

seja, de inclusão ou de exclusão de atividades ou de valores. Pode haver também a escolha 

do investimento de acordo com um sistema de pontuações, de mensuração de práticas e 

de análise de impactos ESG. Também o ESG pode ser combinado com outras estratégias 

de investimentos, por exemplo, alpha415, momentum416 e long-short417, o que pode alterar 

a seleção de ativos nas carteiras.  

 
411 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
412 Idem. 
413 NGFS, Network for Greening the Financial System. Guide on climate-related disclosure for central 

bancas. December 2021. This report has been coordinated by the NGFS Secretariat/Banque de France. 

Disponível em: https://www.ngfs.net/sites/default/files/medias/documents/guide_on_climate-

related_disclosure_for_central_banks.pdf  
414 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
415 “Alfa (α) é um termo usado em investimentos para descrever a capacidade de uma estratégia de 

investimento de vencer o mercado, ou sua "vantagem". Alfa também é muitas vezes referido como “excesso 

de retorno” ou “taxa de retorno anormal”, que se refere à ideia de que os mercados são eficientes e, portanto, 

não há como obter retornos sistematicamente que excedam o amplo mercado como um todo.” (tradução 

livre).  (CHEN, James. Alpha. Stock Trading. March, 19, 2022. Disponível em: 

https://www.investopedia.com/terms/a/alpha.asp#:~:text=Alpha%20(%CE%B1)%20is%20a%20term,to%

20systematically%20earn%20returns%20that) 
416 “O investimento de impulso procura tirar proveito da volatilidade do mercado, assumindo posições de 

curto prazo em ações em alta e vendendo-as assim que mostrarem sinais de queda. O investidor então move 

o capital para novas posições. Nesse caso, a volatilidade do mercado é como ondas no oceano, e um 

investidor de impulso está navegando até a crista de uma, apenas para pular para a próxima onda antes que 

a primeira onda caia novamente.” (tradução livre) (BARONE, Adam. Introduction to Momentum Trading. 

Technical Analysis. August 2021. Disponível em: https://www.investopedia.com/trading/introduction-to-

momentum-trading/)  
417 Long short equity é “uma estratégia de investimento que assume posições longas em ações que devem 

se valorizar e posições curtas em ações que devem cair. Uma estratégia de ações long-short procura 

minimizar a exposição ao mercado enquanto lucra com os ganhos das ações nas posições longas, juntamente 
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Há outras formas de integração da abordagem ESG nos portfólios de investimentos, na 

medida em que pode haver fundos ESG específicos e, ainda, a adoção de estratégias de 

investimento que integrem critérios ESG, inclusive, no processo de tomada de decisão. 

Equipes que lideram a análise de investimento responsável podem garantir que fatores 

ESG sejam considerados. 418  

 

Também os investidores podem ajustar as previsões financeiras de acordo com os 

modelos de avaliação das empresas, considerando os fatores ESG. Pode haver a 

construção de modelos que integrem os fatores ESG a elementos, como valor, tamanho, 

impulso e volatilidade por gerentes quantitativos (Quant managers no caso de se utilizar 

Quantitative strategies ou systematic strategies). 419   

 

Outra forma de integração é a estratégia Smart beta (Smart beta strategies ou strategic 

beta ou alternative beta ou factor investing), na qual fatores e pontuações ESG podem 

ser considerados na constituição de portfólios. E, ainda, a integração ESG pode ser 

realizada em estratégias passivas e “passivas aprimoradas de investimentos” (passive 

strategies ou enhanced index). 420  

 

Desse modo, é importante ressaltar que, na OCDE, há pelo menos duas formas de 

verificar se os investimentos são realizados, considerando questões sociais, econômicas 

e de meio ambiente, no setor financeiro:  

 
Figura 103: Finanças Sustentáveis na OCDE  

 
Elaboração: as autoras.  

 

O RBC (Responsible Business Conduct) nos investimentos decorre da aplicação das 

Diretrizes da OCDE sobre Empresas Multilaterais e demais documentos relevantes da 

Organização no setor financeiro. Trata-se de uma proposta apresentada e aplicada pela 

OCDE.  

 

 
com quedas de preços nas posições curtas. Embora isso nem sempre seja o caso, a estratégia deve ser 

lucrativa em uma base líquida.” (tradução livre). (CHEN, James. What Is Long-Short Equity? Stock 

Trading. December, 2020. Disponível em: https://www.investopedia.com/terms/l/long-shortequity.asp)  
418 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
419 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
420 Idem. 
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O ESG (Environmental, Social, Governance) já é outra abordagem, em desenvolvimento 

pelo setor privado, que pode ser identificada com o RBC ou apresentar diferenças a 

depender do conceito e métrica adotada para definir a classificação ESG.  Na análise 

sobre os guidelines da OCDE, em tópicos seguintes, a diferença entre o risco RBC e o 

risco ESG serão mais detalhados. 

 

2. A ESTRUTURA INSTITUCIONAL DA OCDE EM FINANÇAS 

SUSTENTÁVEIS 

 

Identifica-se que, na OCDE, trabalhos relacionados ao ESG foram sendo incorporados no 

decorrer dos anos. A organização possui alguns trabalhos sobre a abordagem ESG, quais 

sejam: “ESG investing and climate transition: Market practices, issues and policy 

considerations” (2021); “Financial markets and climate transition: Opportunities, 

challenges and policy implications” (2021); “ESG Investing: Practices, Progress and 

Challenges” (2020); “ESG Investing: Environmental Pillar Scoring and Reporting” 

(2020); “Sustainable and Resilient Finance: 2020; OECD Business and Finance Outlook” 

(2020) 421 . Também criou o Centre on Green Finance and Investment, estabelecido em 

2016, como uma iniciativa da OCDE para apoiar a transição para uma economia verde, 

de baixas emissões e resiliente ao clima422.  

 

Em RBC no setor financeiro, há as seguintes publicações: “Due Diligence for Responsible 

Corporate Lending and Securities Underwriting” (2020), “Promoting and Enabling 

Responsible business conduct through development co-operation efforts: Stocktaking of 

initiatives by donor agencies and national development financing institutions” (2018).  

Há, ainda, a publicação do “Responsible Business Conduct Policy Reviews” de vários 

países membros e não membros da OCDE.  

 

Esses trabalhos decorrem, especialmente, do comprometimento de algumas estruturas 

institucionais da Organização.  

 

A OCDE possui, pelo menos, quatro estruturas institucionais que avaliam e monitoram o 

ESG e o RBC: 

 

i) Centro sobre Finanças e Investimento - Centre on Finance and 

Investment;  

ii) Comitê de Mercados Financeiros da OCDE;  

iii) Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento e  

iv) Grupo de Trabalho da OCDE sobre Conduta Empresarial Responsável.  

 

2.1 Centro sobre Finanças e Investimento - Centre on Finance and Investment 

 

O trabalho do Centre on Green Finance and Investment foi estabelecido pela OCDE com 

o propósito de aumentar o investimento na economia verde para o alcance dos Objetivos 

do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 e das metas do Acordo de Paris. Neste 

sentido, o Centre auxilia no apoio à transição para uma economia verde, de baixo carbono 

 
421 OECD. Environmental social and governance (ESG) investing. Disponível em: 

https://www.oecd.org/finance/esg-investing.htm  
422 OCDE, Centre on Green Finance and Investment. About. Disponível em: 

https://www.oecd.org/cgfi/about/  



262 

 

e que seja resiliente ao clima, mediante o desenvolvimento de políticas, de instituições e 

ferramentas eficazes para o financiamento e o investimento verde. 423 

 

Nesse sentido, o Centro apoia a ampliação do investimento verde, dando suporte a 

economias desenvolvidas, emergentes e em desenvolvimento, concentrando trabalho em 

três áreas principais: estratégias, políticas e ações para investimento na transição de baixo 

carbono, resiliência climática e apoio a outros objetivos ambientais, como biodiversidade 

e água; financiamento para investimentos verdes; acompanhamento do progresso em 

finanças e investimentos verdes” 424. Esse trabalho implica no seguinte:  

 

i) Avaliar os impactos das políticas climáticas de investimento e de outras 

políticas na transição de baixo carbono; 

ii) Promover ferramentas e instrumentos de investimento para facilitar o 

financiamento de bancos, investidores institucionais em infraestrutura 

verde; 

iii) Compreender o papel de instituições nacionais e internacionais bem 

como de canais de investimento e ferramentas públicas para que se tomem 

medidas capazes de mitigar o risco e oferecer inventivos a redução de 

riscos e de custos de transição; 

iv) Analisar esquemas obrigatórios de divulgação de mudanças climáticas 

nos países do G20; 

v) Analisar ações de investidores em ações relacionadas à biodiversidade; 

vi) Compreender as práticas de investidores institucionais em áreas de 

governança de investimentos bem como de integração de questões 

climáticas e de outros aspectos ambientais, sociais e de governança (ESG); 

vii) Coletar insights qualitativos e dados quantitativos sobre o impacto de 

medidas e de regulamentos de comércio e de investimento em ações de 

investimento na geração de energia renovável;  

viii) Considerar desafios específicos de governança, de política e de 

financiamento bem como a promoção de políticas coordenadas e 

investimentos em ações em odos os níveis de governo; 

ix) Produzir pesquisas de alta qualidade, auxiliando a colaboração e a ação 

em finanças e investimentos verdes. 425 

 

Um dos trabalhos do Centro é o da formação da Rede de Investidores (Investor Network 

of the Centre on Green Finance and Investment – CGFI Investor Networks), onde se 

reúnem investidores institucionais, fundos de private equity, bancos comerciais, 

desenvolvedores de projetos e outros investidores. Objetiva-se apoiá-los na 

implementação de políticas globais e enfrentar desafios do mercado de finanças e de 

investimentos verdes e sustentáveis.426 

 

O trabalho do Centro da OCDE é realizado em coordenação com os órgãos e redes da 

OCDE que trabalham sobre finanças climáticas, meio ambiente, desenvolvimento, 

 
423 OECD. Centre on Green Finance and Investment. Disponível em: https://www.oecd.org/cgfi/Brochure-

OECD-Centre-on-Green-Finance-and-Investment.pdf Acesso em março de 2022. 
424 Idem. 
425 Idem. 
426 Idem. 



263 

 

governança, investimento, comércio, entre outros427. Desse modo, o Centro trabalha tanto 

com a perspectiva de investimento para o crescimento verde quanto de finanças 

sustentáveis, onde há o monitoramento da aplicação do ESG.  

 

2.2 A Diretoria de Assuntos Financeiros e Empresariais e o Comitê de Mercados 

Financeiros da OCDE 

 

A Diretoria de Assuntos Financeiros e Empresariais auxilia formuladores de políticas a 

promover mercados justos e eficientes, bem como proporcionar o crescimento econômico 

inclusivo. Suas áreas de trabalho incluem: a política de blockchain; suborno em negócios 

internacionais; concorrência; governa corporativa; defesa do consumidor financeiro; 

análise de dados; educação financeira; mercados financeiros; plataforma de 

infraestrutura; seguros; investimento internacional; pensões e poupança de aposentadoria; 

gestão da dívida pública; conduta empresarial responsável; empresas estatais; e confiança 

nos negócios. Além dessas áreas de trabalho, também é incluído finanças e investimentos 

verdes.  428 

 

O Comitê de Mercados Financeiros da OCDE (Committee on Financial Markets), sob a 

Diretoria de Assuntos Financeiros e Empresariais (Directorate forFinancial and 

Enterprise Affairs) tem o objetivo de promover sistemas financeiros que sejam eficientes, 

abertos, estáveis e sólidos, baseando-se em altos níveis de transparência, confiança e 

integridade e no alcance do crescimento sustentável e inclusivo429. São destacados os 

seguintes objetivos do Comitê: 

 
a) aumentar a eficiência, resiliência e transparência de longo prazo dos sistemas 

financeiros, inclusive por meio da promoção e coleta de estatísticas financeiras 

internacionalmente comparáveis; 

b) promover a contribuição das instituições financeiras, incluindo investidores 

institucionais, e dos mercados de capitais para a poupança e investimento, para o 

financiamento de empresas e particulares e para o crescimento; 

c) contribuir para o aprimoramento das abordagens políticas no setor financeiro;    

d) promover mercados de dívida pública eficientes e transparentes;    

e) promover educação financeira eficaz e proteção ao consumidor e a capacidade de 

indivíduos e empresas de acessar e usar serviços financeiros e lidar com riscos. 

(tradução livre)430 

 

Para garantir o cumprimento desses objetivos, o Comitê da OCDE trabalha no 

desenvolvimento de métodos de supervisão proativa dos mercados financeiros, análise de 

impacto no crescimento econômico, promoção do diálogo sobre políticas, coletas de 

informações e estatísticas, entre outros. Os membros convidados a participar do Comitê 

são o Brasil, a Índia, a Indonésia, a República Popular da China, A África do Sul, a 

Bulgária e a Romênia. 431 

 

As áreas de trabalho do Comitê são:  

 
427 OECD. Centre on Green Finance and Investment. Disponível em: https://www.oecd.org/cgfi/Brochure-

OECD-Centre-on-Green-Finance-and-Investment.pdf Acesso em março de 2022. 
428 OCDE. Directorate for Financial and Enterprise Affairs. Disponível em: https://www.oecd.org/daf/. 

Acesso em março de 2022. 
429 OECD. Committee on Financial Markets. On-Line Guide to OECD Intergovernmental Activity. 

Disponível em: https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/ShowBodyView.aspx?BodyID=1655&Lang=en 

Acesso em março 2022 
430 Idem. 
431 Idem. 
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i) Financial Markets & Intermediation: Trata-se da supervisão financeira 

global bem como da análise dos mercados financeiros e da avaliação das 

estruturas e políticas que estão contribuindo para o crescimento 

econômico; 

ii) FinTech & Digitalisation of Finance: Trata-se da avaliação das 

tecnologias financeiras que podem afetar os mercados e o setor financeiro 

bem como da adoção de novas tecnologias inovadoras; 

iii) Sustainable Finance: Parte do pressuposto de que as sustainable 

finance são essenciais para agregar valor ao crescimento no longo prazo. 

Para isso, o seu desenvolvimento deve partir de altos níveis de 

transparência, confiança e integridade para que o sistema financeiro seja 

estável e sólido.432 

 

2.3 Grupo de Trabalho da OCDE sobre Conduta Empresarial Responsável 

 

O Grupo de Trabalho sobre Conduta Empresarial Responsável (OECD Working Party on 

Responsible Business Conduct - WPRBC) está subordinado ao Comitê de Investimento, 

que, por sua vez, é um dos Comitês da Diretoria sobre Assuntos Financeiros e 

Empresariais. O objetivo do Grupo é o de auxiliar o Comitê de Investimento na aplicação 

da Declaração de Investimento Internacional e Empresas Multinacionais e das Diretrizes 

da OCDE para Empresas Multinacionais, incluindo, decisões e recomendações para a 

promoção da conduta empresarial responsável.433  

 

Entre as tarefas dispostas do Grupo de Trabalho estão:  

 

i) Auxiliar os Pontos de Contato Nacional na implementação eficaz das 

Diretrizes da OCDE; 

ii) Realizar a análise de políticas, bem como promover a coerência de 

políticas aplicadas para garantir a conduta empresarial responsável;  

iii) Orientar as empresas e aumentar suas capacidades em implementar as 

Diretrizes da OCDE;  

iv) Envolver-se com os não aderentes das Diretrizes da OCDE que tenham 

interesse em aplicá-las; 

v) Contribuir com o Fórum Global sobre Conduta Empresarial 

Responsável (Global Forum on Responsible Business Conduct) 

vi) Consultar periodicamente organismos como o BIAC, TUAC e a OECD 

Watch e outras partes interessadas sobre a assuntos relacionados às 

Diretrizes da OCDE;  

vii) Relacionar-se com demais órgãos da OCDE e com outras organizações 

e entidades internacionais;  

viii) Realizar tarefas solicitadas pelo Comitê de Investimentos. 434 

 

 
432 OECD. Financial markets. Disponível em: https://www.oecd.org/finance/financial-markets/ Acesso em 

março 2022 
433 OCDE. Working party on Responsible Business Conduct. Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/PrintBodyView.aspx?BodyID=7597&amp;BodyPID=13423&BodyH

ID=0&amp;Lang=en   
434 Idem.  
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Como as Diretrizes da OCDE são aplicadas ao setor financeiro, segundo a Organização, 

o Grupo de Trabalho estuda como a implementação dessas orientações ocorre e pode 

modificar a relação de investimentos. Possui, portanto, trabalhos sobre due diligence no 

setor financeiro e na implementação dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. 435  

 

2.4 Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento  

 

O Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento (Working party on 

climate, Investment and Development - WPCID) é subordinado ao Comitê de Política 

Ambiental (Environment Policy Committee). O WPCID tem por objetivo definir, 

supervisionar e coordenar o trabalho do Comitê de Política Ambiental sobre mudanças 

climáticas, políticas de investimento ambiental, financiamento e cooperação para o 

desenvolvimento.436  

 

Busca identificar estratégias para limitar a extensão dos impactos negativos das mudanças 

climáticas; realizar a análise de eficiência econômica e ambiental; e identificar as 

implicações de políticas de investimento, financiamento e cooperação para o 

desenvolvimento, que se relacionem com o meio ambiente.  Possui foco na integração de 

questões ambientais nas estruturas de políticas econômicas e na análise de mudanças 

climáticas. E, ainda, promove o intercâmbio de informações sobre a elaboração e adoção 

de boas práticas nas áreas em que trabalha. 437 

 

As Organizações que são observadores do WPCID são: Business at OECD (BIAC), Trade 

Union Advisory Committee (TUAC), Global Environment Facility (GEF), UN 

Development Programme (UNDP), UN Environment (UNEP), UN Framework 

Convention on Climate Change (UNFCCC), World Bank. 438 

 

Recente trabalho conduzido pelo WPCID é o “Developing Sustainable Finance 

Definitions and Taxonomies” (2020), no qual analisa as definições oficiais de finanças 

sustentáveis e as taxonomias adotadas em cinco jurisdições: União Europeia, República 

Popular da China, Japão, França e Holanda. 439 

 

3. OS INSTRUMENTOS LEGAIS, GUIDELINES E DIRETRIZES DA OCDE: A 

RELAÇÃO ENTRE O SETOR FINANCEIRO E QUESTÕES SOCIAIS, 

ECONÔMICAS E AMBIENTAIS 

 

A partir dos estudos desenvolvidos pela OCDE, formam-se os instrumentos legais da 

organização que possuem significativa força de aplicação sobre os aderentes membros e 

não membros. Os instrumentos legais da OCDE podem ser subdivididos nas seguintes 

categorias distintas: 

 
435 OCDE. OECD Working Party on Responsible Business Conduct: Promoting responsible business 

conduct across economies. Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/OECD-working-party-on-

responsible-business-conduct.pdf Acesso em abril de 2022. 
436 OECD, OECDGROUPS. WORKING PARTY ON CLIMATE, INVESTMENT AND 

DEVELOPMENT (WPCID).Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/PrintBodyView.aspx?BodyID=7518&amp;BodyPID=13500&BodyH

ID=0&amp;Lang=en  
437 Idem. 
438 Idem. 
439 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
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i) As decisões são adotadas pelo Conselho da Organização e possuem força 

jurídica vinculativa para todos os membros, com exceção daqueles que se 

abstiveram em aderir ao instrumento.  

ii) As recomendações (guidelines) também são adotadas pelo Conselho, 

mas não possuem força jurídica vinculativa. São instrumentos que 

possuem compromisso político orientado por princípios.  

iii) Documentos de Resultados Substanciais (Substantive Outcome 

Documents) são elaborados por aderentes definidos individualmente como 

resultado de uma reunião ministerial de alto nível ou de outra reunião da 

Organização. Nesse caso, não são adotados por um órgão da OCDE. 

iv) Acordos Internacionais são instrumentos negociados e celebrados no 

âmbito da Organização, possuindo força jurídica vinculativa entre as 

Partes. 

v) Acordo, Entendimento e Outros são as outras formas de instrumentos 

jurídicos substantivos da OCDE constituídos ao longo do tempo, por 

exemplo, Entendimento Internacional sobre Princípios de Transporte 

Marítimo ou as Recomendações do Comitê de Assistência ao 

Desenvolvimento. 440  

 

Embora grande parte das categorias de instrumentos legais da OCDE não tenha força 

jurídica vinculativa, é importante salientar que existe forte expectativa no cumprimento 

dos instrumentos aderidos, o que é verificado pelo acompanhamento dos membros e dos 

órgãos da organização. Assim, não há a aplicação de sanções pelo não cumprimento dos 

instrumentos. O enforcement ocorre pela vigilância multilateral, pelo acompanhamento e 

monitoramento entre os pares, na medida em que a elaboração e a aderência aos 

instrumentos decorrem de forte consenso dos membros e extensos estudos anteriores. 441 

 

Além disso, a OCDE possui Guidelines, Diretrizes e mecanismos de due diligence que 

orientam formuladores de políticas e tomadores de decisão tanto do setor público quanto 

privado. Embora também sejam voluntários, há considerável expectativa de que sejam 

cumpridos, e ações de monitoramento são realizadas para verificar se os aderentes seguem 

as suas determinações. 

 

3.1 Os instrumentos legais da OCDE relacionados às finanças sustentáveis 

 

A relação do setor financeiro com questões sociais, ambientais e econômicas é orientada 

pela Declaração de Crescimento Verde e por outros instrumentos legais da OCDE que 

direta ou indiretamente podem ser aplicados às finanças sustentáveis. A “Recomendação 

do Conselho sobre uma Regulamentação Financeira Eficaz e Eficiente” e a 

“Recomendação do Conselho para o Bom Desempenho de Planos de Pensão de 

Contribuição Definida” correspondem a perspectiva unicamente financeira.  

 

 
440 OCDE. Legal Instrumentos. General Information. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/general-information  
441 THORSENTEN, Vera; GULLO, Marcelly Fuzaro. O Brasil na OCDE: Membro pleno ou mero 

espectatdor? Escola de Economia de São Paulo da Fundação Getulio Vargas FGV EESP. WORKING 

PAPER 479 – CCGI Nº 08. 2018. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/23926/TD%20479%20-

%20CCGI_08.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Por sua vez, a “Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais”, 

embora não tenha uma linguagem direcionada ao setor financeiro, é aplicada também 

conforme a orientação da Conduta Empresarial Responsável para Investidores 

Institucionais (Responsible business conduct for institutional investors).  

 

a) A Recomendação do Conselho sobre um Quadro de Políticas para uma 

Regulamentação Financeira Eficaz e Eficiente  

 

A OCDE adotou a Recomendação do Conselho sobre Quadro de Políticas para uma 

Regulamentação Financeira Eficaz e Eficiente (Recommendation of the Council on a 

Policy Framework for Effective and Efficient Financial Regulation - 

OECD/LEGAL/0377) com o objetivo de que os membros desenvolvam um quadro de 

políticas que possibilite uma regulação financeira eficaz e eficiente. Deve-se garantir a 

transparência no funcionamento do sistema financeiro, o que inclui a formação de 

conjuntos de estatísticas e indicadores abrangentes, relevantes e atualizados, informações 

sobre produtos, serviços, transações, entre outros. Também inclui a transparência na 

atuação das autoridades governamentais e do setor privado em colaboração com o 

governo.442 

 

A transparência deve ser acompanhada por medidas de vigilância e análise de modo a 

garantir informações para fundamentar políticas e regulamentos sólidos, e identificar 

falhas e tendências de mercado. Essas informações também são importantes para 

pesquisa, análise e discussão colaborativa sobre o sistema financeiro e seus 

desdobramentos, entre outros. 443 

 

Na elaboração dos objetivos de política da regulação financeira, deve-se identificar os 

problemas e os casos de intervenção. Também deve-se garantir uma estrutura para que o 

regulamento financeiro seja claro, e a política deve ser elaborada de forma sólida, 

abrangendo não apenas o sistema financeiro como um todo, como também setores, 

instituições e produtos específicos. Quando definidos, os objetivos de política devem ser 

priorizados e devem ser analisados frente a outras políticas para identificação de 

possibilidades de compensação e de reforço mútuo. 

 

A utilização de instrumentos nas políticas de regulação do sistema financeiro deve ser 

identificada e seu impacto mensurado. Há de se analisar também a combinação dos 

instrumentos com os objetivos da política e se orientar pelos seguintes princípios:  

 
Tabela 61: Princípios de uma regulação financeira eficaz e eficiente 

Precaução Os formuladores de políticas devem prever e abordar de forma proativa os 

riscos e problemas emergentes, bem como não devem iniciar reformas 

motivados apenas pelo início de uma crise. 

 

Baseada no risco A regulação financeira deve ser orientada para o risco do sistema 

financeiro. Também deve ser dado prioridade aos riscos que podem 

comprometer a realização dos objetivos de política. A regulação deve estar 

alinhada na promoção de uma gestão de risco sólida no sistema financeiro 

e no fortalecimento de estímulos para que haja um comportamento 

adequado.  

 
442 OECD, OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective 

and Efficient Financial Regulation. OECD/LEGAL/0377. Adopted on:  25/11/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377  
443 Idem. 
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Abrangência A abrangência inclui as falhas de mercado identificadas e as necessidades 

econômicas e sociais amplas em nível doméstico e global. Também 

envolve o uso de ferramentas e mecanismos regulatórios para que seja 

possível alcançar objetivos políticos e realizar a combinação da regulação 

financeira com outros instrumentos políticos.  

 

Segundo o Instrumento Legal da OCDE, a abrangência significa que:  

 

“i) Todos os participantes do sistema financeiro e produtos, serviços, 

instituições, sistemas e mercados relacionados estão sujeitos a estruturas e 

supervisão regulatórias e de supervisão apropriadas; 

ii) Componentes interligados do sistema financeiro, seja em termos de 

grupos financeiros, setores, sistemas ou mercados, bem como condições 

macroeconômicas mais amplas, estão adequadamente sujeitos a uma visão 

integrada e global para que riscos inter-relacionados e canais de contágio 

possam ser adequadamente identificados e, conforme necessário, 

abordados, tanto em nível micro quanto macro; e, 

iii) Todas as ferramentas e mecanismos apropriados são usados para 

garantir uma abordagem global e integrada à regulação e supervisão de 

participantes, produtos, serviços, instituições, sistemas e mercados 

relevantes.” (tradução livre) 444 

 

Consistência e neutralidade 

competitiva 

A regulação financeira deve ser aplicada de forma consistente e 

“functionally equivalent”, ou seja, de forma neutra do ponto de vista de 

produto, instituição, setor e mercado para garantir que riscos semelhantes 

sejam tratados de forma equivalente. A regulação financeira deve ser 

consistente e integrada, devendo ser adotadas em produtos, serviços, 

setores, sistemas e mercados por empresas e grupos financeiros. 

 

Tomada de decisão e aplicação O processo de tomada de decisão deve ser transparente e de alta qualidade, 

mediante a adoção de mecanismos eficazes de aplicação. Adota-se, como 

guia, o 1995 OECD Reference Checklist for Regulatory Decision-Making, 

devendo-se observar as especificidades e exigências da regulação 

financeira.   

 

Revisão sistemática A adoção da regulação financeira deve ser avaliada em termos de 

qualidade, implementação e impacto para verificar se alcançou os seus 

objetivos específicos, qual o possível custo para o alcance desses objetivos 

e se há possibilidade de melhora do processo de decisão. 

  

Coordenação internacional, 

convergência e implementação na 

formulação de políticas e regras 

A regulação financeira deve ser abrangente e consistente 

internacionalmente na medida do possível. A convergência gradual deve 

ser alcançada mediante a implementação de políticas.  

 

Coordenação internacional na 

regulação de empresas e grupos 

financeiros internacionalmente ativos 

É necessária a cooperação e a coordenação sobre a regulação de empresas 

e grupos financeiros internacionalmente ativos na medida em que 

representam desafios especiais aos sistemas nacionais. 

 

Promoção de mercados abertos, 

competitivos e seguros mediante o 

estabelecimento de condições 

equitativas e remoção de duplicações 

desnecessárias, encargos, conflitos e 

barreiras entre os países 

A regulação financeira deve garantir condições equitativas, não deve 

ocasionar duplicações desnecessárias ou encargos, barreiras ou conflitos. 

Devem ser promovidos mercados abertos, competitivos e seguros. 

Fonte: OECD, OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective and 

Efficient Financial Regulation. OECD/LEGAL/0377. Adopted on:  25/11/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377  Elaboração: as autoras 

 

A aplicação dos objetivos e instrumentos de política devem ser adequados às instituições, 

permitindo (i) maximizar as sinergias disponíveis; (ii) assegurar a consistência e 

 
444 OECD, OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective 

and Efficient Financial Regulation. OECD/LEGAL/0377. Adopted on:  25/11/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377  
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coordenação; (iii) alinhar incentivos e minimizar potenciais conflitos; e (iv) promover a 

responsabilização, entre outros. A implementação dos instrumentos e políticas também 

deve ser realizada em coordenação, supervisão e controle das instituições, bem como deve 

estar sujeita a mecanismos de revisão. 445 

 

Embora na Recomendação do Conselho sobre um Quadro de Políticas para 

Regulamentação Financeira Eficaz e Eficiente, de 2009, não haja previsão explícita de 

preocupações com meio ambiente, questões sociais e de governança (ESG value), é 

importante considerá-la. Isto porque um dos objetivos da organização é o de garantir a 

transparência, a confiança e a integridade do mercado financeiro em consonância com o 

crescimento verde, sustentável e inclusivo446. Neste sentido, compreende-se que a 

Recomendação apresenta uma estrutura, na qual os investimentos ESG devem estar em 

consonância.  

 

b) A Recomendação do Conselho para o Bom Desempenho de Planos de Pensão de 

Contribuição Definida 

 

Especificamente sobre ESG, há colocação desse valor como elemento a ser considerado 

na Recomendação do Conselho para o Bom Desempenho de Planos de Pensão de 

Contribuição Definida (Recommendation of the Council for the Good Design of Defined 

Contribution Pension Plans - OECD/LEGAL/0467). Recomenda-se que os membros e 

não membros aderentes elaborem planos de previdência profissional e pessoal, atentando-

se, entre outros fatores, para “Garantir que todos os indivíduos tenham acesso a estratégias 

de investimento adequadas e sustentáveis e a um padrão bem projetado, quando aplicável” 

e “Garantir uma comunicação eficaz, personalizada, regular, consistente e imparcial aos 

membros.” 447 

 

Essas garantias implicam que as pessoas devem ter as condições necessárias para escolher 

as estratégias de investimento, bem como avaliá-las e monitorá-las de acordo com os 

riscos trabalhistas, financeiros, econômicos, demográficos ambientais e de governança 

(ESG) e outros riscos de sustentabilidade. Implica também que a comunicação inclua 

ferramentas de comparação que possam oferecer, ao usuário do sistema, informações 

padronizadas de desempenho, custos, alocação de investimentos e de fatores ESG. 448 

 

c) A Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais 

 

A Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais (Declaration 

on International Investment and Multinational Enterprises - OECD/LEGAL/0144) 

considera que o investimento internacional possui importância para a economia mundial 

e para o desenvolvimento dos países. As empresas multinacionais, por sua vez, possuem 

papel fundamental no processo de investimento, emergindo a necessidade de melhorar o 

clima de investimento estrangeiro, estimular a contribuição positiva das empresas 

multinacionais no progresso econômico, social e ambiental, bem como diminuir as 

dificuldades para realizar as suas operações. Para tomar essas medidas, é necessária a 

 
445 OECD, OECD Legal Instruments. Recommendation of the Council on a Policy Framework for Effective 

and Efficient Financial Regulation. OECD/LEGAL/0377. Adopted on:  25/11/2009. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0377  
446 Idem. 
447 Idem. 
448 Idem. 
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cooperação internacional, o que inclui abranger as demais questões sobre investimento 

internacional e multinacionais, mediante uma estrutura equilibrada de instrumentos que 

se inter-relacionem. 449 

 

Os Estados aderentes são orientados a recomendar que as empresas multinacionais, que 

estejam operando sob sua jurisdição ou território, observem as Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais. Os governos aderentes precisam aplicar o princípio do 

“Tratamento Nacional” em relação a outros países que não sejam governos aderentes, 

inclusive, devem garantir que as suas subdivisões apliquem esse princípio.  

Pela Declaração, reforça-se, ainda, a necessidade de fortalecer a cooperação no campo do 

investimento direto internacional.  E, ainda, tomar medidas transparentes e tratar, de 

forma razoável, os interesses de governos que tenham sido afetados por meio de leis, 

regulamentos e práticas administrativas específicas que tenham desincentivado ou 

incentivado os investimentos internacionais. É previsto também procedimento de 

consulta sobre os assuntos tratados na Declaração, bem como orienta-se pela realização 

de revisões periódicas sobre as questões tratadas com o objetivo de melhorar a eficácia 

da cooperação econômica internacional dos governos aderentes nesses assuntos. 

 

No Anexo 1 do documento, há as Diretrizes para Empresas Multinacionais 

(Recomendações para Conduta Empresarial Responsável em um Contexto Global). E, no 

Anexo 2, aborda-se sobre os Requisitos Conflitantes Impostos às Empresas 

Multinacionais.  A Declaração não possui uma linguagem direcionada para as finanças 

sustentáveis, mas como se analisará a seguir, é aplicável ao setor financeiro.  

 

3.2 Diretrizes e Guidelines: os mecanismos de Due Diligence da OCDE aplicadas ao 

setor financeiro 

 

A OCDE produziu as Diretrizes para Empresas Multinacionais, o que inclui padrões de 

observância das regras (due diligence) que constam do Guia de Due Diligence da Conduta 

Empresarial Responsável. Tais regras também devem ser aplicadas ao setor financeiro de 

forma adaptada. Essa aplicação decorre da correlação entre o aumento das expectativas 

sobre o papel do setor financeiro em contribuir com a concretização do desenvolvimento 

sustentável e a conduta empresarial responsável. 450 

 

Neste sentido, o trabalho da OCDE, no setor financeiro, implica no apoio aos 

profissionais para a aplicação das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, de 

forma ampla. Busca-se o impulsionamento da adoção da conduta empresarial responsável 

e da sustentabilidade. Assim, destaca-se a importância das seguintes orientações: 

 

i) Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais 

ii) Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais 

(2017) 

 
449 OECD, OECD Legal Instruments. Declaration on International Investment and Multinational 

Enterprises. OECD/LEGAL/0144. Adopted on:  20/06/1976. Amended on:  24/05/2011. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0144  
450 OECD. Terms of reference for a diagnostic of environmental, social and governance (ESG) Integration 

in the financial sector in Panama and Costa Rica. Disponível em: http://mneguidelines.oecd.org/ToRs-

Diagnostic-Study-Responsible-Business-Conduct-Financial-Sector-Panama-Costa_Rica-Final.pdf  
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iii) Due Diligence para Empresas Responsáveis e Lançamento de Ações – 

Due Diligence for Responsible Corporate and Securities Underwriting. 451 

 

Esses documentos são orientações básicas de due diligence para bancos, investidores e 

fundos, incluindo recomendações como: i) o desenvolvimento de políticas de 

incorporação de conduta empresarial responsável em políticas e processos de gestão; ii) 

a identificação e avaliação dos possíveis impactos ambientais e sociais associados a 

clientes e empresas investidas; iii) a análise sobre prevenção e mitigação desses impactos; 

d) o acompanhamento da eficácia dos processos de due diligence; iv) a comunicação dos 

resultados e fornecimento e cooperação nas medidas necessárias para mediação, quando 

for apropriado.452 

 

Com base nesses documentos, por exemplo, a OCDE solicitou a realização de estudo 

sobre o diagnóstico regional de integração ambiental, social e de governança (ESG) no 

setor financeiro no Panamá e na Costa Rica453. Posteriormente, no “Responsible Business 

Conduct Country Facto Sheet – Panama”, publicado pela OCDE, em 2022, relatou-se que 

a regulação financeira sustentável do país é limitada ao setor bancário, incluindo 

especialmente, práticas voluntárias de finanças sustentáveis454.  

 

Neste sentido, apresentam-se, brevemente, as Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais e a Conduta Empresarial Responsável; em seguida, apresenta-se a 

Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais; e, por fim, o Due 

Diligence for Responsible Corporate and Securities Underwriting. 

 

a) As Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais e a Conduta Empresarial 

Responsável  

 

Pela Conduta Empresarial Responsável (Responsible Business Conduct - RBC), há a 

expectativa de que as empresas evitem ou mitiguem os impactos negativos das suas 

operações, independente do setor de atuação, tamanho ou propriedade, bem como que 

contribuam com o desenvolvimento sustentável. Mediante o Centro de Conduta 

Empresarial Responsável da OCDE (OECD Centre for Responsible Business Conduct), 

a organização auxilia na moldagem de políticas governamentais e na atuação das 

empresas para contribuir positivamente com o crescimento e o desenvolvimento 

econômico, bem como impulsionar a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030.455 

 

São apresentados como padrões e ferramentas da OCDE para a obtenção da Conduta 

Empresarial Responsável456:  

 

 
451 OECD. Terms of reference for a diagnostic of environmental, social and governance (ESG) Integration 

in the financial sector in Panama and Costa Rica. Disponível em: http://mneguidelines.oecd.org/ToRs-

Diagnostic-Study-Responsible-Business-Conduct-Financial-Sector-Panama-Costa_Rica-Final.pdf  
452 Idem. 
453 Idem. 
454 OECD. Responsible Business Conduct Country Facto Sheet – Panama. 2022. Disponível em: 

https://mneguidelines.oecd.org/responsible-business-conduct-country-fact-sheet-panama.pdf  
455 OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Home. 

Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/ Acesso em abril 2022. 
456 Idem. 
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Tabela 62: Padrões e Ferramentas da OCDE para a Conduta Empresarial Responsável (Responsible Business 

Conduct  - RBC) 

Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais (OECD Guidelines for 

Multinational Enterprises) 

São padrões internacionais abrangentes sobre Conduta 

Empresarial Responsável que refletem a expectativa dos 

governos sobre a ação responsável das empresas. As áreas 

abrangidas pelas Diretrizes incluem direitos trabalhistas, direitos 

humanos, meio ambiente, suborno, interesses do consumidor, 

divulgação de informações, ciência e tecnologia, concorrência e 

tributação.   

 

Pontos de Contato Nacionais (National Contact 

Points for RBC) 

A promoção das Diretrizes da OCDE é realizada por pontos de 

contatos nacionais estabelecidos pelos governos. Esses Pontos 

nacionais também lidam com empresas que não cumprem as 

Diretrizes, funcionando como um mecanismo de reclamação não 

judicial e como uma plataforma de mediação e conciliação. 

  

Due diligence baseada em risco (Risk-based due 

diligence) 

É o elemento chave da Conduta Empresarial Responsável, no 

qual as empresas identificam, previnem e mitigam os impactos 

negativos reais e potenciais da sua atividade, bem como 

analisam como esses impactos são abordados. 

 

Hub de Políticas de Due Diligence (Due 

Diligence Policy Hub) 

Trata-se da reunião das contribuições e análises da OCDE sobre 

os principais desenvolvimentos de políticas que podem ser 

relacionadas à Conduta Empresarial Responsável. Também 

inclui o estabelecimento de conselhos técnicos para auxiliar os 

formuladores de políticas e alinhar as expectativas legais e 

outras políticas. 

 

Avaliações de Alinhamento da OCDE (OECD 

Alignment Assessments) 

Avalia-se o alinhamento de programas da indústria e de outras 

partes interessadas com as recomendações e orientações de due 

diligence da OCDE. 

 

Fonte: OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Home. Disponível 

em: https://mneguidelines.oecd.org/ Acesso em abril 2022 

 

No caso das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, essas diretrizes 

correspondem como uma das quatro partes da Declaração da OCDE de 1976 sobre 

Investimento Internacional e Empresas Multinacionais. As Diretrizes refletem leis e 

padrões internacionalmente reconhecidos e são alinhadas com as recomendações dos 

Princípios Orientadores das Nações Unidas para Empresas e Direitos Humanos (United 

Nations Guiding Principles on Business and Human Rights). 457  

 

São voluntárias, mas os países aderentes, que assumirem o compromisso de cumprir as 

Diretrizes, devem implementá-las, havendo forte expectativa e monitoramento para que 

isso ocorra. Cada país aderente deve estabelecer um Ponto de Contato Nacional para 

aumentar a eficácia e o cumprimento das Diretrizes. Assim, espera-se que as empresas 

evitem e tratem os impactos adversos que possam vir a causar, bem como atuem na 

prevenção e mitigação dos impactos de suas atividades. 458 

 

Desse modo, os padrões e ferramentas relacionados à Conduta Empresarial Responsável 

(Responsible Business Conduct - RBC) são aplicadas às seguintes áreas de trabalho: 

agricultura, due diligence, minerais e extrativos, trabalho infantil, vestuário e calçados, 

 
457 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
458 Idem. 
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Pontos de contato nacionais, alterações climáticas, finanças, public procurement, trade, 

meio ambiente, digitalização, revisão dos países, fórum global e regional459.  

 

Em finanças, as Diretrizes da OCDE não fazem referência direta ao setor financeiro. A 

linguagem utilizada é direcionada especialmente para fornecedores e compradores de 

cadeias de suprimentos em todas as indústrias e setores da economia. 460 

 

No entanto, há a aplicação das Diretrizes da OCDE ao setor financeiro e às empresas de 

investimento comercial, embora a relação entre um investidor e uma empresa investida 

sejam diversas da relação entre um comprador e um fornecedor. No caso do investidor e 

da empresa investida, não há vínculos operacionais ou contratuais, mas a OCDE 

compreende que o investidor pode influenciar a empresa investida.461 

 

A partir da aplicação das Diretrizes da OCDE no setor financeiro, desenvolveu-se a 

Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais462. A Conduta parte do 

entendimento de que o setor financeiro é vital para a construção de uma economia global 

e responsável463.  

 

b) Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais  

 

A Conduta Empresarial Responsável para Investidores Institucionais (Responsible 

business conduct for institutional investors) objetiva auxiliar os investidores na 

implementação das recomendações das Diretrizes da OCDE para Empresas 

Multinacionais ao longo da cadeia de investimento. Segundo a OCDE, a aplicação da 

Conduta possui os seguintes benefícios:  

 

i) Melhor capacidade de implementar as Diretrizes da OCDE, dos 

Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e Direitos Humanos e de 

outras estruturas, por exemplo, Princípios para Investimento Responsável 

(Principles for Responsible Investment) 

ii) Demonstrar ao investidor que, ao atender as Diretrizes da OCDE, há 

uma contribuição positiva para o desenvolvimento sustentável; 

iii) Maior capacidade em atender as expectativas dos clientes quando se 

atua como gestor de investimento, bem como dos beneficiários e membros 

no caso de proprietários de ativos, por exemplo, fundos de pensão; 

iv) Melhor compreensão e gerenciamento de riscos de investimentos. 464 

 

Nesse sentido, a Conduta da OCDE não objetiva criar padrões, mas possui considerações 

práticas para investidores institucionais para que possam aplicar a due diligence das 

Diretrizes da OCDE no setor financeiro. Também a aplicação da Conduta da OCDE não 

 
459 OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Home. 

Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/ Acesso em abril 2022. 
460 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
461 Idem. 
462 Idem. 
463 OECD, Responsible Business Conduct: OECD Guideliness for Multinational Enterprises. Responsible 

business conduct in the financial sector. Disponível em: https://mneguidelines.oecd.org/rbc-financial-

sector.htm Acesso em março de 2022. 
464 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
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prejudica as obrigações de governança corporativa, o dever fiduciário ou quaisquer outras 

leis domésticas e regulamentos nacionais.  

 

A aplicação da due diligence das Diretrizes da OCDE no setor financeiro é um processo 

contínuo no qual o objetivo é evitar e responder a riscos durante toda a cadeia do produto 

ou do serviço. A due diligence, portanto, envolve o seguinte: 

 

i) Identificar os impactos adversos potenciais e reais; 

ii) Prevenir e mitigar os impactos adversos; 

iii) Contabilizar os impactos adversos tratados, o que inclui o 

acompanhamento do desempenho e a comunicação dos resultados.  

 

A due diligence aplicada ao setor financeiro adquire diferente perspectiva se comparada 

à aplicada as empresas. No setor financeiro, a aplicação da due diligence ocorre em 

processo que deverá ser realizado antes da realização do investimento, da nomeação de 

gestores de ativos ou da avaliação dos riscos legais e financeiros. A aplicação da due 

diligence, portanto, está intrinsicamente relacionada aos impactos das atividades, ou seja, 

ao risco.  

 

Quanto ao risco, a Conduta da OCDE adota o termo risco de conduta empresarial 

responsável ou “risco RBC”.  O RBC está relacionado com os impactos adversos em 

questões sociais e de desenvolvimento sustentável, o que inclui a informação e 

divulgação, direitos humanos, relações trabalhistas e industriais, meio ambiente, boa 

governança, conduta ética, suborno, interesses do consumidor, entre outros. 

 

Normalmente, a referência à risco nas empresas é apreendida como o risco para empresa, 

seja o risco financeiro, operacional, de reputação, entre outros. Já o “risco RBC” não 

enfoca o risco para a empresa em si, mas se direciona especialmente para o risco para o 

exterior, ou seja, para a sociedade e o meio ambiente, onde a materialização do impacto 

adverso pode ocorrer.  

 

O “risco RBC” pode tanto refletir um impacto potencial quanto real. Em razão desse risco 

e da consideração da relação entre um investidor e da empresa investida como uma 

“relação comercial”, o investidor se torna ligado aos impactos adversos causados ou 

contribuídos pela empresa investida. Não significa uma transferência de 

responsabilidade, mas do reconhecimento da influência do investidor, ainda que 

minoritário, sobre os impactos provocados pela empresa investida. 

 
Como resultado, espera-se que os investidores considerem os riscos do RBC ao longo 

de seu processo de investimento e usem sua chamada “alavancagem” [“leverage”] com 

as empresas em que investem para influenciar essas empresas investidas para prevenir 

ou mitigar impactos adversos. No entanto, os próprios investidores não são 

responsáveis por lidar com esses impactos adversos. 465 (tradução livre)
 
 

 

Uma forma de influência dos investidores sobre as empresas é realizada ao direcionar 

capital somente para aquelas que sejam socialmente responsáveis ao longo do tempo e 

que considerem, em sua gestão, funcionamento e governança corporativa, os “riscos 

RBC”.  Assim, os investidores não possuem a responsabilidade de realizar processos de 

due diligence em nome de suas empresas investidas que fazem parte do seu portfólio.  

 
465 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
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Cada empresa deve ser responsável pelo próprio processo de due diligence. Ao investidor, 

cabe utilizar o processo de due diligence, específico e diferente do da empresa investida, 

no qual há a identificação, prevenção e mitigação de impactos do “risco RBC” nos seus 

portfólios de investimentos. Espera-se, portanto, que o investidor ou gestor possa: 

 

i) Incorporar o RBC em políticas e sistemas de gestão que sejam relevantes 

ao investidor; 

ii) Identificar impactos adversos, sejam reais ou potenciais, nas carteiras 

de investimento e de investimentos potenciais; 

iii) Utilizar sua influência ou “alavancagem” (leverage) para influenciar 

empresas investidas a mitigar ou prevenir impactos adversos;  

iv) Contabilizar como os impactos adversos são tratados mediante o 

acompanhamento do desempenho do próprio investidor nos portfólios 

quanto a comunicação de resultados das empresas investidas; 

v) Possuir processos que permitam a remediação em casos nos quais um 

investidor contribuiu ou causou um impacto adverso.  

 

Também é esperado que se adote sistemas de gestão de “riscos RBC” em instituições de 

investimento. Isto inclui tomar medidas de controle internos que possam estabelecer 

metas RBC e mecanismos de revisão do alcance dessas metas, sistemas de informação e 

procedimentos operacionais. Outra orientação é a de fornecimento de suporte e de 

recursos adequados, em todos os departamentos e locais relevantes, para que se possa 

realizar a due diligence dentro da instituição de investimento.   

 

Trata-se de uma análise antecipada do “risco RBC” que poderá evitar impactos 

financeiramente relevantes. Embora a Conduta da OCDE não se sobreponha às 

regulações domésticas e leis, orienta-se que o dever fiduciário, tanto quanto possível, 

inclua uma análise do “risco RBC” na realização de investimentos.  

 

O “risco RBC” e o “risco ESG” são relacionados à questões ambientais, sociais e de 

governança. No entanto, segundo a OCDE, “o risco RBC refere-se especificamente ao 

risco de impactos adversos em relação às questões cobertas pelas Diretrizes da OCDE – 

em outras palavras, os riscos para a sociedade e o meio ambiente, não para a própria 

empresa” 466 (tradução livre).  

 

Neste sentido, aponta para a possibilidade de haver diferenciação entre o “risco RBC” e 

o “risco ESG”. Os investidores, portanto, devem procurar entender na prática a diferença 

do conteúdo das Diretrizes e da Conduta da OCDE e o ESG. Os investidores que já 

aplicam a abordagem ESG na constituição dos seus portfólios também podem considerar 

a due diligence de acordo com o “risco RBC”. Diante do crescimento dos serviços de 

pesquisa em ESG, a aplicação dessa abordagem pode funcionar como ponto de partida 

para a incorporação dos “riscos RBC”. 467 

 

 

 

 
466 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
467 Idem. 
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c) Due Diligence para Empresas Responsáveis e Lançamento de Ações - Due Diligence 

for Responsible Corporate and Securities Underwriting 

 

De acordo com o relatório Due Diligence for Responsible Corporate and Securities 

Underwriting, publicado em 2019, as instituições financeiras possuem um papel relevante 

na promoção da sustentabilidade global, na medida em que podem auxiliar no 

direcionamento do investimento para alcançar os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030. O relatório apresenta uma estrutura, que pode ser adotada 

por instituições financeiras, para identificar, responder e comunicar os riscos ambientais 

e sociais que são associados aos seus clientes. 468 

 

Essa estrutura foi elaborada de acordo com as recomendações de implementação das 

Diretrizes da OCDE para empresas multinacionais aplicadas aos empréstimos 

corporativos e de subscrição de atividades. Neste sentido, afirma que:  

 
Para contribuir com as metas de sustentabilidade também é importante que as 

instituições financeiras evitem e tratem os riscos ambientais e sociais associados às suas 

atividades. A esse respeito, uma das contribuições mais poderosas que as empresas 

podem fazer para o desenvolvimento sustentável é incorporar uma conduta empresarial 

responsável em suas atividades e em suas cadeias de valor por meio de fortes processos 

de due diligence. Ao realizar a devida diligência, os bancos podem garantir que fluxos 

de financiamento para projetos e empresas que se comportam de forma responsável e, 

em última análise, beneficiam as pessoas e o planeta.
 469 (tradução livre) 

 

No relatório, há referência tanto ao Responsible Business Conduct (RBC) quanto ao 

“Environmental, Social, and Governance” (ESG). O ESG é apresentado como o termo 

comumente utilizado por bancos e instituições financeiras para descrever o conjunto de 

critérios que avaliam o desempenho de sustentabilidade de uma empresa, o que inclui as 

seguintes dimensões: ambiental, ao analisar como a empresa se preocupa com o meio 

ambiente; social, examina como a empresa gerencia as reações com os seus funcionários, 

fornecedores, comunidades, incluindo questões relacionadas a direitos humanos e 

trabalhistas; e de governança, ao tratar sobre governança corporativa, liderança, controles 

internos, direitos de acionistas, entre outros. 470 

 

3.3 A OCDE em apoio ao UN Principles for Responsible Investment  

 

A principal Plataforma que incentiva o investimento responsável no mundo é a UN 

Principles for Responsible Investment, comumente referenciado apenas por PRI. Foi 

criada em 2005, quando o então secretário-geral das Nações Unidas, Kofi Annan, 

convidou um dos maiores grupos de investidores institucionais para elaborar Princípios 

do Investimento Responsável. 471 

 

A Plataforma objetiva compreender as implicações dos investimentos realizados 

considerando fatores ambientais, sociais e de governança (ESG). Também apoia sua rede 

 
468 OECD (2019), Due Diligence for Responsible Corporate Lending and Securities Underwriting: Key 

considerations for banks implementing the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
469 Idem. 
470 Idem. 
471 PRI, Principles for Responsible Investment. About the PRI: What is the PRI? Disponível em: 

https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri Acesso em abril de 2022. 
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internacional de signatários investidores em incorporar a abordagem ESG em suas 

decisões de investimento e de propriedade. 472 

 

O PRI possui 6 princípios orientadores dos investimentos:  

 
Tabela 63: Princípios PRI 

Princípio 1: Incorporar questões ESG na análise de investimentos e nos processos de tomada de decisão 

Princípio 2: Tornar-se proprietário de ativos e incorporar questões ESG nas políticas e práticas de propriedade 

Princípio 3: Buscar a divulgação apropriada sobre questões ESG nas entidades onde se realiza o investimento 

Princípio 4: Prover a aceitação e implementação desses Princípios no setor de investimentos 

Princípio 5: Trabalhar em conjunto para aumentar a eficácia da implementação desses Princípios 

Princípio 6: Cada investidor deverá relatar suas atividades e o progresso na implementação dos princípios 

Fonte: PRI, Principles for Responsible Investment. About the PRI: What is the PRI? Disponível em: 

https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri Acesso em abril de 2022. 

 

Esses princípios foram desenvolvidos por investidores para investidores de modo que sua 

implementação pode contribuir com o desenvolvimento de um sistema financeiro global 

mais sustentável. Possuem por propósito promover a boa governança, a integridade, a 

responsabilidade e discutem sobre os obstáculos, identificados nas práticas, 

regulamentações e estruturas de mercado, que devem ser enfrentadas. 473 

 

Assim, a aplicação do PRI parte da formalização da noção de que os investidores 

institucionais têm a responsabilidade de respeitar os direitos humanos, o que foi 

formalizado pela ONU e pela OCDE em 2011.  Por respeito aos direitos humanos, 

entende-se a aplicação dos direitos dispostos na Carta Internacional de Direitos Humanos, 

(Declaração Universal de Direitos Humanos; Pacto Internacional sobre Direitos 

Econômicos, Sociais e Culturais; o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e 

seus Protocolos Facultativos). Também se compreende por aqueles dispostos na 

Declaração da Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos 

Fundamentais no Trabalho e nas oito convenções fundamentais.474 

 

O respeito aos direitos humanos, nas atividades de investimento, inclui três fatores de 

acordo com os princípios PRI: o primeiro é o compromisso político; o segundo são os 

processos de due diligence; o terceiro é o de habilitação ou fornecimento de acesso ao 

recurso. No quadro baixo, elaborado pelo PRI, pode-se visualizar a aplicação desses três 

elementos. 475 

 
Tabela 64: Respeito aos direitos humanos nas atividades de investimento 

Política Processos de Due Diligence Acesso ao recurso 

 

Adoção de compromisso político de 

respeito aos direitos humanos 

internacionalmente reconhecidos 

- Identificar resultados negativos 

reais e potenciais para as pessoas, 

em decorrência dos investimentos; 

- Prevenir e mitigar os resultados 

negativos reais e potenciais que 

forem identificados; 

- Habilitar ou fornecedor acesso para 

remediar algum resultado negativo 

 
472 PRI, Principles for Responsible Investment. About the PRI: What is the PRI? Disponível em: 

https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri Acesso em abril de 2022. 
473 Idem. 
474 PRI, Principles for Responsible Investment. Why and how investors should act on human rights. 22 

October 2020. Disponível em: https://www.unpri.org/human-rights/why-and-how-investors-should-act-

on-human-rights/6636.article  
475 Idem. 
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- Acompanhar a gestão contínua dos 

resultados dos direitos humanos; 

- Comunicar aos clientes, 

beneficiários e parte afetadas 

publicamente sobre os resultados 

identificados e as ações tomadas. 

Fonte: PRI, Principles for Responsible Investment. About the PRI: What is the PRI? Disponível em: 

https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri Acesso em abril de 2022. 

PRI, Principles for Responsible Investment. Why and how investors should act on human rights. 22 October 2020. 

Disponível em: https://www.unpri.org/human-rights/why-and-how-investors-should-act-on-human-rights/6636.article 

 

A atuação dos investidores pode ser feita mediante suas decisões de investimento, pela 

administração dos investimentos, bem como pelo diálogo com os formuladores de 

políticas e outras partes interessadas. Para a atuação do investidor, há a necessidade de 

requisição de informações sobre toda a cadeia de valor dos investimentos: dos gestores 

de investimentos e de outros prestadores de serviços. 476 

 

A concepção é a de que prevenir e mitigar os resultados negativos reais e potenciais para 

as pessoas pode melhorar a gestão do risco financeiro e alinhar as atividades realizadas 

às novas demandas de beneficiários, clientes e reguladores. Aplica-se, portanto, os 

direitos humanos no setor financeiro de acordo com a ONU, mediante o United Nations 

Guiding Principles for Business and Human Rights, e com as Diretrizes da OCDE. 477 

 

Mais de 180 investidores, que são signatários do PRI, aplicam o United Nations Guiding 

Principles for Business and Human Rights e as Diretrizes da OCDE, inclusive a Conduta 

Empresarial Responsável para Investidores Institucionais. Outra ferramenta utilizada é o 

tool kit para investidores em direitos humanos da Investor Alliance for Human Rights. 478 

 

A partir da due diligence em direitos humanos, entende-se que abordagens de ESG podem 

ser preparadas479. A integração da abordagem ESG nas práticas de investimento e nos 

processos de tomada de decisões se torna cada vez mais padrão em requisitos regulatórios 

e legais para investidores institucionais.  

 

Nesse sentido, entende-se que os investidores, que não incorporarem as questões ESG, 

podem estar descumprindo os seus deveres fiduciários, estando sujeitos à contestação 

legal. A prudência exigida dos fiduciários demanda a incorporação de fatores ESG que 

sejam financeiramente relevantes no processo de tomada de decisão de investimento. 

Também demanda o incentivo de adoção de altos padrões de desempenho ESG nas 

empresas e nas entidades que investem, bem como o apoio à estabilidade e resiliência do 

sistema financeiro. 480 

 

Faz parte do dever fiduciário, a divulgação da abordagem de investimento adotada, 

inclusive das preferências e estratégias utilizadas. Está previsto, para os futuros trabalhos 

 
476 PRI, Principles for Responsible Investment. Why and how investors should act on human rights. 22 

October 2020. Disponível em: https://www.unpri.org/human-rights/why-and-how-investors-should-act-

on-human-rights/6636.article  
477 Idem. 
478 Idem. 
479 Idem. 
480 PRI, Principles for Responsible Investment. The modern interpretation of fiduciary duty. 6 November 

2020. Disponível em: https://www.unpri.org/fiduciary-duty/the-modern-interpretation-of-fiduciary-

duty/6538.article  
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do PRI, análise sobre a adoção de diferentes estratégias e preferências que podem afetar 

as decisões de investimentos.481 

 

O trabalho do PRI é independente, sem associação com quaisquer governos específicos, 

não faz parte das Nações Unidas, mas possui o apoio de formuladores de políticas globais, 

por exemplo, da ONU (especialmente, do UNEP FI e do Pacto Global da ONU) e da 

OCDE482. Segundo a OCDE, o PRI e as Diretrizes aplicadas pela organização derivam de 

valores comuns, possuindo, portanto, missões de interesse mútuo. As Diretrizes da OCDE 

podem ainda auxiliar as empresas multinacionais a progredir em questões ESG.483 

 

4. AS MÉTRICAS E TAXONOMIAS ESG: O MONITORAMENTO REALIZADO 

PELA OCDE 

 

Diante das diretrizes da ONU e da OCDE, suas orientações são incorporadas em algumas 

estruturas de avaliação ESG para investidores. No entanto, o forte crescimento de 

investimento ESG provocou o surgimento de diferentes métricas, índices e rating 484  

 

O termo “métricas ESG” (ESG metrics) é utilizado ao se referir a dados e padrões 

quantitativos e qualitativos aplicados para avaliar, comparar e acompanhar o desempenho 

das empresas em questões ambientais, sociais e de governança, o que inclui a exposição 

e gestão de riscos ESG. Por sua vez, o termo “ESG rating” faz referência ao amplo 

espectro de produtos ESG em finanças sustentáveis, bem como pode incluir pontuações 

e classificações ESG.485 

 

Segundo a OCDE, as classificações e pontuações ESG objetivam avaliar a exposição de 

uma entidade, instrumento ou emissor de investimento a riscos e oportunidades ESG 

mediante a consolidação e ponderação das métricas ESG486. Os índices ESG são formas 

de ponderação total ou parcial dos fatores ESG de acordo com o fornecedor do índice487.  

 

Há uma ampla gama de classificações ESG que variam de um provedor de classificação 

para o outro, na medida em que utilizam diferentes metodologias para traduzir as 

informações e resultados de sustentabilidade. Discute-se até que ponto as práticas atuais 

de ESG realmente estão apresentando informações suficientes, relevantes e acessíveis aos 

 
481 PRI, Principles for Responsible Investment. The modern interpretation of fiduciary duty. 6 November 

2020. Disponível em: https://www.unpri.org/fiduciary-duty/the-modern-interpretation-of-fiduciary-

duty/6538.article  
482 PRI, Principles for Responsible Investment. About the PRI: What is the PRI? Disponível em: 

https://www.unpri.org/about-us/about-the-pri Acesso em abril de 2022. 
483 OECD; PRI. THE UN Principles for Responsible Investment and the OECD guidelines for multinational 

enterprises: complementarities and distinctive contributions. Investment Division, Directorate for Financial 

and Enterprise Affairs Organisation for Economic Co-operation and Development. Disponível em: 

https://www.oecd.org/investment/mne/38783873.pdf  
484 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
485 OECD. ESG metrics and rating: Mapping and gap analysis study. Terms of Reference. Disponível em: 

https://mneguidelines.oecd.org/esg-metrics-and-ratings-mapping-and-gap-analysis-study-terms-of-

reference.pdf 
486 Idem. 
487 OECD (2017), Responsible business conduct for institutional investors: Key considerations for due 

diligence under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises 
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investidores para que, de fato, haja a congruência entre os investimentos e os valores 

ambientais, sociais e econômicos adotados.488 

 

O aumento de todas essas formas de compreender se um investimento adota a abordagem 

ESG provoca a falta de clareza e, muitas vezes, compromete a transparência na 

compreensão do que seja o investimento ESG ou até mesmo dúvidas sobre qual conceito 

ESG se deve aplicar. Essa variabilidade de compreensões ESG foi possível diante do 

ecossistema relacionado a essa abordagem, cujos principais atores são: os emissores 

financeiros, os provedores de classificação ESG e de índices ESG e os usuários ESG489  

 

- Por emissores financeiros, compreende-se como qualquer “emissor que fornece capital 

ou dívida aos mercados financeiro, público ou privado, e que exige capital dos 

investidores”490 (tradução livre). 

- Por provedores de classificação ESG, compreende-se como as empresas que realizam 

a avaliação das emissões de ações e dívidas de acordo com a divulgação oferecida pelos 

emissores. As classificações podem ser baseadas em metodologias quantitativas, por 

exemplo, mediante a ponderação de métricas, ou pode-se utilizar outras fontes de dados. 

Exemplos de grandes fornecedores de classificação ESG são: MSCI, Sustainalytics, 

Bloomberg, Thomson Reuters e RobecoSAM.  

- Provedores de índices ESG: os fornecedores de classificação ESG podem ser também 

de índices ESG, por exemplo, MSCI e Bloomberg.  

- Usuários ESG: podem ser gestores de ativos, investidores institucionais e autoridades 

públicas. Os investidores podem ser tanto entidades públicas quanto privadas. 491 

 

Os gestores de ativos e de fundos de investimento elaboram carteiras segregadas ou 

produtos de investimento a partir das informações dos provedores de classificação e de 

índice ESG. Com o crescimento da abordagem ESG, esses gestores acabam realizando 

suas próprias classificações para tomar decisões de composição de carteiras ou de 

produtos de investimento. 

 

Há, ainda, atores que auxiliam no enquadramento, orientação e supervisão ESG; e, 

por isso, influenciam e auxiliam na elaboração dos relatórios não financeiros 

prospectivos, inclusive, envolvendo materialidade financeira, alinhamento social e de 

sustentabilidade a longo prazo. São órgãos de divulgação e de boas práticas de seus 

membros, por exemplo: Sustainability Accounting Standards Board (SASB), o Global 

Reporting Initiative (GRI) e o International Integrated Reporting Council (IIRC). 

 

E, há os reguladores de mercado e supervisores de instituições, de seguros e de 

fundos de pensões que avaliam ainda as taxonomias ESG e de divulgação, na medida em 

que o mercado de produtos ESG pode afetar os investidores e a estabilidade do setor 

financeiro. Também “mais da metade dos reguladores de valores mobiliários são 

responsáveis pelo registro e autorização de empresas de investimento que fornecem 

 
488 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
489 Idem. 
490 Idem. 
491 Idem. 
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produtos financeiros ESG”492 (tradução livre). Essas entidades contribuem para a 

avaliação de práticas ESG e promulgam boas práticas de divulgação.  

 

Por fim, há ainda os definidores de condutas éticas responsáveis que incluem as 

organizações internacionais, por exemplo, a ONU, a OCDE e a ISO (International 

Organization for Standardization). A ISO/TC 322 é o comitê técnico responsável pelo 

desenvolvimento de Standards ISO direcionados para as finanças sustentáveis. O objetivo 

é o de integrar questões de sustentabilidade, mediante medidas ambientais, sociais e de 

governança, nas finanças sustentáveis493.    

 

Desse modo, analisam-se as estruturas de divulgação ESG, as taxonomias ESG 

acompanhados pela OCDE.    

   

 4.1 Estruturas de divulgação ESG: SASB Standards, IIRC e GRI Report 

 

Diante da complexidade dos objetivos a serem atingidos, procura-se trabalhar em direção 

à obtenção de transparência, consistência na elaboração de métricas e na capacidade de 

comparar metodologias de rating. Considera-se necessário também que órgãos, que 

definem padrões ESG, e entidades do setor privado sejam orientados de forma global de 

modo a se garantir a eficiência, a resiliência e a integridade do mercado. 494 

 

Avaliações sobre a sustentabilidade da empresa e mensuração do ESG, por métricas ESG 

ou rating ESG, que podem ser citados, são: MSCI, Bloomberg, Thomson 

Reuters/Refinitiv, Nasdaq, Trucost, e RepRisk495. Também há a aplicação de padrões para 

a disponibilização de informação em relatórios ambientais importantes na mensuração 

ESG, segundo relatório publicado na OCDE496: SASB Standards (Value Reporting 

Foundation), International Integrated Reporting Council (IIRC) e GRI.  

 

a) SASB Standards (Value Reporting Foundation) 

 

O SASB standards orientam a forma como deve ser realizada a divulgação de 

informações de sustentabilidade que são financeiramente relevantes para empresas e 

investidores. É mantido pelo Value Reporting Foundation, organização sem fins 

lucrativos cujo objetivo é o de fornecer recursos para empresas e investidores para que 

obtenham uma visão compartilhada do valor corporativo, de impactos financeiros e 

sustentabilidade. 497 

 

O desenvolvimento dos SASB standards partem do pressuposto de que as questões 

ambientais devem ser inseridas nos negócios globais, na medida em que afetam a 

condição financeira, o desempenho operacional e o valor empresarial das empresas. O 

gerenciamento do uso eficiente da água é importante para uma empresa de bebidas assim 

 
492 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
493 Idem. 
494 Idem. 
495 OECD. ESG metrics and rating: Mapping and gap analysis study. Terms of Reference. Disponível em: 

https://mneguidelines.oecd.org/esg-metrics-and-ratings-mapping-and-gap-analysis-study-terms-of-

reference.pdf  
496 Boffo, R., and R. Patalano (2020), “ESG Investing: Practices, Progress and Challenges”, OECD Paris, 

p. 11. www.oecd.org/finance/ESG-Investing-Practices-Progress-and-Challenges.pdf 
497 Value Reporting Foundation, SASB Standards. About. Disponível em: https://www.sasb.org/about/   
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como a gestão de conflitos (governança) é essencial para um banco de investimentos, por 

exemplo. 498 

 

Esses standards estão disponíveis para 77 setores organizados em 11 categorias, quais 

sejam: bens de consumo, processamento de extrativos e minerais, finanças, comida & 

bebida, cuidados de saúde, infraestrutura, recursos renováveis e energia alternativa, 

transformação de recursos, serviços, tecnologia e comunicações e transporte. Na 

categoria finanças, os standards se aplicam a atividades de gestão de ativos e custódia, 

bancos comerciais, finanças de consumidor (consumer finance), seguro, financiamento 

hipotecário e bolsas de valores e mercadorias. 499 

 

De acordo com os SASB standards relacionados à bolsa de valores e mercadorias, o termo 

“sustentabilidade” é utilizado para as atividades corporativas que podem manter ou 

ampliar a capacidade da empresa em criar valor corporativo no logo prazo. Contabilizar 

a “sustentabilidade” significa observar: “a governança e gestão dos impactos ambientais 

e sociais de uma empresa decorrentes da produção de bens e serviços, bem como sua 

governança e gestão dos capitais ambientais e sociais necessários para criar valor de longo 

prazo” (tradução livre). Assim, a sustentabilidade também é referida como ESG 

(environment, social and governance). 500 

 

Os SASB standards são organizados em quatro etapas: 

 

i) Tópico de divulgação, no qual apresenta os requisitos mínimos de 

divulgação específicos do setor que constituem informação relevante, bem 

como descrição sobre o que significa a má ou insuficiente gestão de cada 

um dos requisitos; 

ii) Métricas contábeis, apresenta-se um conjunto de métricas 

quantitativa/qualitativas cujo objetivo é o de avaliar cada tópico; 

iii) Protocolos técnicos que apresentam definições, escopo, 

implementação, compilação e apresentação para as métricas contábeis; 

iv) Métricas de atividade são as que permitem a quantificação da escala de 

negócios da empresa e que podem ser utilizadas para normalizar dados e 

facilitar a comparação entre eles.501 

 

Assim como os SASB standards são considerados como recursos do Value Reporting 

Foundation, o Integrated Reporting Framework também é. 502 

 

b) International Integrated Reporting Council (IIRC) 

 

O International Integrated Reporting Council (IIRC) foi desenvolvido para promover a 

comunicação sobre a criação, preservação e erosão de valor de modo a contribuir para a 

 
498 Value Reporting Foundation, SASB Standards. About. Disponível em: https://www.sasb.org/about/   
499 Value Reporting Foundation, SASB Standards. Download SASB Standards. Disponível em: 

https://www.sasb.org/standards/download/  
500 SASB. Financials. Sector Security & Commodity Exchanges: Sustainability Accounting Standard. 

Prepared by the Sustainability Accounting Standards Board. October 2018. Industry Standard | Version 

2018-10. Disponível em: https://www.sasb.org/wp-

content/uploads/2018/11/Security_Commodity_Exchanges_Standard_2018.pdf  
501 Idem. 
502 Value Reporting Foundation, SASB Standards. About. Disponível em: https://www.sasb.org/about/   
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estabilidade financeira e para o desenvolvimento sustentável. A produção do relato 

integrado de acordo com as orientações do IIRC busca: 

 

i) Melhorar a qualidade de informações disponíveis para os provedores de 

capital financeiro (providers of financial capital), permitindo uma 

alocação de capital mais eficiente e produtiva; 

ii) Promover a elaboração de relatórios corporativos mais coesos e 

eficientes, que comuniquem os fatores que afetam materialmente a 

capacidade de uma organização; 

iii) Aumentar a responsabilidade, bem como a abrangência da 

administração base de capitais (sejam eles financeiros, manufaturados, 

intelectual, humano, social e de relacionamento, e capital natural), 

inclusive promover a compreensão das interdependências que são 

estabelecidas entre esses capitais; 

iv) Apoiar o pensamento integrado e o processo de tomada de decisões e 

de ações que tenham por foco a criação de valor no curto, médio e longo 

prazo.503 

 

Os Princípios de Pensamento Integrado (Integrated Thinking Principles) são também 

mantidos pela Value Reportig Foundation. Esses princípios podem ser utilizados 

sozinhos ou junto com os SASB standards. 504 

 

c) GRI – Global Reporting Initiative  

 

A GRI é uma entidade internacional com o objetivo de elaborar relatórios de 

sustentabilidade e desenvolver standards ou normas internacionais. As normas GRI 

apresentam boas práticas para que uma empresa ou corporação possa relatar ao público 

diferentes impactos econômicos, ambientais e sociais, demonstrando as contribuições 

positivas e negativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável de uma organização.  

 

As normas GRI podem ser utilizadas na elaboração de qualquer relatório de 

sustentabilidade, bem como fornece opções específicas para que as empresas relatem 

determinados tópicos materiais, sejam eles econômicos, ambientais ou sociais. Há 

diferentes categorias de normas GRI: Fundamentos (GRI 101), Conteúdos Gerais (GRI 

102), Forma de Gestão (GRI 103), Desempenho Econômico (GRI 201), Presença no 

Mercado (GRI 202), Impactos Econômicos Indiretos (GRI 203), Práticas de compra (GRI 

204), Combate à corrupção (GRI 205), Concorrência Desleal (GRI 206), Tributos (GRI 

207), Materiais (GRI 301), Energia (GRI 302), Água e efluentes (GRI 303), 

Biodiversidade (GRI 304), Emissões (GRI 305), Resíduos (GRI 306), Conformidade 

Ambiental (GRI 307), Avaliação Ambiental de Fornecedores (GRI 308), Emprego (GRI 

401), Relações de Trabalho (GRI 402), Saúde e Segurança do Trabalho (GRI 403), 

Capacitação e Educação (GRI 404), Diversidade e Igualdade de Oportunidades (GRI 

405), Liberdade Sindical e Negociação Coletiva (GRI 407), Trabalho Infantil (GRI 408), 

Trabalho Forçado ou Análogo ao Escravo (GRI 409), Práticas de Segurança (GRI 410), 

Direitos de Povos Indígenas (GRI 411), Avaliação de Direitos Humanos (GRI 412), 

Comunidades Locais (GRI 413), Avaliação Social de Fornecedores (GRI 414), Políticas 

Públicas (GRI 415), Saúde e Segurança do Consumidor (GRI 416), Marketing e 

 
503 Value Reporting Foundation, Integrated Reporting Framework. About us. Disponível em: 

https://www.integratedreporting.org/the-iirc-2/  
504 Idem. 
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Rotulagem (GRI 417), Privacidade do Cliente (GRI 418) e Conformidade 

Socioeconômica (GRI 419).   505 

 

Pelo Glossário de normas GRI, o desenvolvimento sustentável ou sustentabilidade é 

aquele que “satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das 

gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”, sendo composto pelas dimensões 

econômica, ambiental e social” (tradução livre). 506  

 

Para a elaboração do relatório, as normas GRI determinam os Princípios de Relato que 

orientam qual o conteúdo e a qualidade esperada do relatório de acordo com as normas 

GRI. Pelos Princípios de relato, busca-se garantir a alta qualidade do relato de 

sustentabilidade, considerando os impactos da organização, bem como as expectativas e 

os interesses dos seus interessados (stakeholders). 507 

 

Em suma, os princípios para a definição do conteúdo do relatório são: inclusão dos 

stakeholders; contexto da sustentabilidade; materialidade (impactos econômicos, 

ambientais e sociais da organização, bem como as questões que influenciam as avaliações 

e decisões dos stakeholders); e completude (abrangência dos tópicos materiais e dos seus 

limites no período em que foi coberto pelo relatório). Por sua vez, os princípios para a 

definição da qualidade do relatório são: exatidão, equilíbrio, clareza, comparabilidade, 

confiabilidade, tempestividade. 508 

 

A partir desses princípios, aplicam-se as demais normas GRI específicas de modo que se 

possa obter um relatório de sustentabilidade de acordo com as orientações. 509 

 

4.2 As taxonomias ESG 

 

As definições de taxonomias e finanças sustentáveis decorrem da necessidade de obter 

maior certeza sobre a sustentabilidade ambiental de diferentes formas de investimentos e 

de atividades econômicas. As variadas definições de investimentos verdes e sustentáveis 

são dispostas normalmente como uma barreira para aumentar os investimentos que, 

realmente, cumpram com um propósito sustentável. 510 

 

Assim, as taxonomias e definições de finanças sustentáveis são um ponto de partida para 

auxiliar na mobilização de investimentos no contexto de uma estrutura política que apoie 

a transição para uma economia mais verde. A convergência das definições permite 

aumentar a eficácia, a eficiência e a integridade do mercado. 511 

 

Na União Europeia, estabeleceu-se regulamento, em 2020, para facilitar o investimento 

sustentável, comumente conhecido por “taxonomia da UE”. A OCDE auxiliou no 

 
505 GRI. Resource Center. Disponível em: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-

standards/resource-center/?g=c214295e-092f-4ddc-8d35-ed7f29c0fd4c&id=7361 
506 GRI. Resource Center. Glossário. Disponível em: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-gri-

standards/resource-center/?g=c214295e-092f-4ddc-8d35-ed7f29c0fd4c&id=7361 
507 GRI. Resource Center. Fundamentos Disponível em: https://www.globalreporting.org/how-to-use-the-

gri-standards/resource-center/?g=c214295e-092f-4ddc-8d35-ed7f29c0fd4c&id=7361 
508 Idem. 
509 Idem. 
510 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
511Idem. 



285 

 

desenvolvimento dessa taxonomia, mediante a participação da organização como 

observadora do Grupo de Peritos Técnicos em Finanças Sustentáveis da Comissão 

Europeia (European Commission’s Technical Expert Group on Sustainable Finance - 

TEG). 512 

 

A OCDE realizou trabalho de desenho de taxonomia para países terceiros. Além da 

taxonomia da UE, há a taxonomia chinesa lançada, em 2015, pelo Banco Popular da 

China que emitiu Catálogo de Projetos Aprovados por Títulos Verdes (Green Bond 

Endorsed Project Catalogue). Outras jurisdições, que possuem taxonomias ou estruturas 

para títulos verdes, são a França, a Holanda e o Japão. 513 

 

a) A taxonomia da União Europeia 

 

Pelo Regulation on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment 

foi estabelecido quadro para facilitar o investimento sustentável, mediante a estruturação 

de design de taxonomia. O regulamento faz parte do Plano de Ação da UE para o 

Financiamento do Crescimento Sustentável, publicado em 2018, que possui os seguintes 

objetivos514:  

 

i) Reorientar os fluxos de capital para investimentos sustentáveis, 

mediante o aumento de clareza na definição do que seja um investimento 

sustentável; 

ii) Gerenciar riscos financeiros decorrentes de mudanças climáticas, 

esgotamento de recursos naturais, degradação ambiental e questões 

sociais. Trata-se de incluir os objetivos ambientais nos processos de 

tomada de decisão, visando limitar o impacto financeiro dos riscos 

ambientais e sociais. 

iii) Promover a transparência na atividade financeira e econômica a longo 

prazo como uma condição essencial para que haja o bom funcionamento 

do sistema financeiro. “A transparência corporativa em questões de 

sustentabilidade é um pré-requisito para permitir que os atores do mercado 

financeiro avaliem adequadamente a criação de valor de longo prazo das 

empresas e sua gestão dos riscos de sustentabilidade”. (tradução livre)515 

 

Sob o processo de reorientação dos fluxos de capital para investimentos sustentáveis, 

compreendeu-se pela necessidade de adotar um sistema de classificação unificado para 

atividades sustentáveis: a taxonomia. Objetiva-se obter orientações claras acerca das 

atividades que estejam contribuindo com os objetivos ambientais e estejam envolvidas 

com questões sociais.  

 

Diante da complexidade no desenvolvimento de uma taxonomia, o Plano de Ação da EU 

orientou que o processo seja iniciado pelas atividades relacionadas à mitigação e 

 
512 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
513 Idem. 
514 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the commission to the European Parliament, the 

european council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee 

And the committee of the regions. Action Plan: Financing Sustainable Growth.COM(2018) 97 final. 

Brussels, 8.3.2018. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN  
515 Idem. 
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adaptação às alterações climáticas e algumas atividades ambientais516.   Em 2020, foi 

publicado o Regulamento (UE) 2020/858 do Parlamento Europeu e do Conselho que 

estabeleceu um quadro para facilitar o investimento sustentável517 que declarou o 

desenvolvimento de uma “compreensão compartilhada e holística da sustentabilidade 

ambiental de atividades e investimentos” como a ação mais importante do Plano de Ação. 

 

Pelo Regulamento de 2020, o sistema financeiro deve estar alinhado com o 

funcionamento sustentável da economia de modo que as finanças sustentáveis devem 

considerar o impacto da sustentabilidade nos produtos e serviços financeiros. Também 

considera que faz parte da concretização de objetivos ambientais a oferta de produtos 

financeiros sustentáveis como forma de canalizar investimentos privados para atividades 

sustentáveis. 

 

Estipular critérios para a comercialização de produtos financeiros e para as obrigações a 

serem obedecidas pelas empresas objetiva aumentar a confiança e a sensibilização dos 

investidores sobre os impactos ambientais dos produtos financeiros e abordar 

preocupações relacionadas ao greenwashing. Na definição do Regulamento, 

greenwashing “refere-se à prática de obter uma vantagem competitiva desleal ao 

comercializar um produto financeiro como amigo do ambiente, quando, na verdade, as 

normas ambientais básicas não foram cumpridas” 518 (tradução livre). 

 

Elenca-se seis objetivos ambientais abrangidos pelo Regulamento de 2020:  

 

i) Mitigação das alterações climáticas; 

ii) Adaptação às mudanças climáticas; 

iii) Uso sustentável e a proteção dos recursos hídricos e marinhos; 

iv) Transição para uma economia circular; 

v) Prevenção e controle da poluição; 

vi) Proteção e restauração da biodiversidade e dos ecossistemas.  

 

Cada um desses objetivos deve ser interpretado de acordo com as metas do Acordo de 

Paris e com os Regulamentos e Diretivas específicos da EU para cada uma dessas 

temáticas. Também devem estar em consonância com as Diretrizes da OCDE para 

Empresas Multinacionais, com os Princípios Orientadores da ONU sobre Empresas e 

Direitos Humanos e as Declarações e Convenções da OIT (Organização Internacional do 

Trabalho). Assim, para as atividades econômicas se qualificarem como sustentáveis 

precisam estar de acordo com esses documentos. 519 

 

Do ponto de vista ambiental, os critérios técnicos de definição de atividade 

ambientalmente sustentável devem ser adaptados regularmente para acompanhar as 

 
516 EUROPEAN COMMISSION. Communication from the commission to the European Parliament, the 

european council, the Council, the European Central Bank, the European Economic and Social Committee 

And the committee of the regions. Action Plan: Financing Sustainable Growth.COM(2018) 97 final. 

Brussels, 8.3.2018. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN  
517 European Union. Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 

2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation 

(EU) 2019/2088. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN  
518 Idem.  
519 Idem. 
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mudanças da ciência e tecnologia. A atualização de critérios técnicos e de triagem na 

definição de impacto ambiental devem estar apoiados por indicadores ambientais, 

relatórios e quadros existentes desenvolvidos pela Comissão e pela Agência Europeia de 

Meio Ambiente bem como pelas normas internacionais desenvolvidas pela OCDE. 520 

 

Pelo Regulamento (art.1º), há o estabelecimento de critérios para determinar se uma 

atividade econômica pode ser qualificada como ambientalmente sustentável para efeitos 

de determinação do grau de sustentabilidade ambiental de um investimento. Define-se 

como investimento ambientalmente sustentável, “um investimento em uma ou várias 

atividades económicas que se qualifiquem como ambientalmente sustentáveis ao abrigo 

do presente regulamento” 521 (tradução livre).  

 

A aplicação do Regulamento é realizada para medidas adotadas pelos Estados-Membros 

ou pela UE que estabeleçam requisitos aplicáveis aos participantes ou emitentes do 

mercado financeiro sobre produtos financeiros ou obrigações de empresas apresentadas 

como sustentáveis sob o ponto de vista ambiental. Aplica-se o Regulamento também aos 

participantes do mercado financeiro que disponibilizam produtos financeiros e para as 

empresas sujeitas à obrigação de publicação de uma demonstração não financeira 

consolidada de acordo com o art. 19-A ou do art. 29-A da Diretiva 2013/34/UE do 

Parlamento e do Conselho, respectivamente. 

 

b) A taxonomia da China 

 

Segundo a OCDE, a China é pioneira na área de finanças verdes e sustentáveis, possuindo 

esforços para desenvolver e aplicar definições de um sistema financeiro sustentável. A 

China é o segundo maior emissor de títulos verdes em 2019 (US$ 31,3 bilhões emitidos), 

considerando os títulos verdes chineses que tenham atendido a padrões internacionais. A 

emissão de títulos verdes é feita no mercado doméstico e no internacional. 522  

 

O Banco Popular da China (People's Bank of China - "PBOC") emitiu Diretrizes para 

definir critérios e categorias para emissões de títulos verdes, abrangendo títulos 

financeiros verdes no mercado interbancário, em seis setores ambientais, em 2015:  

 

i) Economia e energia; 

ii) Prevenção e controle da poluição; 

iii) Conservação e reciclagem de recursos; 

iv) Transporte limpo; 

v) Energia Limpa; e  

vi) Proteção ecológica e adaptação às mudanças climáticas. 523  

 

 
520 European Union. Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 

2020 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment, and amending Regulation 

(EU) 2019/2088. Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0852&from=EN  
521 Idem. 
522 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
523 Green Finance Plataform. People's Bank of China Green Bond Endorsed Project Catalogue (2020 

Edition). 2020. Disponível em: https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/peoples-

bank-china-green-bond-endorsed-project-catalogue-2020-edition  
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O Banco apresentou o Catálogo Títulos Verdes (Green Bond Endorsed Project 

Catalogue), edição de 2021, que busca orientar o mercado de títulos verdes na China. O 

Catálogo descreve implicações para investidores ao regular o mercado de finanças verdes 

doméstico, promove o ajuste e a transformação estrutural e facilita a inclusão do 

desenvolvimento sustentável na economia.  

 

Pelo Catálogo, títulos verdes são: 

 
[...] títulos negociáveis que usam fundos levantados especificamente para apoiar 

indústrias verdes, projetos verdes ou atividades econômicas verdes que atendem a 

condições especificadas e são emitidos de acordo com os procedimentos legais e pagam 

o principal e os juros de acordo com a acordos, incluindo, entre outros, títulos 

financeiros verdes, títulos corporativos verdes, títulos empresariais verdes, ferramentas 

de financiamento de dívida verde e títulos garantidos por ativos verdes.524 (tradução 

livre) 

 

Orienta-se que todas as regiões, departamentos e instituições devem observar o 

cumprimento do Catálogo de Títulos Verdes de 2021. Também devem cumprir suas 

próprias metas e tarefas na construção de um sistema financeiro verde, no 

desenvolvimento de políticas de apoio relevantes, nos esforços para a publicidade e 

orientação para que haja o pleno desempenho dos títulos verdes com a finalidade de 

garantir a melhoria ambiental, funcionar como ação para as mudanças climáticas, 

promover o desenvolvimento econômico e social sustentável e a transformação verde 

industrial. 525 

 

Pelo Catálogo de 2021, os setores abrangidos são:  

 

i) Proteção ambiental na energia e indústria;  

ii) Prevenção e tratamento da poluição; 

iii) Indústria de energia limpa;  

iv) Ecologia e setor relacionados ao meio ambiente; 

v) Atualização da infraestrutura; e 

vi) Serviços verdes. 526 

 

Há ainda outras Diretrizes que são aplicáveis:  

 

i) As Diretrizes de Títulos Verdes da Comissão Nacional de 

Desenvolvimento e Reforma (National Development and Reform 

Commission (NDRC) Green Bond Guidelines) que abrangem as seguintes 

áreas: urbanização verde, melhoria da tecnologia para a redução de 

emissões, energia e indústria na proteção ambiental, uso limpo e eficiente 

de energia, novas energias (energia hidrelétrica, eólica, nuclear, solar, 

bioenergia, geotérmica, marinha, entre outras), prevenção e controle da 

 
524 Notice on Issuing the Green Bond Endorsed Projects Catalogue (2021 Edition). Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/files/files/the-Green-Bond-Endorsed-Project-Catalogue-2021-Edition-

110521.pdf  
525 Idem. 
526 Idem. 
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poluição, agricultura e silvicultura ecológica, economia circular, entre 

outros.527  

ii) As Diretrizes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China 

para Apoiar o Desenvolvimento de Títulos Verdes (China Securities 

Regulatory Commission (CSRC) Guidelines for Supporting Green Bond 

Development) apresentam requisitos regulatórios para verificadores de 

títulos verdes para que possam realizar as revisões desses títulos. 528 

 

Segundo a OCDE, há a definição de métricas, mas não de limites na regulamentação de 

títulos verdes da China. Tanto as métricas quanto os limites não foram traduzidos para o 

inglês. Essas Diretrizes e orientações são o que pode ser denominado de “taxonomia 

verde” da China de acordo com a organização. 529  

 

Apesar do pioneirismo da China com a emissão dos títulos verdes, o país é o maior 

consumidor de carvão e emissor de gases de efeito estufa de modo que, desde de 2006, o 

governo chinês tomou medidas para que a China seja mais engajadas em relação às 

mudanças climáticas e de financiamento sustentável.530 

 

c) Considerações da OCDE para o desenvolvimento de taxonomias 

 

Os formuladores de políticas devem considerar que o desenvolvimento de taxonomias 

dependerá dos objetivos que se propõe alcançar. Se o objetivo for o de alcançar uma 

“economia sustentável”, há necessidade de definir claramente esse termo; se o objetivo 

for o de aumentar a confiança de mercado, deve definir o que seja greenwashing, 

determinando os métodos para identificá-lo. Outro objetivo, que pode ser adotado, é o de 

mensurar o fluxo de investimentos sustentáveis ou desenvolver um sistema de incentivos 

para finanças sustentáveis. 531 

 

No caso da UE, a OCDE verifica que a taxonomia foi formada para as atividades 

econômicas, o que terá reflexos para os investimentos. É uma taxonomia diferente da 

China que estabeleceu taxonomia baseada em produtos financeiros, por exemplo, fundos 

de investimentos verdes. 

 

Também há diferentes objetivos ambientais que podem ser alcançados, por exemplo, 

mitigação de mudanças climáticas, economia circular, uso sustentável e proteção de 

recursos, proteção dos ecossistemas saudáveis, objetivos sociais e de governança. Em 

relação a objetivos ambientais, sociais e de governança, a UE é a única jurisdição que 

considerou questões sociais baseadas em estruturas internacionais existentes, por 

exemplo, as Diretrizes da OCDE.  

 

 
527 Green Finance Plataform. Green Bond Guidelines Issued by China's National Development and Reform 

Commission (NDRC). 2016. Disponível em: https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-

regulations/green-bond-guidelines-issued-chinas-national-development-and-reform  
528 Green Finance Plataform. China’s Green Bond Verification Guidelines. 2018. Disponível em: 

https://www.greenfinanceplatform.org/policies-and-regulations/china%E2%80%99s-green-bond-

verification-guidelines  
529 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
530 Idem. 
531 Idem. 
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A OCDE considera importante a definição do que seria não só as “taxonomias verdes”, 

mas também as “taxonomias marrons”. No caso dessas, identificam-se as atividades que 

são prejudiciais aos objetivos de sustentabilidade sob o ponto de vista do risco. Outra 

forma de projeção de taxonomia seria considerar múltiplas cores, de modo que a 

classificação de um portfólio pudesse variar entre "verde puro" a “marrom escuro” para 

caracterizar o grau de sustentabilidade dos investimentos.  

 

Mediante a abordagem multicolorida, pode-se afastar da perspectiva binária de “cumpre 

objetivos de sustentabilidade” e de “não cumpre objetivos de sustentabilidade”. Nesse 

cenário, pode-se incluir atividades que estejam em “transição”.  

 

Outro ponto a ser considerado é a abordagem sistêmica na avaliação das atividades 

econômicas. Por abordagem sistêmica, a OCDE se refere à consideração das atividades 

diante de todos os aspectos que possa impactar. Assim, por exemplo, veículos elétricos 

serão analisados não apenas sob o ponto de partida das emissões, mas dos benefícios que 

podem oferecer ou não para o sistema de transporte terrestre. A concepção é a de que a 

sustentabilidade de uma atividade deve ser considerada no contexto em que está inserida 

pelos atores de mercado e formuladores de políticas. 

 

Além da abordagem sistêmica, deve-se considerar os impactos da atividade no longo 

prazo no desenho das taxonomias. Os objetivos de alcance de longo prazo devem ser 

considerados nas taxonomias de finanças sustentáveis.  

 

Por sua vez, a definição do rigor dos limites da taxonomia financeira sustentável também 

é importante. De acordo com a OCDE, [...] “Limites menos rigorosos favorecem a adoção 

de uma taxonomia que será mais fácil encontrar projetos compatíveis. Limites mais 

rigorosos podem conferir mais confiança aos investidores na observação dos benefícios 

ambientais de seus investimentos” 532 (tradução livre).   

 

Junto a consideração do rigor dos limites da taxonomia financeira sustentável, é 

importante que as taxonomias possam se adaptar à inovação e aos desenvolvimentos 

tecnológicos. Esse é um desafio considerável de modo que a taxonomia não pode servir 

como empecilho à inovação de mercado. 

 

Diante de uma economia globalizada, tanto emissores quanto investidores atuam em 

diferentes jurisdições, de modo que será importante uma convergência entre as 

taxonomias, o que pode ser alcançado mediante a cooperação internacional e respeitando 

os contextos nacionais e internacionais. Diante da necessidade de cooperação 

internacional, a implementação das taxonomias precisa considerar:  

 

i) A padronização dos dados oferecidos por emissores, investidores ou por 

ambos. A regulação da disponibilidade de dados, bem como a metodologia 

empregada para a coleta desses dados varia a depender da taxonomia 

aplicada.  

ii) A verificação das taxonomias por terceiros verificadores profissionais 

credenciados. A possibilidade de verificação pode aumentar a confiança 

de investidores ao mitigar o risco de greenwashing e do impacto da 

lavagem verde. 

 
532 OECD (2020), Developing Sustainable Finance Definitions and Taxonomies, Green Finance and 

Investment, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/134a2dbe-en. 
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iii) A usabilidade, ou seja, a facilidade de uso da taxonomia pelos seus 

usuários. 

iv) A proporcionalidade de modo que as medidas para alcance dos 

objetivos de sustentabilidade sejam incorporadas de maneira alcançável 

tanto por empresas menores e participantes do mercado financeiro quanto 

por empresas maiores.   

 

Desse modo, as taxonomias precisam ser projetadas de maneira adequada, o que apresenta 

uma série de desafios tanto domésticos quanto internacionais. 

 

5 AS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS NO BRASIL 

 

No Brasil, o tema sustentabilidade corporativa começou a ser tratado no final da década 

de 1970. Já como finanças sustentáveis, foi iniciado nos anos 2000, quando houve o 

lançamento de fundos de investimentos em ações de empresas que possuíam credenciais 

em sustentabilidade corporativa ou que realizavam o repasse de taxa de administração 

para organizações sociais ou ambientais. A nomenclatura adotada foi de “fundos 

socialmente responsáveis”, “fundos éticos” ou “fundos do bem”. 533 

 

Identifica-se também a incorporação de questões de governança ou da aplicação de filtros 

negativos534 nas estratégias de investimento de forma gradual. Essa incorporação era 

tratada como uma ferramenta de identificação de riscos. 535 

 

A noção da importância de questões ambientais, sociais e de governança no processo de 

análise de investimentos se tornou crescente no mercado. Entre os fatores que podem 

explicar essa tendência no Brasil, estão os efeitos visíveis das mudanças climáticas, 

tragédias ambientais, problemas sociais, entre outros. 536 

 

Em 2021, a B3, Bolsa de Valores do Brasil, recomendou que as empresas cotadas 

divulgassem relatórios ESG (ou ASG - Ambiental, Social e de Governança). Em 2015, o 

Banco Nacional do Desenvolvimento (BNDES) emitiu um título verde no mercado 

internacional. Em 2016, houve a publicação do Guia para Emissão de Títulos Verdes no 

Brasil realizado pela Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN) e pelo Conselho 

Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. 537 

 

A consolidação de títulos verdes, no Brasil, ocorreu em 2017 de acordo com a edição 

“Títulos de Dívida e Mudanças Climáticas: análise de mercado” produzido pelo Climate 

Bonds Initiative.  

 
533 ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf  
534 O filtro negativo seria o método no qual a escolha do investimento é fundamento em valores morais, 

religiosos, entre outros, que limitariam o direcionamento de capital apenas para determinadas empresas, 

excluindo-se outras.  
535 ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf  
536 Idem.  
537 DAVIDSON, Kristiane; GUNAWAN, Nabilla; AMBROSANO, Julia; et al. Oportunidades de 

Investimento em Infraestrutura Verde: Brasil 2019. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

Divisão de Mudança Climática. Agosto de 2020. Disponível em: 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Oportunidades-de-investimento-em-

infraestrutura-verde-Brasil-2019.pdf  
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A emissão brasileira de títulos no primeiro e segundo trimestres de 2017 totalizou 

$288,4 bilhões, com títulos verdes representando 0,2% - no mercado global de títulos, 

os títulos verdes representaram 4% da emissão total, no mesmo período. No curto prazo, 

é previsto uma grande oportunidade de crescimento para o mercado de títulos de dívida 

e, possivelmente, para emissões soberanas de longo prazo, desde que reformas 

institucionais sejam implementadas.538 

 

Também, em 2017, ocorreu o Diálogo Econômico e Financeiro Reino Unido-Brasil e o 

lançamento da Parceria de Finanças Verdes Reino Unido-Brasil, que estabelece o 

compromisso de um crescimento econômico mútuo sustentável539. Outro Diálogo entre 

Brasil e Reino Unido ocorreu em 2021 (Brazil-UK Financial Markets Dialogue), onde se 

tratou sobre finanças sustentáveis.540  

 

A assinatura da Declaração de Investidores sobre Títulos Verdes no Brasil ocorreu em 

2017, na qual os signatários assinalaram seu compromisso com o mercado local de títulos 

verdes541.  Em 2018, a B3 ofereceu mais visibilidade para Títulos Verdes542.  

 

A 3ª Pesquisa de Sustentabilidade conduzida pela ANBIMA (Associação Brasileira das 

Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) verificou que a abordagem sustentável 

é cada vez mais aplicada por instituições do mercado financeiro e de capitais no Brasil. 

Demonstrou-se também que há uma variação de entendimentos sobre o termo 

“sustentabilidade” e nível de maturidade em sua aplicação pelas instituições. Mais de dois 

terços das instituições (de um demonstrativo de mais de 250 instituições) manifestaram a 

integração da sustentabilidade em decisões estratégicas. 543 

 

Em 2021, a ANBIMA identificou que mais gestoras adotaram políticas de investimento 

responsável se comparado com 2018. Também se evidenciou que apenas 34% das 

gestoras brasileiras incorporaram a abordagem ESG; enquanto, em 2021, esse percentual 

foi elevado para 71%. Demonstrou-se também o crescimento em 50%, de 2016 a 2021, 

de fundos de investimentos brasileiros, que se autodeclaram como sustentáveis, e de 

quase 300% nos ativos sob sua gestão. 544 

 

Em dados apresentados pela FEBRABAN (Federação Brasileira de Bancos), identificou-

se o aumento de 130%, em 2020, considerando o período de 2019, de ações em 

desenvolvimento relacionadas a questões socioambientais. Demonstra-se o 

 
538 CBI, Climate Bonds Initiative. Títulos de Dívida e Mudanças Climáticas: Análise de Mercado. 2017. 

Disponível em: https://www.climatebonds.net/files/reports/cbi-sotm-17-brasil-ed_portuguese.pdf  
539 CBI, Climate Bonds Initiative. Chancellor of the Exchequer launches UK–Brazil Green Finance 

Partnership in São Paulo. Disponível em: https://www.climatebonds.net/2017/08/chancellor-exchequer-

launches-uk%E2%80%93brazil-green-finance-partnership-s%C3%A3o-paulo  
540 BRASIL. Joint Statement on the 1st Brazil-UK Financial Markets Dialogue. Disponível em: 

https://www.gov.br/economia/pt-br/centrais-de-conteudo/publicacoes/publicacoes-em-outros-

idiomas/joint-statement-on-the-1st-brazil-uk-financial-markets-dialogue.pdf  
541 CBI, Climate Bonds Initiative. Declaração de investidores. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/market/country/brasil/declaracao-de-investidores  
542 DAVIDSON, Kristiane; GUNAWAN, Nabilla; AMBROSANO, Julia; et al. Oportunidades de 

Investimento em Infraestrutura Verde: Brasil 2019. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

Divisão de Mudança Climática. Agosto de 2020. Disponível em: 

https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/Oportunidades-de-investimento-em-

infraestrutura-verde-Brasil-2019.pdf  
543 ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf  
544 Idem. 
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reconhecimento do setor bancário da importância das questões climáticas, bem como dos 

riscos e oportunidades que surgem. 545 

 

A incorporação da abordagem ESG ou, em português ASG (Ambiental, Social e 

Governança) pode ser identificada no Brasil como uma das iniciativas do Banco Central, 

de associações, de empresas e investidores. A seguir apresentam-se essas diferentes 

iniciativas. 

 

5.1 Disposições para instituições financeiras e investidores institucionais 

 

O Banco Central do Brasil (BCB) é regulador do Sistema Financeiro Nacional e atua em 

consonância com a agenda mundial de sustentabilidade. Segundo o Banco Central: 

 
A missão do BCB é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda, zelar por um 

sistema financeiro sólido, eficiente e competitivo, e fomentar o bem-estar econômico 

da sociedade. Responsabilidade Socioambiental e Integridade estão entre seus valores 

institucionais, e o BCB atua com respeito aos cidadãos, ao meio ambiente, aos 

colaboradores e às demais partes interessadas, com vistas ao desenvolvimento 

sustentável. A visão do BCB é ser reconhecido pela promoção da inclusão, 

transparência, sustentabilidade e competitividade no sistema financeiro e pelo estímulo 

à educação financeira do cidadão. 546 

 

Na Agenda de Sustentabilidade do Banco Central, promove-se as finanças sustentáveis, 

o gerenciamento adequado dos riscos socioambientais e climáticos, bem como a 

integração de variáveis sustentáveis no processo de tomada de decisões do Banco 

Central547. Defende que a sustentabilidade e a produtividade não são excludentes. Isto 

porque as práticas sustentáveis podem reduzir o desperdício, mediante o desenvolvimento 

de novos processos que utilizem menos matéria prima; também as operações eficientes 

podem aumentar a produtividade, bem como medidas de sustentabilidade podem 

fortalecer a força de trabalho. 548 

 

O Banco Central do Brasil se tornou membro do Conselho Gestor do Network for 

Greening the Financial System (NGFS). Considera-se um reconhecimento das iniciativas 

tomadas pelo Banco Central brasileiro em direção à concretização do desenvolvimento 

sustentável, inclusive, da importância do sistema financeiro para a gestão de riscos 

climáticos, perda de biodiversidade, entre outros549. Também é uma instituição apoiadora 

do Task Force on Climate related Financial Disclosures (TCFD) desde setembro de 

2020550.  

 

a) Os normativos ESG do Banco Central e do Conselho Monetário   

 
545 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Acompanhamento da implementação do roadmap 

TCFD/FSB pelo setor bancário brasileiro. Referente ao progresso em 2020. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Acc_Implementacao_Roadmap%20TCF

D_FSB_2020.pdf  
546 BRASIL, Banco Central. Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas. Vol. 

1, setembro de 2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorio-risco-oportunidade  
547 BRASIL, Banco Central. A nova agenda sustentável do Banco Central. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sustentabilidade  
548 Idem. 
549 BRASIL, Banco Central. Banco Central do Brasil becomes a member of the Steering Committee of the 

Network for Greening the Financial System (NGFS). Publicado em 02 de fevereiro de 2022. Disponível 

em: https://www.bcb.gov.br/en/pressdetail/2428/nota  
550 BRASIL, Banco Central. A nova agenda sustentável do Banco Central. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/sustentabilidade  
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Pela Resolução nº 4.327 de 25 de abril de 2014, do Banco Central, orienta-se sobre quais 

diretrizes devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e outras instituições 

autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil. Na formulação e implementação 

da Política de Responsabilidade Socioambiental, a instituição financeira deve observar a 

aplicação de dois princípios principais: a relevância e a proporcionalidade. 551 

 

Mediante o conceito de relevância, analisa-se o grau de exposição ao risco socioambiental 

das atividades e das operações da instituição. Por risco socioambiental, a Resolução 

define como a possibilidade de ocorrência de perdas em decorrência de danos 

socioambientais. (art. 4º, Resolução nº 4.327 de 25 de abril de 2014, do Banco Central).   

 

Já, pela proporcionalidade, busca-se compatibilizar a política desenvolvida com a 

natureza da instituição e com a complexidade das atividades por ela executadas, o que 

inclui seus serviços e produtos financeiros. Na aplicação da política desenvolvida pela 

instituição, exige-se que haja a constituição de uma estrutura de governança compatível 

para assegurar o cumprimento e as diretrizes realizadas pela Resolução.  

 

Houve o aprimoramento da regulação sobre riscos socioambientais mediante a Consulta 

Pública 85/2021 e as emissões das Resoluções CMN n° 4.943, 4.944 e 4.945, todas de 

2021. Também o aprimoramento da divulgação de informações por Instituições 

Financeiras foi realizado com base nas recomendações do TCFD e, mediante a Consulta 

Pública nº 86/2021 e da publicação da Resolução BCB n° 139/2021 e da Instrução 

Normativa BCB n° 153/2021. A aplicação do Bureau Verde de Crédito Rural seguiu, por 

sua vez, a Consulta Pública nº 82/2021 e as Resoluções BCB n° 140/2021 e BCB 

204/2022. Abaixo apresenta-se um resumo desses normativos.552 

 
Tabela 3: Normativos ESG adotados no Brasil  

Resolução Conselho 

Monetário Nacional 

n° 4.943/ 2021553  

Modifica a estrutura de gerenciamento de riscos e de capital, bem como a política de 

divulgação de informações. Inclui-se os riscos ambientais, sociais e os climáticos, 

possibilitando sua mensuração, avaliação, monitoramento, reporte, controle e a mitigação 

dos seus efeitos. A gestão dos riscos deve ser realizada de forma integrada e deve ser 

compatível com demais políticas, por exemplo, a Política de Responsabilidade Social, 

Ambiental e Climática e a política de conformidade.  

  
Resolução Conselho 

Monetário Nacional 

n° 4.944/2021554 

Altera a Resolução nº 4.606 de 19 de outubro de 2017. Pela Resolução, altera-se a 

metodologia facultativa simplificada para mensuração do requerimento mínimo de 

 
551 BRASIL, Banco Central do Brasil. Resolução nº 4.327 de 25 de abril de 2014. Dispõe sobre as diretrizes 

que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade 

Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco 

Central do Brasil. Disponível em:  

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/PRSA_Resolu%C3%A7%C3%A3o%204

327.pdf  
552 BRASIL. Banco Central. Sustentabilidade. Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/acessoinformacao/bchashtag_sustentabilidade  
553 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.943, de 15 de setembro de 2021. Altera 

a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, 

a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.943-de-15-de-setembro-de-2021-345117078  
554 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4. 944, de 15 de setembro de 2021. Altera 

a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, que dispõe sobre a metodologia facultativa simplificada 

para apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado (PRS5), os requisitos 
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Patrimônio de Referência, inclusive, para requisitos relacionados ao gerenciamento de 

riscos.  
Resolução Conselho 

Monetário Nacional 

n° 4.945/2021555 

Apresenta a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática e as ações para 

garantir a sua efetividade.  

Resolução Banco 

Central do Brasil n° 

140/2021556 

Apresenta as restrições ao acesso ao crédito rural em razão de questões sociais, ambientais 

e climáticas. Assim, não será concedido crédito rural, por exemplo, a empreendimentos, 

cuja área esteja total ou parcialmente inserida em terras ocupadas por comunidades de 

quilombos. Também não será concedido o crédito para áreas situadas no Bioma Amazônia. 

  
Instrução Normativa 

Banco Central do 

Brasil n° 153/2021557 

Apresenta tabelas com as exigências de coleta de informações para serem utilizadas na 

divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas. 

Resolução BCB n° 

139/2021558 
Dispõe sobre a divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e 

Climáticas (Relatório GRSAC). O relatório deve conter informações sobre a governança 

do gerenciamento dos riscos social, ambiental e climáticos, dos impactos reais e potenciais 

considerados relevantes e dos processos de gerenciamento de riscos.  
Resolução BCB 

204/2022559 

Essa Resolução apresenta a regulação sobre o compartilhamento de dados de operações 

registradas no sistema de Operações do Crédito Rural e do Proagro (Sicor). Orienta-se que 

o beneficiário do crédito rural pode acessar os dados registrados no Sicor sobre suas 

operações ou autorizar o acesso a esses dados de acordo com determinadas finalidades. 

 

Elaboração: as autoras.  

 

O risco social de acordo com a Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 9.943/2021 

é designado como a “possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição ocasionadas 

por eventos associados à violação de direitos e garantias fundamentais ou a atos lesivos a 

interesse comum”. Exemplos de risco social são: ato de assédio, de discriminação ou de 

preconceito; prática relacionada às condições análogas à escravidão; não observação da 

legislação previdenciária ou trabalhista, entre outras. 560 

 
para opção por essa metodologia e os requisitos adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento 

contínuo de riscos. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.944-de-15-de-

setembro-de-2021-345117160  
555 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº4.945, de 15 de setembro de 2021. Dispõe 

sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas 

à sua efetividade. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.945-de-15-de-

setembro-de-2021-345117266  
556 BRASIL, Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, Diretoria Colegiada. Resolução BCB nº 

140 de 15 de setembro de 2021. Dispõe sobre a criação da Seção 9 (Impedimentos Sociais, Ambientais e 

Climáticos) no Capítulo 2 (Condições Básicas) do Manual de Crédito Rural (MCR). Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-140-de-15-de-setembro-de-2021-

345119695#:~:text=Rural%2C%20conforme%20anexo.-

,Art.,1%C2%BA%20de%20outubro%20de%202021.&text=1%20%2D%20A%20presente%20Se%C3%

A7%C3%A3o%20disp%C3%B5e,quest%C3%B5es%20sociais%2C%20ambientais%20e%20clim%C3%

A1ticas.  
557 BRASIL, Ministério da Economia, Banco Central, Área de Regulação, Departamento de Regulação 

Prudencial e Cambial. Instrução Normativa do Banco Central nº 153 de 15 de setembro de 2021. Estabelece 

as tabelas padronizadas para fins da divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais 

e Climáticas (Relatório GRSAC). Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-

normativa-bcb-n-153-de-15-de-setembro-de-2021-

345130233#:~:text=Estabelece%20as%20tabelas%20padronizadas%20para,%22a%22%3B%20e%20art. 
558 BRASIL, Banco Central do Brasil. Resolução BCB nº 139 de 15 de setembro de 2021. Dispõe sobre a 

divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC). 

Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BC

B&numero=139  
559 BRASIL, Banco Central do Brasil. Resolução BCB nº 204, de 22 de março de 2022. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-bcb-n-204-de-22-de-marco-de-2022-387975065  
560 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.943, de 15 de setembro de 2021. Altera 

a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, 
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Pela mesma Resolução, o risco ambiental é definido como “possibilidade de ocorrência 

de perdas para a instituição ocasionadas por eventos associados à degradação do meio 

ambiente, incluindo o uso excessivo de recursos naturais”. Exemplos de eventos que 

apresentam risco ambiental são: a conduta ou atividade irregular ou criminosa contra a 

fauna ou a flora, o que inclui o desmatamento; a poluição irregular, ilegal ou criminosa; 

descumprimento dos condicionamentos de licenciamento ambiental, entre outros.  

 

A Resolução completa as definições de risco com o risco climático sob suas duas 

vertentes: o de transição e o de risco físico. Em relação a cada um deles, as definições são 

expressas abaixo: 

 
I - risco climático de transição: possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição 

ocasionadas por eventos associados ao processo de transição para uma economia de 

baixo carbono, em que a emissão de gases do efeito estufa é reduzida ou compensada e 

os mecanismos naturais de captura desses gases são preservados; e 

II - risco climático físico: possibilidade de ocorrência de perdas para a instituição 

ocasionadas por eventos associados a intempéries frequentes e severas ou a alterações 

ambientais de longo prazo, que possam ser relacionadas a mudanças em padrões 

climáticos. 561 

 

Exemplos de risco climático de transição estão relacionados à alteração da legislação, em 

regulamentação ou na atuação de instâncias governamentais, associada à transição para 

uma economia de baixo carbono que possa impactar negativamente a instituições; ou à 

inovação tecnológica associada à transição para uma economia de baixo carbono que 

possa impactar negativamente a instituição; entre outros. Exemplos de risco climático 

físico são relacionados à condição climática extrema, o que pode incluir secas, 

inundações, enchentes, tempestades, ciclones, entre outras. A Resolução Conselho 

Monetário Nacional n° 4.944/2021 reafirma os conceitos adotados pela Resolução do 

Conselho Monetário Nacional nº 9.943/2021 sobre os tipos de riscos que devem ser 

considerados, apresentando metodologia para a realização do gerenciamento de riscos de 

forma contínua562.  

 

Em consonância com a definição dos riscos, foi elaborada a Política de Responsabilidade 

Social, Ambiental e Climática (PRSAC), prevista pela Resolução do Conselho Monetário 

Nacional n° 4.945/2021563 para as Instituições financeiras enquadradas no Segmento 1 

 
a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.943-de-15-de-setembro-de-2021-345117078  
561 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4.943, de 15 de setembro de 2021. Altera 

a Resolução nº 4.557, de 23 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre a estrutura de gerenciamento de riscos, 

a estrutura de gerenciamento de capital e a política de divulgação de informações. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.943-de-15-de-setembro-de-2021-345117078  
562 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº 4. 944, de 15 de setembro de 2021. Altera 

a Resolução nº 4.606, de 19 de outubro de 2017, que dispõe sobre a metodologia facultativa simplificada 

para apuração do requerimento mínimo de Patrimônio de Referência Simplificado (PRS5), os requisitos 

para opção por essa metodologia e os requisitos adicionais para a estrutura simplificada de gerenciamento 

contínuo de riscos. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.944-de-15-de-

setembro-de-2021-345117160  
563 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº4.945, de 15 de setembro de 2021. Dispõe 

sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas 

à sua efetividade. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.945-de-15-de-

setembro-de-2021-345117266  
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(S1); Segmento 2 (S2); Segmento 3 (S3); Segmento 4 (S4); e Segmento 5 (S5)564, o que 

inclui bancos de investimento, de câmbio, comerciais, entre outros. Abaixo, tabela com a 

explicação dos segmentos das instituições financeiras: 

 
Tabela 65: Segmentos das Instituições Financeiras 

Segmento 1 (S1) O S1 é composto pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, 

bancos de câmbio e caixas econômicas que tenham porte igual ou superior a 10% (dez 

por cento) do Produto Interno Bruto (PIB) ou exerçam atividade internacional relevante, 

independentemente do porte da instituição. 

 

Segmento 2 (S2) O S2 é composto: pelos bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, 

bancos de câmbio e caixas econômicas, de porte inferior a 10% (dez por cento) e igual 

ou superior a 1% (um por cento) do PIB; e pelas demais instituições de porte igual ou 

superior a 1%(um por cento) do PIB. 

 

Segmento 3 (S3) O S3 é composto pelas instituições de porte inferior a 1% (um por cento) e igual ou 

superior a 0,1% (um décimo por cento) do PIB. 

 

Segmento 4 (S4) O S4 é composto pelas instituições de porte inferior a0,1% (um décimo por cento) do 

PIB. 

 

Segmento 5 (S5) O S5 é composto: pelas instituições de porte inferior a 0,1% (um décimo porcento) do 

PIB que utilizem metodologia facultativa simplificada para apuração dos requerimentos 

mínimos de Patrimônio de Referência (PR), de Nível I e de Capital Principal, exceto 

bancos múltiplos, bancos comerciais, bancos de investimento, bancos de câmbio e caixas 

econômicas; e pelas instituições não sujeitas a apuração de PR.” 

Fonte: Resolução nº 4.553 de 30 de janeiro de 2017.  

 

A PRSAC, aplicada a todos esses segmentos, é definida como  
 

[...] conjunto de princípios e diretrizes de natureza social, de natureza ambiental e de 

natureza climática a ser observado pela instituição na condução dos seus negócios, das 

suas atividades e dos seus processos, bem como na sua relação com as partes 

interessadas. 565  

 

Por esse conjunto de princípios e de diretrizes, há disposição de aspectos de governança, 

que devem ser aplicadas pela pessoa designada competente da instituição e de divulgação 

de informação. O Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticos 

(Relatório GRSAC) é orientado pela Instrução Normativa do Banco Central nº 153 de 15 

de setembro de 2021566.  

 

 
564 Pela Resolução nº 4.553 de 30 de janeiro de 2017 foi estabelecido a segmentação do conjunto de 

instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar. (BRASIL, Ministério da 

Fazenda/Banco Central do Brasil. Resolução nº 4.553, de 30 de janeiro de 2017. Estabelece a segmentação 

do conjunto das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central 

do Brasil para fins de aplicação proporcional da regulação prudencial. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/materia/-/asset_publisher/Kujrw0TZC2Mb/content/id/20361114/do1-2017-01-31-

resolucao-n-4-553-de-30-de-janeiro-de-2017-20361101)  
565 BRASIL, Conselho Monetário Nacional. Resolução CMN nº4.945, de 15 de setembro de 2021. Dispõe 

sobre a Política de Responsabilidade Social, Ambiental e Climática (PRSAC) e sobre as ações com vistas 

à sua efetividade. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cmn-n-4.945-de-15-de-

setembro-de-2021-345117266  
566 BRASIL, Ministério da Economia, Banco Central, Área de Regulação, Departamento de Regulação 

Prudencial e Cambial. Instrução Normativa do Banco Central nº 153 de 15 de setembro de 2021. Estabelece 

as tabelas padronizadas para fins da divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais 

e Climáticas (Relatório GRSAC). Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/instrucao-

normativa-bcb-n-153-de-15-de-setembro-de-2021-

345130233#:~:text=Estabelece%20as%20tabelas%20padronizadas%20para,%22a%22%3B%20e%20art.  
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A depender do segmento das instituições, há exigências distintas na elaboração do 

Relatório. O Relatório determina, por exemplo, que sejam explicitadas a governança do 

gerenciamento do risco social, ambiental e do risco climático para as instituições 

financeiras enquadradas nos segmentos de SI a S4. Para as instituições do S1 e S2, é 

obrigatória a identificação e descrição dos impactos reais e potenciais, relacionados aos 

riscos social, ambiental e climático sobre os negócios, estratégias e sobre o gerenciamento 

de risco e de capital da instituição. Essa exigência é facultativa para as instituições 

enquadradas no S3 e S4.  

 

A divulgação desse Relatório é orientada pela Resolução BCB nº 139 de 15 de setembro 

de 2021. Divulgar o Relatório é uma obrigação apenas das instituições financeiras 

enquadradas nos segmentos S1, S2, S3 e S4. 567 

 

b) Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas do Banco 

Central  

 

Em setembro de 2021, o Banco Central publicou o Relatório de Riscos e Oportunidades 

Sociais Ambientais e Climáticas 568 que apresenta de forma integrada as ações do Banco 

realizadas em 2020 e 2021 na gestão de riscos e oportunidades relacionadas a ESG. As 

ações do Banco Central em ESG são concentradas em cinco dimensões:  

 

i) Inclusão; 

ii) Competitividade; 

iii) Transparência; 

iv) Educação;  

v) Sustentabilidade; 569 

 

Desse modo, o Banco Central monitora os riscos associados às frentes social, ambiental 

e econômica no Sistema Financeiro Nacional. No Plano Estratégico Institucional (PEI-

BCB), há o destaque para a inclusão e monitoramento dos fatores ESG no setor 

financeiro, de acordo com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) da 

Agenda 2030, especialmente o ODS 1(Erradicação da pobreza), ODS 2 (Fome zero e 

agricultura sustentável), ODS 5 (Igualdade de gênero), ODS 8 (Trabalho decente e 

crescimento econômico), ODS 9 (Indústria, inovação e infraestrutura), ODS 10 (Redução 

das desigualdades), ODS 12 (Consumo e produção responsáveis), ODS 16 (Paz, justiça e 

instituições eficazes), ODS 17 (Parcerias e meios de implementação).  

 

Na estrutura institucional do Banco Central, o Comitê de Responsabilidade 

Socioambiental Organizacional (CRSO) coordena as ações internas sobre 

responsabilidade socioambiental, bem como consolida as boas práticas e favorece a 

integração e a troca de experiências relativas a projetos e ações de sustentabilidade570. O 

BCB possui uma estrutura de gestão de riscos corporativos fundamentada na abordagem 

 
567 BRASIL, Banco Central do Brasil. Resolução BCB nº 139 de 15 de setembro de 2021. Dispõe sobre a 

divulgação do Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas (Relatório GRSAC). 

Disponível em: 

https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/exibenormativo?tipo=Resolu%C3%A7%C3%A3o%20BC

B&numero=139 
568 BRASIL, Banco Central. Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas. Vol. 

1, setembro de 2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorio-risco-oportunidade  
569 Idem. 
570 Idem. 
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Enterprise Risk Management, na qual a gestão de riscos avalia a exposição do Banco a 

diferentes tipos de risco e à interação entre eles.  

 

Nessa abordagem, fazem parte dos riscos os que são relacionados a questões sociais, 

ambientais e climáticas. Há os riscos operacionais. E, sob a qualificação riscos 

estratégicos, ou seja, os ligados à estratégica do BCB, há os seguintes riscos:  

 

i) Falha na coordenação das ações, em resposta aos ricos ambientais, 

sociais e climáticos; ii) Risco legal, relacionado ao risco de litígios 

judiciais e extrajudiciais que envolvam questões ambientais, sociais e 

climáticas;  

iii) Deterioração econômica em função da crise sanitária, relaciona-se ao 

aumento da incidência de doenças e seu impacto na economia; 

iv) Impacto de alterações climáticas no setor agrícola, o que pode impactar 

a economia; 

v) Riscos de imagem; 

vi) Entendimento dos conceitos relativos à sustentabilidade 

vii) Perda de oportunidade; 

viii) Adesão às práticas internacionais; 

ix) Coordenação interna; 

x) Atraso em entregas de resultados das ações e projetos de 

sustentabilidade. 571 

 

5.2 A autorregularão proposta pela FEBRABAN 

 

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as instituições bancárias 

possuem papel fundamental no direcionamento de capital para projetos e atividades que 

contribuam com o desenvolvimento sustentável. Na medida em que podem contribuir 

para impactar positivamente em questões de sustentabilidade, as instituições bancárias 

também podem melhorar a gestão financeira socioambiental relacionada às atividades 

financeiras. São identificados os seguintes objetivos da atuação da FEBRABAN nas 

finanças sustentáveis:  

 

i) Aperfeiçoar o gerenciamento de riscos socioambientais e climáticos pelo 

setor bancário de forma contínua; 

ii) Direcionar recursos para negócios verdes e inclusivos. 

iii) Inclusão da abordagem ASG (ou ESG) nas estratégias de negócios dos 

bancos;  

iv) Promover a agenda socioambiental e o papel dos bancos junto a 

stakeholders. 572 

 

O conceito de ASG (ou ESG) adotado na política de sustentabilidade da FEBRABAN é 

o seguinte: 

 
ESG: sigla para Environmental, Social and Governance (em português: Ambiental, 

Social e Governança), que abrange o conjunto de dimensões observadas para avaliar o 

desempenho de uma organização, além dos seus aspectos econômico-financeiros. Nesta 

 
571 BRASIL, Banco Central. Relatório de Riscos e Oportunidades Sociais, Ambientais e Climáticas. Vol. 

1, setembro de 2021. Disponível em: https://www.bcb.gov.br/publicacoes/relatorio-risco-oportunidade  
572 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Nossa Atuação em Sustentabilidade. Disponível em: 

https://portal.febraban.org.br/paginas/37/pt-br/#  
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Política, o termo ESG é utilizado como sinônimo do conceito de sustentabilidade, 

estruturado no tripé de resultados econômicos, sociais e ambientais. 573 

 

Integrar o conceito ASG (ou ESG) na política de sustentabilidade inclui também três 

princípios complementares, quais sejam: transversalidade, racionalização e otimização. 

Pela transversalidade, orienta-se realizar o mapeamento dos potenciais impactos e 

oportunidades socioambientais nas atividades, decisões e posicionamentos da 

FEBRABAN. A concepção é a de conseguir identificar, eliminar, reduzir ou compensar 

os impactos negativos, aumentando as oportunidades.  

 

Pela racionalização, a FEBRABAN propõe o combate ao desperdício no consumo de 

recursos naturais e de materiais, bem como a promoção da reutilização sempre que for 

possível de modo a contribuir para a preservação do meio ambiente e para o combate das 

mudanças climáticas. A otimização, por fim, implica na identificação e eliminação de 

procedimentos e elementos culturais que podem ser substituídos por outros que sejam 

eficientes, tecnológicos, relacionados à gestão de tempo, qualidade de vida, produtividade 

e redução de custos.  

 

A atuação da FEBRABAN considera relevante a Convenção do Clima, inclusive o 

Acordo de Paris, o cumprimento dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da 

Agenda 2030, bem como da Força Tarefa do Financial Stability Board (FSB). A seguir, 

apresentam-se as principais iniciativas da FEBRABAN relacionadas à sustentabilidade e 

integração ESG nas atividades, nos serviços e nos produtos de instituições bancárias. 

 

a) Código de Conduta Ética e Autorregulação - FEBRABAN 

 

A FEBRABAN reforça o compromisso das Instituições Financeiras associadas com o 

Sistema de Autorregulação Bancária, mediante o Código de Conduta Ética e 

Autorregulação. O Sistema de Autorregulação possui três eixos normativos de adesão 

voluntária, com destaque para a “responsabilidade socioambiental”, que consolida 

diretrizes e procedimentos fundamentais na realização de práticas socioambientais. 574 

 

Pelo Código, objetiva-se que as Instituições Financeiras Signatárias atuem com mais 

transparência e eficiência em benefício do consumidor e da comunidade. Quanto à 

responsabilidade socioambiental, orienta-se que as Instituições Signatárias valorizem e 

incentivem a preservação ambiental e o desenvolvimento social de modo a estimular um 

ambiente que seja harmonioso, sustentável e inclusivo. 575 

 

É incluído na responsabilidade socioambiental o respeito aos valores culturais, históricos 

e tradicionais da localidade da prestação de serviços; a prevenção e não aceitação de 

qualquer forma de trabalho forçado, involuntário, escravo ou em condição análoga, ou de 

trabalho infantil que esteja em desacordo com a legislação e regulamentação vigente. 

Também não é tolerado qualquer forma de discriminação, desrespeito e preconceito ou 

formas de abusos de poder, condutas hostis ou intimidações. 

 
573 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Política de Sustentabilidade. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/FBB_C012_21_Politica_de_%20Sustent

abilidade_vs3.pdf  
574 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Código de Conduta Ética e Autorregulação Bancária. 

Disponível em: https://www.novaconcursos.com.br/arquivos-digitais/erratas/17004/25384/item5-codigo-

conduta-etica-autorregulacao-bancaria.pdf  
575 Idem. 
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Desse modo, embora o Código da FEBRABAN não aborde diretamente o termo ASG ou 

ESG, a orientação para as Instituições signatárias pode ser considerada alinhada com 

questões ambientais, sociais e de governança.   

 

b) Normativo socioambiental da FEBRABAN 

 

Pelo Normativo SARB 014/2014, há a criação e implementação da Política de 

Responsabilidade Socioambiental. Mediante essa Política, orienta-se os signatários da 

Autorregulação Bancária na adoção de práticas socioambientais na realização de negócios 

e nas relações com as partes interessadas. Formalizam-se diretrizes e procedimentos para 

a incorporação de práticas de avaliação e de gestão de riscos socioambientais.576 

 

O Normativo determina, assim, que a Instituição bancária signatária deverá desenvolver 

e implementar a política de responsabilidade ambiental como instrumento de gestão 

integrada. Essa aplicação envolve a estrutura de governança direcionada às questões 

socioambientais, à avaliação e à gestão de riscos socioambientais: atividades e operações 

que podem ser priorizadas considerando a aplicação da política; verificação da aderência, 

da divulgação e da revisão da política, bem como a capacitação dos empregados na 

implementação de ações que estejam em acordo. Para verificar se as operações financeiras 

estão sujeitas ao gerenciamento do risco socioambiental, deve-se considerar os aspectos 

legais, o risco de crédito e o risco de reputação. 577 

 

Para auxiliar as instituições financeiras signatárias a aplicar o Normativo e a Resolução 

nº 4.327 de 25 de abril de 2014, do Banco Central, a FEBRABAN produziu um Guia578. 

 

c) Guia sobre Mensuração de Emissões de GEE no setor bancário 

 

O Guia sobre Mensuração de Emissões de GEE no setor bancário foi elaborado pela 

FEBRABAN em decorrência do apoio às recomendações da Task Force on Climate-

related Financial Disclousures (TCFD). Entende-se que o impacto de emissões de GEE 

pelo setor financeiro é indireto, ocorrendo mediante a concessão de crédito e de 

investimentos. Por isso, deve-se mensurar as “emissões financiadas” de modo a alinhar 

as instituições financeiras à concretização das metas e ações climáticas. 579 

 

O Guia possui, portanto, panorama de emissões de GEE do setor bancário, metodologias 

e boas práticas para a mensuração das emissões financiadas. Também explora as 

dificuldades e recomendações para que os bancos implementem as orientações 

realizadas.580 

 

 
576 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Normativo SARB 014/2014. Disponível em: 

https://cmsarquivos.autorregulacaobancaria.com.br/Arquivos/documentos/PDF/Normativo%20SARB%2

0014%20-%20alterada%20pela%20Deliberacao%20031%20-%20sem%20marcas(1).pdf  
577 Idem. 
578 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Prático para Elaboração e Implementação de 

Política de Responsabilidade Socioambiental. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/GUIA%20PRATICO%20PRSA.pdf  
579 Idem. 
580 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia sobre Mensuração de Emissões de GEE no setor 

bancário. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Mensuracao_GEE_final.pdf  
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d) Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil  

 

Para orientar os emissores de Títulos Verdes ou Green Bonds, no Brasil, a FEBRABAN 

trabalha com a Câmara Temática de Finanças Sustentáveis do Conselho Empresarial 

Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável. Os Títulos Verdes ou Green Bonds são 

instrumentos financeiros utilizados para mobilizar investimentos com atividades 

características ambientais e climáticas positivas. Assim, os Títulos Verdes são:  

 
Títulos de Renda Fixa utilizados para captar recursos com o objetivo de implantar ou 

refinanciar projetos ou ativos que tenham atributos positivos do ponto de vista 

ambiental ou climático. Os projetos ou ativos enquadráveis para emissão destes títulos 

podem ser novos ou existentes e são denominados Projetos Verdes. 581 

 

Por financiarem projetos ou ativos de longo prazo, os Títulos Verdes se tornam 

instrumento para viabilizar e estimular tanto o desenvolvimento de tecnologias que 

tenham o impacto positivo no meio ambiente, como também atrair investidores 

institucionais, por exemplo, fundos de pensão, fundos de previdência, entre outros. No 

Guia, a tabela abaixo auxilia na comparação entre os Títulos Verdes e os convencionais: 

 
Tabela 66: Comparação entre Títulos Verdes e convencionais 

Características Títulos Verdes Títulos 

Convencionais 

São títulos de dívida X X 

Pagam cupom período ou no vencimento X X 

Podem receber nota de rating de crédito X X 

Tipologia de acordo com garantia da dívida X X 

Financiamento ou refinanciamento X X 

Recursos destinados para Projetos Verdes X Eventualmente 

Rotulados como verdes e promovidos dessa forma junto aos 

investidores 

X  

O emissor se compromete a algum nível de transparência e 

documentação sobre o uso dos recursos nos Projetos Verdes 

X  

Credenciais verdes dos projetos recebem avaliação externa X  

Fonte: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos; CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável.  Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil 2016. Disponível em: 

https://cebds.org/wp-content/uploads/2016/10/Guia_emiss%c3%a3o_t%c3%adtulos_verdes_PORT.pdf 

 

Segundo o Guia, a emissão de Títulos Verdes traz benefícios para o emissor porque 

oferece acesso a novos investidores, por exemplo, fundos sustentáveis que aplicam a 

abordagem ESG, investidores que possuem mandato específico para compra de Títulos 

Verdes ou com objetivos de longo prazo. Também cita ganhos reputacionais, na medida 

em que se adquire maior visibilidade para os Projetos Verdes, que são instrumento de 

marketing positivo, permite o reconhecimento do comprometimento do emissor com a 

conservação do meio ambiente, bem como com a mitigação e prevenção dos riscos 

ocasionados pelas mudanças climáticas. 582 

 

Por sua vez, para os investidores de Títulos Verdes, pode-se adquirir maior transparência 

na utilização dos recursos. Há também a convergência com compromissos voluntários, 

por exemplo, o cumprimento dos compromissos dos gestores de recursos signatários do 

PRI ou investidores que possuem mandatos de sustentabilidade. 

 
581 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos; CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável.  Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil 2016. Disponível em: 

https://cebds.org/wp-content/uploads/2016/10/Guia_emiss%c3%a3o_t%c3%adtulos_verdes_PORT.pdf  
582 Idem. 
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O Guia oferece exemplos de atividades elegíveis a serem consideradas como Projetos 

Verdes. As categorias de atividades são: energia renovável, eficiência energética, 

prevenção e controle de poluição, gestão sustentável dos recursos naturais, conservação 

da biodiversidade, transporte limpo, gestão sustentável dos recursos hídricos, adaptação 

às mudanças climáticas, produtos, tecnologias de produção e processos eco eficientes. 

Essas categorias não são exaustivas de modo que outras atividades, que possam diminuir 

ou mitigar o impacto negativo ao meio ambiente ou a transição para uma economia de 

baixo carbono, podem ser consideradas.  

 

Posteriormente à definição dos Projetos Verdes que recebem o apoio financeiro dos 

Títulos Verdes, orienta-se que os emissores preparem informações adicionais para que 

seja possível a execução de uma due diligence financeira e de uma due diligence 

ambiental. Para isso, recomenda que haja uma avaliação externa para garantir o 

reconhecimento e a credibilidade da emissão no mercado., inclusive dos seus aspectos 

ambientais e climáticos. 

 
A maior parte dos emissores no mercado internacional optam por validar os Títulos 

Verdes por meio de uma Avaliação Externa. Assim, recomenda-se fortemente que o 

Emissor contrate um Agente de Avaliação Externa para fornecer um parecer 

independente sobre o processo de avaliação e seleção dos Projetos Verdes e sobre seu 

monitoramento. Quando o parecer for emitido na fase pré-emissão, seu conteúdo deve 

ser apresentado aos investidores na divulgação da oferta e nos esforços de marketing, 

aumentando assim a credibilidade do título e ampliando o alcance junto a investidores 

alvo.583 

 

Pela recomendação do Guia, a avaliação externa pode seguir diferentes formatos, a 

depender dos fatores e das circunstâncias envolvidas. Exemplo, é a certificação, mediante 

a qual há a avaliação por entes terceiros acreditados ou aprovados por órgão certificador 

para analisar a estrutura dos Títulos Verdes a partir de critérios externos. Outro exemplo 

é a utilização de “rating verde”, no qual agências de rating ou instituições de pesquisa 

analisam o Título, atribuindo-lhe scores ou pontuações verdes a partir de critérios 

externos.  

 

Após a pré-emissão e emissão do Título Verde, orienta-se também a realização de um 

relatório de monitoramento que deve incluir informações sobre o desempenho ambiental 

dos Projetos Verdes que são financiados pelos Títulos. Para análise dessas informações, 

orienta-se a eleição de indicadores de monitoramento ambiental que possam identificar 

impactos quantitativos e qualitativos dos Projetos. 584 

 

e) A taxonomia verde da FEBRABAN 

 

A FEBRABAN realizou uma classificação de atividades econômicas, sob a ótica 

socioambiental e climática denominada de Taxonomia Verde, alinhada com o Acordo de 

Paris e com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030 da ONU. 

Busca-se mensurar a alocação de recursos do setor bancário do Brasil, que adere 

 
583 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos; CEBDS, Conselho Empresarial Brasileiro para o 

Desenvolvimento Sustentável.  Guia para Emissão de Títulos Verdes no Brasil 2016. Disponível em: 

https://cebds.org/wp-content/uploads/2016/10/Guia_emiss%c3%a3o_t%c3%adtulos_verdes_PORT.pdf  
584 Idem. 
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voluntariamente à Taxonomia, para atividades que sejam potencialmente positivas para o 

meio ambiente e para questões sociais. 585 

 

A metodologia identifica as atividades econômicas que são pertencentes aos setores da 

Economia Verde e aos setores que potencialmente podem causar impactos 

socioambientais significativos. Permite-se contribuir com a sociedade e com o setor 

financeiro na medida em que se pode identificar e direcionar estratégias para a 

concretização do desenvolvimento sustentável e aumentar a estabilidade e a resiliência 

do sistema financeiro em transição para uma Economia Verde. 586 

 

Para o desenvolvimento da Taxonomia Verde, no Brasil, apresentam-se alguns marcos 

realizados no país desde 2013.  

 
Tabela 67: Marcos que precederam o desenvolvimento de uma Taxonomia Verde no Brasil 

Ano Atividade 

2013 CBI – Climate Bonds Standards 

 

2014 FEBRABAN – Método para mensuração de recursos alocados para a Economia Verde 

 

2015 ICMA e Investidores – Green Bonds Principles 

FEBRABAN – Mensuração anual de recursos no setor bancário. E, a revisão e disseminação 

continuada dos Climate Bonds Standards e GBP entre os atores de mercado (empresa e investidores) 

  

2016 FEBRABAN/CEBDS – Guia de Emissão de Títulos Verdes 

 

2018 SITAWI/ICS – Proposta de Taxonomia para Títulos Climáticos no contexto nacional 

 

2020 Nova Taxonomia da FEBRABAN – atualização e expansão do método de mensuração de recursos 

União Europeia – Taxonomia da União Europeia 

Banco Mundial – Publicação do “Developing a National Green Taxonomy” 

 

Fonte: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da FEBRABAN: 

Caracterização das Atividades Financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e climáticos. Janeiro 

2021. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Explicativo_da_Taxonomia_Verde_da_FEBR

ABAN.pdf 

 

A Taxonomia Verde da FEBRABAN foi elaborada de acordo com todas as experiências 

da Federação anteriores, bem como foi influenciada pela Taxonomia Europeia e pelas 

orientações do Banco Central. Baseando-se na publicação do Banco Mundial 

“Developing a National Green Taxonomy”, identifica que a Taxonomia possui 

importância para: 

 

i) Banco e demais instituições financeiras, na medida em que auxilia no 

desenvolvimento de produtos verdes, aumenta a alocação de capital para 

atividades relacionadas à economia verde; reduz custos e o risco 

reputacional; permite compreender e apoiar a exposição a investimentos e 

financiamentos responsáveis; 

 
585 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Taxonomia Verde. Disponível em: 

https://portal.febraban.org.br/paginas/1103/pt-br/#  
586 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da FEBRABAN: 

Caracterização das Atividades Financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e 

climáticos. Janeiro 2021. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Explicativo_da_Taxonomia_Verde

_da_FEBRABAN.pdf  
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ii) Agências reguladoras que podem tomar medidas de prevenção ao risco 

reputacional, por exemplo, “greenwashing”; podem realizar a mensuração 

de fluxos financeiros destinados ao desenvolvimento sustentável; 

aprimorar os relatórios climáticas e de sustentabilidade, bem como as 

diretrizes de divulgação para agentes de mercado financeiro; e realizar 

intervenções regulatórias para incentivar a alocação de recursos em 

atividades elegíveis.  

iii) Investidores que podem identificar oportunidades de investimento que 

atendam aos critérios de sustentabilidade; tomar medidas de divulgação de 

exposição a determinados investimentos; compreender a importância da 

exposição das carteiras de investimento àqueles alinhados com a 

sustentabilidade de acordo com as preferências de clientes e beneficiários; 

apoiar o envolvimento com as empresas investidas de acordo com os 

modelos de negócios e planos de transição adotados; 

iv) Emissores de títulos e tomadores de crédito sustentáveis e outros 

certificadores relevantes (certificadores e verificadores, por exemplo), 

na medida em que pode auxiliar na identificação de atividades elegíveis 

que podem ser financiadas de forma consistente com títulos ou 

financiamento temáticos.  

v) Formuladores de políticas que podem desenvolver uma carteira de 

projetos verdes de acordo com as prioridades nacionais para o 

desenvolvimento sustentável; bem como identificar as atividades verdes 

com menor investimento, facilitando o direcionamento de capital, entre 

outras. 587 

 

Na elaboração da Taxonomia Verde, o FEBRABAN partiu da CNAE, instrumento para 

a padronização nacional de atividade econômica, adotada pelo Sistema Estatístico 

Nacional e pela Administração Pública. A Taxonomia Verde objetiva caracterizar o 

crédito a partir de uma análise socioambiental e climática, considerando três modalidades 

de classificação: Economia Verde; Exposição às mudanças climáticas e a Exposição ao 

risco ambiental.  

 
Tabela 68: Classificação das modalidades da Taxonomia Verde 

Classificação Objetivo e subclassificação Principais referências 

 

Economia Verde Monitoramento do impacto positivo para a sociedade e meio 

ambiente. O conceito de economia verde parte do conceito 

adotado pela UNEP (UN Evironment Programme), no qual além 

da dimensão ambiental, considera-se a dimensão social.  

 

As atividades podem ser caracterizadas como: 

 

- Alta contribuição (ambiental/social): identifica atividades 

com alto potencial de contribuição para a economia verde. Incluí 

as atividades “automaticamente elegíveis” ou com critérios de 

elegibilidade adotadas pelo Climate Bonds Initiative (CBI); as 

atividades que apresentam contribuição para a mitigação das 

mudanças climáticas dispostas na Taxonomia da EU; e, também 

- Climate Bonds 

Initiative 

- Taxonomia da União 

Europeia 

- Social Bond Principle 

- ISO 14.030 (Green 

Debt Instruments) 

- Green Bond Principles 

(GBP) 

 
587 FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da FEBRABAN: 

Caracterização das Atividades Financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e 

climáticos. Janeiro 2021. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Explicativo_da_Taxonomia_Verde

_da_FEBRABAN.pdf  
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as atividades que correspondem a uma das seis categorias de 

projetos dos Social Bond Principles.  

 

- Moderada contribuição (ambiental/social): identifica as 

atividades que possuem potencial moderado de contribuir para 

economia verde, na medida em que são qualificadas como 

atividades relacionadas à transição para uma economia de baixo 

carbono; ou àquelas que, embora possuam uma alta contribuição 

para economia verde, possuem exposição relevante ao risco 

ambiental. Para definição dessas atividades, adota-se a 

Taxonomia do CBI e da Taxonomia da EU.    

  

Exposição às 

mudanças 

climáticas 

Monitoramento da exposição das carteiras aos riscos climáticos. 

 

As atividades podem ser classificadas como:  

 

- Exposição alta: atividades centrais dos setores apresentados 

pelo Task-Force on Climate-related Financial Disclosures 

(TCFD) selecionadas a partir da estrutura da CNAE 

(Classificação Nacional das Atividades Econômicas) 

 

- Exposição moderada: atividades econômicas não centrais dos 

setores de alta exposição; atividades relacionadas às atividades 

de alta exposição; demais atividades apresentadas pelo TCFD 

que se relacionam com a emissão de gases de efeito estufa 

(GEE), uso de energia e de água.    

 

- Task-Force on 

Climate-related 

Financial Disclosures 

(TCFD 

Exposição ao risco 

ambiental 

Monitoramento da exposição das carteiras ao risco ambiental. 

 

As atividades são classificadas como:    

 

- Alta exposição: no qual as atividades e os empreendimentos 

são sujeitos ao licenciamento ambiental de acordo com a 

Resolução CONAMA 237/1997  

 

- Resolução 237/1997 

do Conselho Nacional 

de Meio Ambiente 

(CONAMA).  

Fonte: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da FEBRABAN: 

Caracterização das Atividades Financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e climáticos. Janeiro 

2021. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Explicativo_da_Taxonomia_Verde_da_FEBR

ABAN.pdf Adaptação: as autoras.  

 

Pela tabela acima, verifica-se que a Taxonomia Verde proposta pela FEBRABAN é 

formada pela associação de Taxonomias e classificações diferentes.  A incorporação 

dessas Taxonomias e classificações foi adaptado para a realidade brasileira de modo que, 

embora uma atividade não seja classificada internacionalmente como pertencente à 

economia verde, pode ser disposta como de alta contribuição ambiental e social. 

 

A partir da aplicação da Taxonomia Verde, a FEBRABAN apresentou os seguintes 

resultados como exemplo: 

 
Tabela 69: Exemplo de resultados da aplicação da Taxonomia Verde da FEBRABAN 

 Exposição às mudanças 

climáticas 

Economia Verde Exposição ao risco 

ambiental 

Produção de 

semiacabados de aço 

Alta exposição  -  Alta exposição 

Fabricação de cimento Alta exposição  - Alta exposição  

Extração de madeira 

em florestas nativas 

Alta exposição - Alta exposição 

Extração de madeira em 

florestas plantadas 

Alta exposição Alta contribuição - 

Cultivo de trigo Alta exposição Moderada contribuição  Alta exposição 
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Transporte rodoviário 

coletivo de passageiros 

Alta exposição Moderada contribuição -  

Transporte ferroviário 

de carga 

Alta exposição Moderada contribuição Alta exposição 

Transporte ferroviário 

de passageiros 

Alta exposição Alta contribuição - 

Gestão de redes de 

esgoto 

Moderada exposição Moderada contribuição Alta exposição 

Fonte: FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Guia Explicativo da Taxonomia Verde da FEBRABAN: 

Caracterização das Atividades Financiadas pelo setor bancário a partir de aspectos socioambientais e climáticos. Janeiro 

2021. Disponível em: 

https://cmsarquivos.febraban.org.br/Arquivos/documentos/PDF/Guia_Explicativo_da_Taxonomia_Verde_da_FEBR

ABAN.pdf 

 

5.3 Iniciativas da B3 e da CVM 

 

A primeira bolsa de valores do mundo que aderiu ao Pacto Global da ONU foi a B3, 

atuando também como membro do Conselho Orientador da Rede Brasil (CORB). A B3 

integra o Conselho de Administração da Rede Brasil do Pacto Global; e aderiu aos 

Princípios para o Investimento Responsável (Principles for Responsible Investment – 

PRI).  

 

A B3, junto com NASDAQ OMX, a Johannesburg Stock Exchange (JSE), a Istanbul 

Stock Exchange (ISE) e a Egyptian Exchange (EGX), são signatárias fundadoras do 

Sustainable Stock Exchanges (SSE), iniciativa liderada pelo PRI para bolsas de valores. 

A B3 também integra o Sustainability Working Group da Federação Mundial de Bolsas 

(SWG-WFE), cujo objetivo é o de definir, de forma consensual, a finalidade, a praticidade 

e a relevância de critérios de sustentabilidade na bolsa de valores.   

 

Há a participação da B3, ainda, no Ring the Bell for Gender Equality, sendo signatária do 

UN Women’s Empowerment Principles (WEPs) e participante do Task Force on Climate-

related Financial Disclosures (TCFD). A B3 ainda participa da Comissão Intrasetorial 

de Sustentabilidade da FEBRABAN com o objetivo de alinhar ações do Sistema 

Financeiro Internacional. 588 

 

Para integração da abordagem ESG na bolsa de valores, a B3 possui uma estrutura de 

governança que engloba:  

 

i) Comitê de Sustentabilidade, responsável pela orientação estratégica, 

pela proposição e pela condução de questões de sustentabilidade e ESG na 

B3; 

ii) Diretoria de Pessoas, Marketing, Comunicação e Sustentabilidade, 

responsável pela implementação das estratégias e orientações; 

iii) Superintendência de Sustentabilidade, responsável pela condução do 

tema ESG e sustentabilidade no dia-dia.589 

 

Além dessa estrutura, há a adoção da Política de Responsabilidade Socioambiental da B3. 

O objetivo dessa Política é o de:  

 

 
588 B3. Sustentabilidade: Compromissos. Disponível em: 

https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/institucional/compromissos/   
589 Idem. 
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estabelecer princípios e diretrizes e expressar práticas corporativas que norteiam a 

atuação socioambiental e em mudança do clima da Companhia, assim como seu grau 

de suscetibilidade de riscos relacionados aos temas, reafirmando, assim, a relevância da 

sustentabilidade para a estratégia, cultura, negócios da Companhia e para as relações 

com partes interessadas.590 

 

A produção dessa Política está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável da Agenda 2030 e do Pacto Global, ambos da ONU. As diretrizes principais 

estão relacionadas com: ética e integridade; governança corporativa e transparência; 

gestão de riscos socioambientais; adoção de produtos e serviços ESG (ou ASG); 

responsabilidade social corporativa; educação financeira; gestão de pessoas; diversidade 

e inclusão; mudança do clima e gestão de recursos naturais; cadeia de suprimentos; 

segurança da informação; relacionamento com partes interessadas; revisão periódica da 

política; plano de ação para implementação da política. 591 

 

A B3 responde anualmente questionário proposto pelo Programa de Mudanças Climáticas 

do CDP para garantir a transparência de informações. Também faz o  inventário de suas 

emissões de gases de efeito estufa (GEE), desde 2009, seguindo o Registro Público de 

Emissões do Programa Brasileiro GHG Protocol a partir de 2010. 592 

 

A B3 também produz relatórios anuais para divulgar as práticas de gestão, governança e 

desempenho econômico e socioambiental adotados por uma organização que podem ser 

consultados por investidores. Esses relatórios são produzidos de acordo com as diretrizes 

da GRI Standards (Global Reporting Initiative), de forma alinhada com os Objetivos do 

Desenvolvimento Sustentável. 593 

 

O trabalho da B3 para orientação da transparência de informações sobre a prática ESG de 

organizações é realizado em parceria com a Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A 

seguir, apresentam-se algumas iniciativas da B3 e da CVM.    

 

a) Índices de Sustentabilidade da B3 

 

A B3 lançou vários índices compostos por empresas que adotam a políticas com 

abordagem ASG (ou ESG). Exemplo é o índice de Sustentabilidade Empresarial – ISE, 

Índice de Carbono Eficiente – ICO2 e o novo S&P/B3 Brasil ESG. Em relação a cada um 

desses índices: 

 
Tabela 70: índices de Sustentabilidade da B3 

Índice Carbono Eficiente – 

ICO2 B3594 

Criado em 2010, o índice tem como propósito servir de instrumento indutor de 

discussões sobre a mudança do clima. Mediante a adesão ao índice, 

demonstra-se o comprometimento com a transparência das emissões das 

 
590 B3. Política de Responsabilidade Socioambiental e de Governança da B3. Disponível em: 

https://s3.amazonaws.com/mz-filemanager/5fd7b7d8-54a1-472d-8426-eb896ad8a3c4/b02bb711-7b7b-

4193-8a53-

126950096eb5_Politica%2520de%2520Responsabilidade%2520Socioambiental_%2528sem%2520marca

s%2529.pdf  
591 Idem. 
592 B3. Sustentabilidade: Transparência. Disponível em: 

https://www.b3.com.br/pt_br/b3/sustentabilidade/institucional/transparencia/  
593 Idem. 
594 B3. Índice Carbono Eficiente – ICO2 B3. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-carbono-eficiente-ico2-b3.htm  
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companhias, bem como com o reconhecimento da necessidade de preparação 

para uma economia de baixo carbono.  

 

Índice GPTW B3 (IGPTW B3) O Índice GPTW é uma carteira de ativos que reúne empresas certificadas e as 

melhores empresas para trabalhar a partir do ranking nacional amparado pelo 

Great Place to Work (GPW).” objetivo do IGPTW B3 é ser o indicador do 

desempenho médio das cotações dos ativos de empresas admitidas a 

negociação na B3 e que foram certificadas pela GPTW como as melhores 

ambientes para trabalhar.”595  

 

Índice de Sustentabilidade 

Empresarial (ISE B3) 

O ISE B3 é uma carteira teórica de ativos que reconhece empresas 

selecionadas pelo comprometimento com a sustentabilidade empresarial. Os 

investidores podem utilizar esse índice nas decisões de investimento e induzir 

que as empresas incluam práticas ESG.   Na Plataforma ESG Workplace, 

disponibiliza-se os dados das empresas de acordo com a adoção das práticas 

ESG.596 

 

S&P/B3 Brasil ESG Mensura a performance de títulos que cumprem critérios de sustentabilidade. 

Há a exclusão de ações que tenham participação de determinadas atividades 

comerciais e empresas que não possuem práticas ESG. 597 

 

Elaboração: as autoras.  

 

Há também uma listagem especial denominada “Novo Mercado” para as empresas que 

voluntariamente divulguem melhores práticas em termos de governança corporativa e 

transparência.  A listagem “Novo Mercado” estabelece um alto padrão de governança 

corporativa para empresas que podem emitir ações. 598 

 

A B3 elaborou alguns índices relacionados à governança: Índice de Ações com 

Governança Corporativa Diferenciada (IGC B3); Índice de Ações com Tag Along 

Diferenciado (ITAG B3); Índice de Governança Corporativa Trade (IGTCT B3) e Índice 

de Governança Corporativa – Novo Mercado (IGC-NM B3).599 

 

b) A proposta da Comissão de Valores Mobiliários 

 

A Comissão de Valores Mobiliários (CVM), junto com a Associação Brasileira de 

Desenvolvimento, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), e, 

posteriormente, com o Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) 

GmbH criaram o Laboratório de Inovação Financeira (LAB), em 2019. O objetivo do 

LAB é funcionar como um fórum de interação multissetorial para dialogar sobre a 

promoção da inovação e das finanças sustentáveis no Brasil. 600 

 

O LAB analisa temas sobre mercados de seguros e garantias; títulos verdes; títulos 

sustentáveis; seguros e garantias; blended finance; crowfunding de investimento; 

 
595 B3. Índice GPTW B3 (IGPTW B3). Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-gptw-b3-igptw-b3.htm  
596 B3. Índice de Sustentabilidade Empresarial (ISE B3). Disponível em: 

https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-sustentabilidade/indice-de-

sustentabilidade-empresarial-ise-b3.htm  
597 B3. S&P/B3 Brasil ESG. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/indices/indices-em-parceria-s-p-dowjones/indice-brasil-esg.htm  
598 B3. Segmentos de listagem. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/produtos-e-servicos/solucoes-

para-emissores/segmentos-de-listagem/bovespa-mais/  
599 B3. Índices de Governança. Disponível em: https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-

indices/indices/indices-de-governanca/  
600 LAB, Laboratório de Inovação Financeira. Quem somos. Disponível em: 

https://labinovacaofinanceira.com/quem-somos/  
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mercados de carbono; taxonomia; bioeconomia; fintechs; tokenização de ativos; e 

transparência e gestão de riscos ESG (ou ASG). Busca-se obter soluções inovadoras para 

cinco desafios principais:  

 

i) Identificação de gargalos e soluções para o financiamento a 

investimentos sustentáveis em setores de energia, agricultura, água e 

saneamento;  

ii) Identificação de instrumentos financeiros inovadores e de boas práticas; 

iii) Desenho de instrumentos financeiros e de garantias para direcionar 

recursos privados para investimentos relacionados com questões 

socioambientais; 

iv) Promoção do desenvolvimento de tecnologias financeiras inovadoras, 

mediante a criação de um ambiente favorável; 

v) Ampliação e fomento do diálogo sobre a abordagem ESG. 601    

 

Além de participar do LAB, a CVM lançou, em 2020, a série CVM Sustentável para 

auxiliar os cidadãos na tomada de decisão de investimentos relacionados a questões ASG 

(ou ESG). Pelo trabalho da CDVM, o conceito de finanças sustentáveis é “usualmente, 

se utiliza a expressão finanças sustentáveis para se referir à integração de aspectos 

ambientais, sociais e de governança nos processos de tomada de decisão de investimento 

pelos atores do mercado financeiro”. Nesse sentido, a concepção de finanças sustentáveis 

seria mais ampla que o conceito de desenvolvimento sustentável. 602 

Segundo a CVM o investidor é um ator relevante na transição para as finanças 

sustentáveis, na medida em que pode selecionar seus investimentos não apenas conforme 

a melhor rentabilidade como também considerar aspectos ambientais e sociais que sejam 

positivos. Informa que, embora existam iniciativas de taxonomia no Brasil, ainda não há 

uma taxonomia oficial para a identificação do que seja um investimento sustentável. 603 

 

Considera, portanto, de forma mais ampla os investimentos ASG (ou ESG) aqueles 

relacionados ao financiamento de algum setor, empresa ou projeto que tenha o enfoque 

em questões ambientais, sociais e de governança. Como exemplo, cita negócios 

relacionados ao uso sustentável dos recursos naturais, à emissão de carbono, eficiência 

energética, tecnologia limpa, entre outros.  

 

Assim, crowfunding de investimentos, regulado pela Instrução CVM Nº 588/2017, é uma 

forma de captação de recursos por startups e empresas de pequeno porte que pode ser 

considerado como um investimento sustentável. O investidor também pode conhecer 

sobre os riscos sociais e ambientais relacionados a empresas pelo Formulário de 

 
601 LAB, Laboratório de Inovação Financeira. Quem somos. Disponível em: 

https://labinovacaofinanceira.com/quem-somos/  
602 BRASIL, Comissão de Valores Mobiliários. Qual o impacto das questões ASG na escolha dos seus 

investimentos? Publicado em 09/10/2020. Disponível em: https://www.gov.br/cvm/pt-

br/assuntos/noticias/qual-o-impacto-das-questoes-asg-na-escolha-dos-seus-investimentos-

350a00491baf4bec95fe6d47972d36c7  
603 BRASIL, Comissão de Valores Mobiliários. Série CVM Sustentável. O Impacto dos seus investimentos. 

Disponível em: 

https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Serie-CVM-

Sustentavel/serie_sustentavel_vol1_vf.pdf  
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Referência (FRE) exigido para emissoras de ações e títulos, de acordo com a Resolução 

CVM nº 59 de dezembro de 2021. 604 

 

Pela Resolução, alguns emissores devem apresentar informações ASG em relatório anual 

ou outro documento específico. Também deve apresentar a metodologia e o padrão 

seguido na elaboração do relatório, bem como demonstrar a existência de revisão ou de 

auditoria por entidade independente. A disponibilidade do relatório deve ser indicada e 

deve informar a matriz de materialidade e os indicadores-chave de desempenho ESG.  

 

É considerado importante informar se o relatório segue as recomendações da Força-

Tarefa para Divulgações Financeiras Relacionadas às Mudanças Climáticas (TCFD) ou 

outras recomendações financeiras de outras entidades. Caso o emissor não possua práticas 

ESG, deverá explicar o porquê não as adota, o que inclui justificativa para a não adoção 

de matriz de materialidade, de indicadores-chave, não observação de recomendações de 

entidades, por exemplo, o TCFD. 605 

 

A obtenção dessas informações, no relatório, possui exigência equivalente ao do 

conhecimento das atividades econômicas e demais atividades financeiras do emissor. As 

informações ESG devem ser apresentadas com certo nível de profundidade, com 

metodologia clara e com a presença de auditorias externas para garantir que, de fato, há 

a prática de abordagens ambiental, social e de governança. 

Em títulos de renda fixa (título de dívida), a CVM apresenta a seguinte classificação: 

Títulos Verdes (Green Bonds); Títulos Sociais (Social Bonds); Títulos Sustentáveis 

(Sustainable Bonds).  

 

i) Os Títulos Verdes são aqueles que financiam projetos que possuem 

algum benefício ambiental, por exemplo, energia renovável, tratamento de 

resíduos, entre outros.  

ii) Os Títulos sociais são aqueles que endereçam capital para projetos 

relacionados com questões sociais, por exemplo, os destinados para 

atender a população vulnerável (baixa renda, desempregados, entre 

outros).  

iii) Por fim, os Títulos Sustentáveis são aqueles que combinam benefícios 

ambientais e sociais em um mesmo projeto para ser financiado, de acordo, 

se possível, com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da Agenda 

2030. 606 

 

5.4 A autorregulação proposta pela ANBIMA 

 

A ANBIMA é uma associação que representa bancos, gestoras, corretoras, distribuidoras 

e administradoras, cuja missão é o fortalecimento do setor e do apoio à evolução de um 

 
604 BRASIL, Ministério da Economia, Comissão de Valores Mobiliários. Resolução CVM nº 59 de 22 de 

dezembro de 2021. Altera a Instrução CVM nº 480, de 7 de dezembro de 2009, e a Instrução CVM nº 481, 

de 17 de dezembro de 2009. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/resolucao-cvm-n-59-de-

22-de-dezembro-de-2021-369780708  
605 Idem. 
606 BRASIL, Comissão de Valores Mobiliários. Série CVM Sustentável. O Impacto dos seus investimentos. 

Disponível em: 

https://www.investidor.gov.br/portaldoinvestidor/export/sites/portaldoinvestidor/publicacao/Serie-CVM-

Sustentavel/serie_sustentavel_vol1_vf.pdf  
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mercado de capitais que seja capaz de financiar o desenvolvimento econômico, social e 

local, bem como influenciar o mercado global607.  

 

A ANBIMA atua na integração de fatores ESG no setor financeiro brasileiro há mais de 

dez anos e é, atualmente, coordenado pelo Grupo Consultivo de Sustentabilidade, sob a 

Diretoria da Associação. Pelo Grupo Consultivo, há o estímulo do debate e a troca de 

experiências, bem como a elaboração de pesquisas, mapeamento de mercado, orientações 

para implementação de políticas. 608  

 

A Associação acompanha iniciativas internacionais para a identificação ou qualificação 

de fundos de investimento com critérios de sustentabilidade. Também analisa 

documentos publicados pelo Certified Financial Analyst, por exemplo, o Global ESG 

Disclosure Standards for Investment Products, a metodologia publicada pela Invesment 

Association do Reino Unido, a taxonomia da União Europeia, o white paper formulado 

pela Investment Company Institute dos Estados Unidos, entre outros. 609 

 

a) Regras e Procedimentos para Identificação dos Fundos de Investimento Sustentável 

 

A elaboração de normas para fundos sustentáveis de ações e de renda fixa pela ANBIMA 

tem por objetivo: 

 

i) Possibilitar a identificação adequada de produtos sustentáveis de modo 

a assegurar a consistência entre a quantificação sustentável do fundo e o 

seu objetivo; 

ii) Diferenciar os diferentes fundos que incorporam a abordagem ESG nas 

suas considerações de risco e de oportunidade daqueles que não 

consideram questões de sustentabilidade; 

iii) Estabelecer requisitos, cujo cumprimento, permita a demonstração do 

compromisso com a sustentabilidade, a tomada de ações contínuas e a 

divulgação de forma condizente com as políticas, práticas e procedimentos 

dos investidores. 610  

 

Assim, a partir de 3 de janeiro de 2022, passou a vigorar o documento “Regras e 

Procedimentos para Identificação dos Fundos de Investimento Sustentável”. Por esse 

documento, são estabelecidos os critérios e requisitos para determinar se fundos de ações 

ou de renda fixa podem ser qualificados como sustentáveis. Ainda que o propósito do 

fundo de investimento ou de renda fixa não seja a sustentabilidade, o documento permite 

que possa considerar os critérios ESG. 

 

Importante enfatizar que esses critérios e requisitos são direcionados também para os 

gestores, na medida em que a abordagem ESG deve ser considerada no processo de gestão 

de investimentos. Desse modo, a ANBIMA elaborou o seguinte quadro que é reproduzido 

abaixo: 

 

 
607 ANBIMA. Quem somos. Disponível em: https://www.anbima.com.br/pt_br/institucional/a-

anbima/posicionamento.htm  
608 ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf  
609 Idem. 
610 Idem. 
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Tabela 71: Autorregulação ASG (Ambiental, Social e Governança ou ESG – Environment, Social and Governance) 

da ANBIMA  

 Gestor  Fundo “Investimento 

Sustentável” 

Fundo que considera questões 

ESG 

Compromisso com a 

sustentabilidade 

Política de 

sustentabilidade 

(documento 

aprovado) 

Objetivo do fundo é 

investimento sustentável 

Objetivo no regulamento do 

fundo e políticas de 

investimento que busquem 

alinhamento da carteira; “não 

causar dano” (regulamento, 

políticas e declaração) 

 

Investimentos do fundo 

consideram ASG Política de 

investimento ou material 

técnico inclui consideração 

ASG (documentação formal) 

Ações 

continuadas611 

Estrutura de 

governança 

(relatório aprovado) 

●Estratégia (metodologias e 

dados) outras ferramentas e 

engajamento  

●Limitações de metodologias, 

dados e ferramentas  

● Medidas de due diligence e 

monitoramento 

(demonstrativo/relatório 

periódico612 

●Metodologia e dados; 

limitações  

●Outras ferramentas e 

engajamento (quando for o 

caso)  

●Medidas de due diligence 

(demonstrativo/relatório 

periódico) 

Transparência Divulgação da 

política e da 

governança 

(site/materiais do 

gestor) 

●Divulgação de objetivo, 

estratégia e ações para buscar e 

monitorar o objetivo (materiais 

do fundo/lâmina) Nome do 

fundo inclui IS (Investimento 

Sustentável) 

●Divulgação de metodologia, 

fontes de dados, limitações e 

ações de due diligence 

(materiais de marketing/lâmina) 

Marketing inclui frase “esse 

fundo integra questões ASG em 

sua gestão” 

Importante! Refere-se à atividade 

de gestão. 

Compromissos 

acompanhados de 

ações respectivas. 

Não será feita 

classificação de 

gestor 

●Monitoramento do objetivo 

com métricas e indicadores, 

bem como compromisso de 

“não causar dano”  

●Riscos e oportunidades 

específicos 

●Diferenciação em material 

publicitário  

●Acompanhamento dos 

parâmetros estabelecidos para 

consideração ASG  

●Carteiras com objetivos 

diversos 

Fonte: ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf 

 

As orientações da ANBIMA são baseadas no compromisso, diligência e transparência das 

práticas e das políticas adotadas nos fundos de investimento e de renda fixa. Não há um 

caráter normativo ou um material exaustivo para ser implementado.  

 

No caso do gestor, deve-se apresentar um documento que demonstre seu compromisso 

com a sustentabilidade, ainda que não apresente práticas e procedimentos específicos. 

Também pode informar o cumprimento de boas práticas internacionais de ESG ou ASG. 

Para o gestor, os critérios e os requisitos são: 

 
611 “O gestor pode contemplar informações sobre as ações continuadas em documentos oficiais do fundo, 

nos termos do Código ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, como: regulamento, políticas, 

lâmina de informações essenciais, questionário de due diligence, material publicitário ou técnico, entre 

outros documentos.” (ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. 

Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf

) 
612 “Os mesmos requerimentos se aplicam a fundos passivos, incluindo due diligence quanto a limitações e 

medidas de monitoramento”. (ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de 

investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf

) 
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Tabela 72: Critérios e requisitos para o gestor 

Critérios Requisitos para o gestor 

 

Compromisso com a sustentabilidade –  

Compromisso voluntário. Não há necessidade de 

especificidade. 

Atestar seu compromisso por meio de um documento 

escrito que descreva diretrizes, regras, procedimentos, 

critérios e controles referentes às questões ASG e/ou ao 

investimento sustentável. 

 

Governança –  

A abordagem ESG ou ASG deve ser incorporada na 

estrutura funcional, organizacional e no processo de 

tomada de decisões na gestão dos investimentos 

 

Manter estrutura de governança dedicada às questões 

ASG 

Transparência –  

A transparência inclui a divulgação pública de 

informações que formalizam práticas, procedimentos ou 

diretrizes relacionadas à sustentabilidade. Pode ser 

incluída ainda a publicação periódica de relatórios que 

contenham a descrição da atividade, indicadores, 

resultado da adoção de estratégias, entre outras 

informações. 

 

Assegurar a divulgação da política de sustentabilidade e 

da respectiva estrutura de governança 

 Fonte: ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf  

Adaptação: as autoras. 

 

Por sua vez, quanto aos requisitos para fundos de investimento sustentável, a 

autorregulação da ANBIMA os apresenta da seguinte forma: 

 
Tabela 73: Critérios e requisitos para fundos de investimento sustentável 

Critérios Requisitos para fundos de investimento sustentável 

 

Compromisso com a sustentabilidade – 

Deve haver a demonstração do 

alinhamento da carteira de investimento a 

investimentos que “não causem danos”. 

● O regulamento deve trazer um resumo do objetivo de investimento 

sustentável do fundo;  

● O fundo deve estar apto a demonstrar o alinhamento da carteira com 

o objetivo de investimento sustentável e que os respectivos 

investimentos não causam dano que comprometa esse objetivo. 

 

Ações continuadas –  

Deve haver a demonstração da estratégia 

ou da metodologia de investimento que é 

adotada para atingir os objetivos de 

investimento sustentável. 

 

Adotar estratégia de investimento que inclua metodologia(s), dados e 

ferramentas empregados para atingir o objetivo de investimento 

sustentável do fundo;  

Identificar:  

● Limitações em metodologias, dados e ferramentas empregados e 

ações de diligência adotadas a esse respeito;  

● Políticas de engajamento e demais medidas adotadas em relação ao 

objetivo de investimento sustentável do fundo;  

● A forma de monitoramento para aferição dos objetivos de 

investimento sustentável do fundo;  

● O atendimento às mesmas ações, no caso de fundos que utilizam 

benchmarks. 

 

Transparência – 

Tanto o compromisso com a 

sustentabilidade quanto as ações 

continuadas devem ser informadas e 

publicadas de maneira clara, objetiva e 

atualizada, permitindo que possa haver o 

monitoramento.  

 

Divulgar o objetivo de investimento sustentável do fundo e as ações 

adotadas para buscar e monitorar esse objetivo, de forma clara, 

objetiva e atualizada. 

Fonte: ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf Adaptação: 

as autoras. 
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Na determinação do compromisso de sustentabilidade dos fundos de investimento 

sustentável, a ANBIMA não define critérios prescritivos, por exemplo, a exigência de 

indicadores ou de metodologias. Há a necessidade apenas de demonstrar a relação entre 

a sustentabilidade e a carteira de investimentos.  

 

Para fundos que consideram a abordagem ESG em sua gestão como reflexo da 

importância que as questões de sustentabilidade possuem para os investimentos.  

 
Tabela 74: Critérios e requisitos para fundos de investimento que desejam integrar a abordagem ESG 

Critérios Requisitos 

 

Compromisso com a sustentabilidade Explicitar em documento do fundo que considera questões ASG na 

respectiva gestão e as linhas gerais da metodologia adotada com essa 

finalidade. 

 

Ações continuadas Adotar metodologia que considere as características ASG dos ativos 

para fins da política de investimentos e respectiva alocação. 

Documentar:  

● As limitações da metodologia utilizada e ações de diligência a esse 

respeito, além das formas de monitoramento dos aspectos ASG 

considerados;  

● As informações, métricas e/ou indicadores materiais utilizados para 

identificar e monitorar as características ASG dos ativos. 

 

Transparência Divulgar publicamente qual o procedimento para a consideração de 

questões ASG e como é acompanhado ao longo do tempo. 

 

Fonte: ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf 

ANBIMA. Código de Administração de Recursos de Terceiros. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/4F/94/B4/6B/DF580810C15C26086B2BA2A8/Codigo%20de%20ART_03.01.

22.pdf   

 

Seguir esses critérios e requisitos permite, segundo a ANBIMA, que um fundo possa ser 

diferenciado do outro. Orienta-se que os fundos que o seguirem, informem os investidores 

com o seguinte aviso: “este fundo integra questões ASG em sua gestão, conforme Código 

ANBIMA de Administração de Recursos de Terceiros, disponível no site da Associação 

na internet”613.  

 

b) Código de Administração de Recursos de Terceiros 

 

O Código de Administração de Recursos de Terceiros possui um conjunto de princípios 

e de regras para serem aplicados com a finalidade de promover elevados padrões éticos, 

bem como a consagração da institucionalização de práticas equitativas nos mercados 

financeiros e de capitais. Também tem por objetivo a concorrência leal, maior qualidade 

e disponibilidade de procedimentos, a padronização de procedimentos e, por fim, a 

elevação dos padrões fiduciários e a promoção das melhores práticas de mercado.614 

 

 
613 ANBIMA. Guia ASG II: Aspectos ASG para gestores e para fundos de investimento. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/93/F5/05/BE/FEFDE71056DEBDE76B2BA2A8/Guia_ASG_II.pdf 
614 ANBIMA. Código de Administração de Recursos de Terceiros. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/4F/94/B4/6B/DF580810C15C26086B2BA2A8/Codigo%20de%20

ART_03.01.22.pdf   
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O Código é direcionado para Instituições Participantes que possuem o exercício 

profissional de Administração Fiduciária, Gestão de Recursos de Terceiros e Gestão de 

Patrimônio Financeiro de Veículos de Investimento. No Código, por questão ASG define 

como “políticas, práticas e/ou informações e/ou dados referentes a temas ambientais, 

sociais e de governança corporativa” 615. A definição de Investimento Sustentável é: 

 
Investimento Sustentável: investimento com objetivo intencional de proteger, 

contribuir, Não Causar Dano ou degradações, gerar impacto positivo e/ou assegurar 

direitos em questões ambientais, sociais e/ou de governança sem que haja intenção de 

comprometer o desempenho financeiro do Fundo;
 616    

 

Após essas definições, no Capítulo XI – Fundos de Investimento Sustentável (IS), afirma-

se que o Gestor de Recursos pode identificar seus Fundos de investimento como 

Investimento Sustentável ou que integram Questões ESG em sua gestão. Quando da 

aquisição de ativos por Administrador Fiduciário ou Gestor de Recursos, é orientado que 

os aspectos jurídicos, técnicos e ambientais desses ativos sejam avaliados junto à 

avaliação econômica e financeira e a adequação ao objetivo de investimento do FII 

(Fundos de Investimento Imobiliário).  

 

5.5 A iniciativa do Climate Bonds Initiative  

 

O Climate Bonds Initiative (CBI) é uma organização sem fins lucrativos que determina 

padrões para certificação de títulos da dívida que financiam projetos ou ativos que estejam 

alinhados com uma economia de baixo carbono617. A taxonomia de títulos climáticos 

desenvolvida pelo CBI orienta emissores e investidores de títulos verdes e climáticos. O 

objetivo da taxonomia do CBI é:  

 
A Taxonomia da Climate Bonds identifica os ativos e projetos necessários para 

gerarmos em uma economia de baixo carbono, e também, fornece critérios de seleção 

de emissões de gases do efeito estufa (GEEs), em linha com a meta de 2 graus de 

aquecimento global, estabelecida pelo Acordo de Paris, elaborado na COP 21. O 

Acordo foi elaborado com base na ciência mais recente sobre o clima, incluindo a 

pesquisa do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) e da 

Agência Internacional de Energia (AIE), e se beneficiou das contribuições de centenas 

de especialistas técnicos de todo o mundo. A taxonomia pode ser usada por qualquer 

entidade para identificar quais ativos, atividades e instrumentos financeiros associados, 

são compatíveis com uma trajetória de 2 graus.618 

 

A proposta da taxonomia é revisada e atualizada periodicamente, possuindo uma 

classificação para atividades dos seguintes setores: energia, transporte, água, edificações, 

uso da terra e recursos marinhos, indústria, resíduos e controle da poluição; e tecnologia 

da informação e comunicação. Além da taxonomia, o CBI possui um esquema de 

certificação, o Climate Bonds Standards que permite a certificação de um título antes da 

sua emissão619.  

 

 
615 ANBIMA. Código de Administração de Recursos de Terceiros. Disponível em: 

https://www.anbima.com.br/data/files/4F/94/B4/6B/DF580810C15C26086B2BA2A8/Codigo%20de%20

ART_03.01.22.pdf   
616 Idem. 
617 CBI, Climate Bonds Initiative. Disponível em: https://www.climatebonds.net/  
618 CBI, Climate Bonds Initiative. Taxonomia da Climate Bonds. Setembro de 2021. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/files/page/files/cbi_taxonomy_tables-pt-01e.pdf  
619 CBI, Climate Bonds Initiative. Certification under the Climate Bonds Standard. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/certification  
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No Brasil, o CBI possui o Climate Bonds Brazil Programme, onde apresenta análises de 

mercado, oportunidades de investimento em infraestrutura verde, pesquisa com 

investidores, entre outras iniciativas620. A Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes, por 

exemplo, iniciou suas atividades em 2020, sobre o papel das finanças sustentáveis e dos 

títulos verdes para objetivos de sustentabilidade621. 

 

a) A infraestrutura verde e os instrumentos financeiros: o investimento verde 

 

O investimento verde pode ser compreendido como título verde (Green Bonds) que 

objetiva apoiar a transição do Brasil para uma economia de baixo carbono. Mediante o 

investimento verde, pode-se facilitar a interação entre os que desenvolvem e operam 

projetos de infraestrutura verde e os investidores institucionais.622 

 

O potencial de investimento verde no Brasil é estimado em USD 1,3 trilhões para ser 

aproveitado, com base em compromissos climáticos, nos setores de energia, transporte, 

construção, gestão de resíduos e eficiência energética. Há limitação no financiamento de 

infraestrutura verde com recursos públicos, por exemplo, mediante o Banco Nacional de 

Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).  

 

Nesse cenário, os títulos verdes são instrumentos que podem apoiar a transição de uma 

economia marrom para uma economia verde.  

 
[o] ano de 2017 é considerado o “ano de ouro” para o mercado brasileiro de títulos 

verdes. Dez dos 21 títulos do país foram emitidos naquele ano, o que equivale a 21% 

do volume total da ALC até hoje. Em 2018, o país sofreu uma queda mais acentuada de 

suas emissões do que o resto da região (-92%, em comparação a -49%), o que pode ser 

atribuído ao clima de incerteza política que reinava à época. No entanto, os volumes 

voltaram a subir em 2019 e já ultrapassam USD 1 bi. 623 

 

Além dos títulos verdes, as debêntures de infraestrutura podem ser oportunidade para 

investidores institucionais e para o financiamento de projetos de infraestrutura verde. O 

oferecimento de serviços e linhas de crédito verdes por bancos também são ferramentas 

importantes para a expansão das finanças verdes no Brasil. O BNDES, por exemplo, foi 

um dos primeiros bancos a oferecer empréstimos verdes a partir da criação de linhas de 

crédito para a instalação de iluminação pública com luz de LED.  

 

b) A Declaração de Investidores sobre Títulos Verdes no Brasil 

 

A Declaração de Investidores sobre Títulos Verdes no Brasil foi promovida pela Climate 

Bonds Initiative (CBI), pelo Principles for Responsible Investment (PRI) e pelo SITAWI 

 
620 CBI, Climate Bonds Initiative. Climate Bonds Brazil Programme. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/market/country/brazil   
621 CBI, Climate Bonds Initiative. Iniciativa Brasileira de Finanças Verdes (IBFV) dá início às atividades 

em 2020. Disponível em: https://www.climatebonds.net/2020/02/iniciativa-brasileira-de-

finan%C3%A7as-verdes-ibfv-d%C3%A1-in%C3%ADcio-%C3%A0s-atividades-em-2020  
622 DAVIDSON, Kristiane; GUNAWAN, Nabilla; AMBROSANO, Julia; et al. Oportunidades de 

Investimento em Infraestrutura Verde: Brasil 2019. Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID, 

Divisão de Mudança Climática. Agosto de 2020. Disponível em: 

https://publications.iadb.rg/publications/portuguese/document/Oportunidades-de-investimento-em-

infraestrutura-verde-Brasil-2019.pdf 
623 Idem. 
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Finanças do Bem. O objetivo da Declaração foi o de formalizar o compromisso dos seus 

signatários com o crescimento dos títulos verdes no Brasil. 624  

 

De acordo com a Declaração, reconhece-se que as mudanças climáticas impõem riscos 

para a sociedade, para a economia e para os investimentos que são realizados em nome 

dos clientes dos signatários e dos beneficiários. Por isso, reforçam a importância de uma 

transição para uma economia de baixo carbono e que seja resiliente às mudanças 

climáticas, o que, por exemplo, demandará investimentos em infraestrutura de 

saneamento, de água potável, energia solar, entre outros. 625 

 

Entende que instrumentos de investimentos com níveis de risco e retornos adequados para 

os clientes e signatários podem funcionar como ferramentas para a mitigação das 

mudanças climáticas e seus efeitos. Reconhece que o mercado brasileiro de títulos verdes 

acompanha a tendência do mercado internacional de utilizá-los como instrumento frente 

às mudanças climáticas. Na Declaração, afirma-se que:  

 
Nós, como investidores, acreditamos que títulos verdes, sejam eles de renda fixa, renda 

variável ou outras classes de ativo, podem ser uma nova opção de investimento para 

cumprir nosso dever fiduciário junto a nossos clientes e beneficiários, de forma 

responsável e sustentável 626.  

 

Os signatários da Declaração foram: Banco BTG Pactual, BB DTVM, Itaú Asset 

Management, Santander Asset Management, SulAmérica Investimentos, UBS Brasil, 

Zurich-Santander, Zurich Brasil, Brasilprev 627  

 

5.6 Outras disposições para instituições financeiras, investidores institucionais e 

empresas 

 

Além da autorregulação proposta pela FEBRABAN, pela ANBIMA e dos normativos 

relacionados ao Banco Central, há disposições voluntárias para instituições financeiras, 

investidores institucionais e empresas. Trata-se do Código AMEC de 2016 (Código 

Brasileiro de Stewardship); e do Código IBGC de 2016 (Código Brasileiro de Governança 

Corporativa). 

 

a) Código Brasileiro de Stewardship  

 

A AMEC considera que os investidores institucionais possuem um papel fundamental na 

concretização do desenvolvimento sustentável de empresas e de mercados, enfatizando o 

relacionado entre os acionistas e as empresas investidas. A AMEC é uma associação de 

cerca de 60 investidores institucionais, incluindo locais e estrangeiros, que possuem 

mandatos de investimento no mercado brasileiro de ações no valor aproximado de R$ 700 

bilhões628.  

 

O Código da AMEC (Código Brasileiro de Stewardship), orienta os investidores 

institucionais com o “objetivo de disseminar a cultura de Stewardship no Brasil, 

 
624 CBI, Climate Bonds Initiative. Declaração de investidores. Disponível em: 

https://www.climatebonds.net/market/country/brasil/declaracao-de-investidores 
625 Idem. 
626 Idem. 
627 Idem. 
628 Amec. Perfil. Disponível em: https://amecbrasil.org.br/a-amec/perfil/  
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promovendo o senso de propriedade nos investidores institucionais e criando padrões de 

engajamento responsável”. Mediante a prática da cultura Stewardship, busca-se a adoção 

de práticas de governança corporativa, agregar valor as empresas, realizar a mitigação de 

riscos.629 

 

Pelos sete princípios do Código, orienta-se como investidores podem estabelecer uma 

relação com os emissores mobiliários630:   

 

i) Implementar e divulgar programa de stewardship;  

ii) Implementar e divulgar mecanismos de administração de conflitos de 

interesses;  

iii) Considerar aspectos ASG (ou ESG) nos seus processos de investimento 

e atividades de stewardship;  

iv) Monitorar os emissores de valores mobiliários investidos;  

v) Ser ativos e diligentes no exercício dos seus direitos de voto;  

vi) Definir critérios de engajamento coletivo;  

vii) Dar transparência às suas atividades de stewardship. 

 

O Stewardship é um processo evolutivo, no qual pressupõe um planejamento de longo 

prazo que tenha metas claras. Necessita-se estabelecer as metas e o planejamento das 

atividades que serão realizadas de modo a dar visibilidade e informação para o público e 

stakeholders. Em 2020, a definição de Stewarship foi disposta como “a alocação 

responsável, gestão e supervisão de capital para criar e preservar valor de longo prazo 

para clientes e beneficiários finais levando a benefícios sustentáveis para a economia, o 

meio ambiente e a sociedade”631. 

 

No processo de investimento, os investidores institucionais precisam considerar fatores 

ambientais, sociais e de governança, de forma a avaliar tanto uma análise de risco quanto 

identificar a contribuição para o desenvolvimento sustentável dos emissores de valores 

mobiliários. Neste sentido, orienta que:    

 
Os fatores ASG impactam os emissores de valores mobiliários e influenciam de forma 

determinante a sustentabilidade dos mesmos. A análise e o monitoramento dos fatores 

ASG integra a avaliação de riscos e oportunidades associadas aos investimentos, ainda 

 
629 Amec. CBS - Código Brasileiro de Stewardship. Disponível em: 

https://amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/  
630 De acordo com a Lei nº 10.303 de 2001, no art. 2º, define-se como valores mobiliários “"Art. 2o São 

valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei: I - as ações, debêntures e bônus de subscrição; II - os 

cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramento relativos aos valores mobiliários 

referidos no inciso II; III - os certificados de depósito de valores mobiliários; IV - as cédulas de debêntures;  

V - as cotas de fundos de investimento em valores mobiliários ou de clubes de investimento em quaisquer 

ativos; VI - as notas comerciais; VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos 

subjacentes sejam valores mobiliários; VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos 

subjacentes; e IX - quando ofertados publicamente, quaisquer outros títulos ou contratos de investimento 

coletivo, que gerem direito de participação, de parceria ou de remuneração, inclusive resultante de prestação 

de serviços, cujos rendimentos advêm do esforço do empreendedor ou de terceiros.” (BRASIL. Lei no 

10.303, de 31 de outubro de 2001. Altera e acrescenta dispositivos na Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976, que dispõe sobre as Sociedades por Ações, e na Lei no 6.385, de 7 de dezembro de 1976, que dispõe 

sobre o mercado de valores mobiliários e cria a Comissão de Valores Mobiliários. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/leis_2001/l10303.htm)  
631 CFA Society Brazil. Stewardship. Disponível em: 

https://cfasociety.org.br/advocacy/stewardship/#:~:text=Lan%C3%A7ado%20em%20maio%20de%2020

21,2016%2C%20e%20tem%20como%20objetivo  
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que não sejam os determinantes finais da decisão de investimento. Investidores 

institucionais ao gerir de forma prudente o capital de seus beneficiários finais, devem 

considerar fatores ASG relevantes como quesito fundamental no cumprimento de seu 

dever fiduciário, dando a devida transparência sobre a forma como esses fatores são 

considerados. Investidores devem avaliar os posicionamentos dos emissores de valores 

mobiliários acerca dos temas ASG relevantes. 632 

 

A inclusão de questões ASG (ou ESG) no processo de investimento implica também a 

realização do monitoramento dos emissores de valores mobiliários, mediante o 

engajamento dos investidores com os emissores e do conhecimento de questões-chave, 

por exemplo, estratégia, remuneração e política de sucessão de administradores etc.   

 

b) Código Brasileiro de Governança Corporativa 

 

O Código Brasileiro de Governança Corporativa - Companhias Abertas foi desenvolvido 

pelo Grupo de Trabalho Interagentes (GT Interagentes), coordenado pelo Instituto 

Brasileiro de Governança Corporativa e formado por onze entidades relacionadas ao 

mercado de capitais. O objetivo do GT Interagentes é o de propor e discutir ações para 

melhorar a competividade do Brasil, mediante a melhoria do ambiente regulatório, do 

incentivo ao incremento de fontes de financiamento, entre outros. 633  

 

As boas práticas de governança corporativa são dispostas como um fator crítico no 

processo de tomada de decisão de investimento. Um sistema de governança corporativa 

frágil está associado a maiores custos de capital para as companhias e para o mercado.  

 

O Código é dividido em cinco capítulos: Acionistas; Conselho de Administração; 

Diretoria: Coordenadores-redatores; Órgãos de fiscalização e Controle; Ética e Conflito 

de Interesses. É orientado pelo modelo “aplique ou explique” que “prática da governança 

corporativa é uma jornada e não deve se traduzir em um modelo rígido de regramento 

aplicável igualmente a todas as companhias.” 634 

 

Considera como pilares básicos da governança corporativa635:  

 
Tabela 75: Pilares da Governança Corporativa segundo o Código Brasileiro de Governança Corporativa 

Transparência  Disponibilizar informações que sejam do interesse das partes interessadas, não se 

limitando àquelas que já estejam disponíveis nas leis e nos regulamentos. A 

transparência deve abranger não só o desempenho econômico-financeiro da 

corporação como também outros fatores que orientam a ação gerencial. 

 

Equidade Oferecer tratamento justo e isonômico a todos os sócios e demais partes interessadas. 

 

Prestação de Contas 

(accountability) 

Prestar contas da atuação dos agentes de governança de forma clara, concisa, 

compreensível e tempestiva. Inclui-se assumir as consequências dos atos e omissões 

realizados e a atuar com diligência e responsabilidade de acordo com os papéis que 

são assumidos. 

 

Responsabilidade 

Corporativa 

Zelar pela viabilidade econômico-financeira das companhias, inclusive reduzir as 

externalidades negativas e aumentar as positivas. Considerar os diversos modos de 

capitais na realização de negócio, entre outros. 

 
632 Amec. CBS - Código Brasileiro de Stewardship. Disponível em: 

https://amecbrasil.org.br/stewardship/codigo/  
633 Código Brasileiro de Governança Corporativa: Companhias Abertas / Grupo de Trabalho Interagentes; 

coordenação Instituto Brasileiro de Governança Corporativa. São Paulo, SP: IBGC, 2016. 
634 Idem. 
635 Idem. 
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Elaboração: as autoras. 

 

A análise dos impactos das atividades das companhias na sociedade e no meio ambiente 

faz parte das atribuições do Conselho de Administração. O Conselho deve considerar 

esses impactos na elaboração das estratégias de negócios, o que inclui o gerenciamento 

de riscos, definição de valores e princípios éticos a serem seguidos e revisão do sistema 

de governança corporativa. A Diretoria também deve gerir os negócios da companhia 

considerando o impacto das atividades na sociedade e no meio ambiente.   

 

6 A RELAÇÃO BRASIL- OCDE NAS FINANÇAS SUSTENTÁVEIS 

 

Desde 2007, o Brasil é qualificado como parceiro-chave (key-partner) da OCDE, 

podendo ter acesso a vários órgãos da Organização, fazer parte do banco de dados 

estatístico e aderir aos seus Instrumentos Legais. Entre os key-partners, o Brasil figura 

entre os que mais aderiram aos Instrumentos Legais da Organização.  

 
Gráfico 63: Aderência do Brasil a Instrumentos Legais da OCDE 

 
Fonte: OCDE. Elaboração: as autoras.  

 

A aderência e participação brasileira na OCDE está atrelada ao pedido de acessão à 

Organização formalizado em 2017. Em 2019, houve a instituição do Conselho para a 

Preparação e o Acompanhamento do Processo de Acessão do Brasil à OCDE, mediante 

o Decreto nº 9.920 de 2019. No mesmo ano, o Decreto nº 10.109 promulgou o Acordo de 

Cooperação entre o Brasil e a OCDE firmado em 2015. 

 

Por sua vez, em 2020, criou-se a Secretaria Especial na Casa Civil com o objetivo de 

coordenar a preparação e acompanhamento do processo de acessão, pelo Decreto nº 

10.205. Em janeiro de 2022, o Conselho da OCDE iniciou as discussões sobre a adesão 

do Brasil à Organização para que seja elaborado um roteiro individual na avaliação que 

será realizada. Em 10 de junho de 2022, o “Roadmap for OECD accession process of 

Brazil” foi publicado636.  

 

 
636 OECD. Roadmap for OECD accession process of Brazil. Meeting of the Council at Ministerial Level, 

9-10 June 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-

brazil-EN.pdf  
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Em finanças sustentáveis, identifica-se que o Brasil tem participação em órgãos da 

OCDE:  

 
Tabela 76: Aderência do Brasil na estrutura institucional da OCDE 

Estrutura institucional da OCDE Status do Brasil 

 

Grupo de Trabalho da OCDE sobre Conduta Empresarial Responsável (Working Party on 

Responsible Business Conduct) 637  

Associado (Associate) 

Comitê de Mercados Financeiros da OCDE (Committee on Financial Markets) 

 

Convidado (Invitee) 

Grupo de Trabalho sobre Clima, Investimento e Desenvolvimento (Working party on 

climate, Investment and Development - WPCID) 

 

Não participa 

Fonte: OECD. GROUPS: Disponível em: https://oecdgroups.oecd.org/  Elaboração: as autoras.  

 

Segundo a Resolução do Conselho C(2012)100/FINAL, adotada em 2012, os não 

membros da OCDE podem atuar como partner dos seus órgãos subsidiários. Como 

Convidado (Invitee), os países podem participar de uma reunião por vez para tratar de 

assuntos não confidenciais de órgãos subsidiários. Como Associado (Associate), os não 

membros participam das atividades do órgão subsidiário da Organização com quase todos 

os direitos de membros da Organização. No caso, os Associados não participam das 

discussões, por exemplo, sobre a adesão de novos membros à OCDE.  

 

O Brasil também aderiu aos seguintes Instrumentos Legais.  

 
Tabela 77: Aderência do Brasil aos instrumentos legais aplicáveis à relação do setor financeiro com questões 

econômicas, ambientais e sociais 

Instrumentos Legal Status do Brasil 

 

Declaração de Crescimento Verde (Declaration on Green Growth) Não aderente 

Recomendação do Conselho sobre um Quadro de Políticas para uma Regulamentação 

Financeira Eficaz e Eficiente (Recommendation of the Council on a Policy Framework 

for Effective and Efficient Financial Regulation) 

Aderente 27/08/2020 

Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais (Declaration 

on International Investment and Multinational Enterprises) 

Aderente (desde 

13/11/1997)  

Recomendação do Conselho para o Bom Desempenho de Planos de Pensão de 

Contribuição Definida (Recommendation of the Council for the Good Design of Defined 

Contribution Pension Plans) 

Não aderente 

Fonte: OECD. OECD Legal Instruments. Acesso em 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-

instruments.htm Elaboração: as autoras. 638 

 

Observa-se que o país é, portanto, atuante em órgãos subsidiários que lidam com as 

questões relacionadas a finanças sustentáveis. Além disso, o país é signatário do 

Declaração sobre Investimento Internacional e Empresas Multinacionais que também se 

aplica ao setor financeiro.  

 

6.1 A conduta empresarial responsável e o Ponto Nacional do Brasil   

 

A Conduta Empresarial Responsável, inserida nas práticas legais e econômicas do Brasil, 

orienta a aplicação da legislação e de padrões internacionalmente reconhecidos com base 

na concepção de que as empresas podem contribuir positivamente com a sociedade, 

 
637 OCDE. Working party on Responsible Business Conduct. Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/PrintBodyView.aspx?BodyID=7597&amp;BodyPID=13423&BodyH

ID=0&amp;Lang=en   
638 Pesquisa realizada até março de 2022. 
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auxiliando na concretização do desenvolvimento sustentável e do crescimento inclusivo. 

Também as empresas podem evitar os impactos negativos de suas atividades, tomando 

medidas de devida diligência baseada no risco, due diligence, e na criação de valor na 

relação empresa-sociedade.639 

 

A concepção de Conduta Empresarial Responsável, no Brasil, é amparada pelas 

Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, pelos Princípios Orientadores de 

Empresas e Direitos Humanos e pela Declaração Tripartite de Princípios sobre Empresas 

Multinacionais e Política Social da Organização Internacional do Trabalho (OIT). 

Considera ainda os Padrões de Desempenho do IFC do Banco Mundial, os Princípios do 

Pacto Global da ONU e a Orientação ISO 26000 sobre Responsabilidade Social. 640 

Na 6ª Reunião do Comitê Nacional de Investimentos641 (CONINV), órgão colegiado 

integrante da Câmara de Comércio Externo (CAMEX), aprovou-se a elaboração de um 

Plano de Ação em Conduta Empresarial. A elaboração do Plano possui o propósito de 

promover a Conduta Empresarial Responsável, no Brasil, contribuir com a maior 

internacionalização das empresas brasileiras, auxiliar no processo de acessão do país na 

OCDE e contribuir com a atuação do Ponto de Contato Nacional. 

 

O Ponto de Contato Nacional (PCN), no Brasil, é uma representação institucional 

responsável por implementar as Diretrizes para Empresas Multinacionais no âmbito do 

Comitê de Investimentos da OCDE. O PCN é coordenado pela Secretaria Executiva da 

Câmara de Comércio Exterior (SE-CAMEX), sendo composto pelos seguintes órgãos: 

Ministério da Economia, Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ministério das 

Relações Exteriores, Ministério de Minas e Energia, Ministério do Meio Ambiente, 

Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Controladoria-Geral da União 

e Banco Central do Brasil.642 

 

O PCN funciona como um mecanismo de reclamação não judicial que pode ser acionado 

por qualquer pessoa que possua alguma reclamação sobre empresas multinacionais 

relacionados aos seguintes temas: políticas gerais, transparência; direitos humanos; 

emprego e relações laborais; meio ambiente; combate à corrupção, à solicitação de 

 
639 BRASIL, Ministério da Economia. O que é conduta empresarial responsável: Publicado em 19/01/2021. 

Atualizado em 28/06/2021. Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/o-que-e-conduta-empresarial-responsavel  
640 Idem. 
641 Importante salientar que o Comitê Nacional de Investimento não aborda questões relacionadas ao 

mercado financeiro. As competências do Comitê podem ser resumidas pelo seguinte parágrafo: “O Comitê 

Nacional de Investimentos é órgão colegiado integrante da CAMEX que tem competências para elaborar 

propostas de políticas públicas, diretrizes e ações afetas aos investimentos estrangeiros diretos no Brasil 

(IED) e aos investimentos brasileiros diretos no exterior (IBDE); acompanhar a implementação, pelos 

órgãos competentes, das decisões sobre investimentos tomadas pela Câmara de Comércio Exterior; e 

elaborar propostas para a harmonização da atuação dos órgãos que possuam competências na área de 

investimentos diretos.” (BRASIL, Ministério da Economia. Elaboração do Plano de Ação Em Conduta 

Empresarial Respon´savel. Resolução Coninv nº02/2020. Disponível em: 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn/pacer-1 Publicado em 

28/06/2021 Atualizado em 09/02/2022)  
642 BRASIL, Ministério da Economia. Ponto de Contato Nacional. Disponível em: 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn Acesso em maio de 

2022. 
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suborno e à extorsão; interesses do consumidor; ciência e tecnologia; concorrência e 

tributação.  643   

 

Pelo Decreto nº 9.874 de 27 de junho de 2019, afirma-se que o Ponto de Contato Nacional 

possui como objetivo atuar como instância de governança e orientação na promoção das 

diretrizes da OCDE para empresas multinacionais; promover a conscientização e 

incentivar a implementação dessas diretrizes; acompanhar a sua aplicação prática; 

analisar as alegações recebidas pelo seu não cumprimento; cooperar com os Pontos de 

Contato Nacionais de outros países e acompanhar as discussões da OCDE sobre a 

implementação de suas diretrizes. As Diretrizes da OCDE não são consideradas como um 

instrumento vinculante para o Governo brasileiro, também não tem o condão de criar 

obrigações nem direitos para pessoas físicas e jurídicas; são consideradas como princípios 

e padrões de cumprimento voluntário e reafirmam a aplicação da legislação nacional.644 

 

6.2 Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro no Brasil 

 

A OCDE, junto com a Organização Internacional do Trabalho (OIT) e do Escritório do 

Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, conduziu projeto para 

obter uma visão geral sobre as políticas, práticas e regulamentos financeiros sustentáveis 

na América Latina e no Caribe. O projeto, financiado pela União Europeia, baseou-se em 

três pilares a partir das Diretrizes da OCDE: reforçar as políticas governamentais sobre 

Conduta Empresarial Responsável; auxiliar as empresas a aplicar a due diligence em 

setores prioritários; e facilitar o acesso e a reparação, mediante o fortalecimento dos 

Pontos de Contato Nacionais. No projeto, o termo “Ambiental, Social e Governança 

(ASG) e risco “socioambiental” foram definidos da seguinte forma:  

 
O termo “Ambiental, Social e Governança” (ASG) refere-se a um conjunto de critérios 

que, normalmente, têm sido utilizados para avaliar o desempenho de sustentabilidade 

de uma empresa, no caso de um investimento. O risco “socioambiental” (A&S) foi mais 

comumente usado para descrever o conjunto de critérios utilizados ao avaliar o 

desempenho de sustentabilidade de um cliente (no caso de um empréstimo). Este artigo 

emprega a terminologia ASG para descrever a integração de questões de 

sustentabilidade em investimentos institucionais e empréstimos como resultado de uma 

crescente convergência em todo o setor financeiro. 645 

 

Considera-se que a Conduta Empresarial Responsável (CER, que, em inglês, é o 

Responsible business conduct – RBC) e o termo ASG ou ESG são relacionados na medida 

em que são utilizados para compreender e quantificar os impactos das atividades 

comerciais no meio ambiente e em questões sociais. Reforça-se que a diferença entre 

ambos decorre do fato de que: na Conduta Empresarial Responsável, analisam-se os 

“impactos ao meio ambiente e à sociedade, independentemente da relevância financeira”; 

enquanto o termo “ASG” está mais relacionado aos riscos ambientais que podem 

representar riscos financeiros.  

 

 
643 BRASIL, Ministério da Economia. Ponto de Contato Nacional. Disponível em: 

https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-br/assuntos/camex/pcn Acesso em maio de 

2022. 
644 BRASIL. Decreto mº9.874 de 27 de junho de 2019. Disponível em: https://www.in.gov.br/en/web/dou/-

/decreto-n-9.874-de-27-de-junho-de-2019-179414815  
645 OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. 

Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecarib

e.pdf  
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De modo geral, pela análise do relatório, foram identificados três desafios para que os 

investidores institucionais e os credores corporativos atuem de acordo com as Diretrizes 

da OCDE:  

 

i) Aumentar a responsabilidade das instituições financeiras de mitigar os 

impactos ambientais e sociais, bem como integrar o risco climático na 

agenda de reguladores, governos e investidores;  

ii) Melhorar as estruturas de prestação de contas dos protocolos financeiros 

sustentáveis, mediante a utilização de relatórios periódicos e “mecanismos 

de cancelamento de listagem para investidores ou credores que não 

cumprem tais iniciativas”.  

iii) Envolver organizações da sociedade civil, inclusive organizações não 

governamentais e sindicatos, em iniciativas financeiras sustentáveis. 646 

 

Especificamente sobre Brasil, identifica-se que o país foi um dos primeiros a adotar 

regulamentação em matéria de ASG, por exemplo, mediante os requisitos de 

transparência de ASG para fundos de previdência. O impulsionamento de ASG no Brasil 

também decorreu da exigência de devida diligência em operações de empréstimos 

corporativos. Há o reconhecimento da OCDE sobre as iniciativas da FEBRABAN, por 

exemplo, da implementação do Protocolo Verde, lançado em 2009, e da iniciativa de 

taxonomia verde. 647 

 

No Brasil, os principais setores que enfrentam altos riscos ESG (ou ASG) incluem a 

agricultura, silvicultura, petróleo e gás, serviços públicos, metais e mineração, 

construção, incluindo infraestrutura e fabricação. Em fabricação, inclui-se o setor têxtil. 

Os riscos ASG ou ESG nesses setores são inter-relacionados e permeiam vários outros 

setores, na medida em que, por exemplo, as mudanças no uso da terra pela agricultura ou 

silvicultura podem amplificar o desmatamento e os conflitos sociais com comunidades 

indígenas.  

 
Agricultura, energia, mudanças no uso da terra e silvicultura são os maiores 

contribuintes para as emissões de GEE do Brasil [...]. Em 2018, a FEBRABAN 

publicou um estudo que orientava as instituições de empréstimo a mitigar os riscos de 

desmatamento decorrentes da pecuária, da soja e da cultura da palma, juntamente com 

a indústria de papel e celulose [...]. A FEBRABAN também atualizou seu padrão de 

autorregulamentação sobre gestão de risco social e ambiental para fortalecer a análise 

de risco de empréstimos rurais. [...] Os principais riscos ASG desencadeados pelo 

desenvolvimento de projetos extrativistas incluem conflitos sociais, deslocamentos de 

comunidades, violações dos direitos indígenas e mineração artesanal (informal). [...] 

No Brasil, o colapso da barragem de rejeitos de Brumadinho em 2019 desencadeou uma 

resposta internacional dos investidores e ampliou a supervisão dos impactos sobre o 

sistema financeiro nacional pelo Banco Central do Brasil [...]648 

 

A OCDE reconhece os esforços das iniciativas brasileiras em adotar diretrizes e 

regulamentos para implementação da abordagem ESG sem setores mais sensíveis.   

 

a) Protocolos de Finanças sustentáveis 

 
646 OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. 

Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecarib

e.pdf  
647 Idem. 
648 Idem. 
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A Organização identifica diferentes iniciativas de protocolos de finanças sustentáveis no 

Brasil, demonstrando tanto o dinamismo quanto o interesse na interação de questões ESG 

nas atividades dos bancos.  

 

No Brasil, a OCDE qualifica, em sua avaliação realizada em 2021, como fracas as 

iniciativas voluntárias de finanças sustentáveis pela ausência de mecanismos de 

responsabilização. O Código de Stewardship da AMEC é a única iniciativa identificada 

que inclui mecanismo de responsabilização dos membros signatários. 649 

 

A regulamentação ESG ou ASG evolui da exigência de apresentação de requisitos de 

divulgação de questões ESG para a forma como esses requisitos são divulgados, no Brasil. 

Identifica-se a integração de risco climático na regulamentação ESG para investidores 

instrucionais. O Brasil é vanguardista em requerer a divulgação de requisitos ESG.  

 

b)  Análise sobre os Investidores Institucionais e empréstimos corporativos 

 

De 2010 a 2021, verifica-se o aumento de signatários à iniciativa voluntária do PRI da 

ONU. Em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, houve o aumento do interesse 

pelo PRI. Pela tabela abaixo, demonstra-se a quantidade de signatários a iniciativas 

financeiras globais.  

 
Tabela 78: Signatários das Iniciativas Financeiras Globais 

 Signatários do 

PRI  

Membros dos Princípios 

do Equador 

Signatários dos 

Princípios para 

Responsabilidade 

Bancária da 

PNUMA-FI 

Signatários dos 

Princípios para 

Seguro Sustentável 

da PNUMA-FI 

Argentina 1 1 2 0 

Brasil 74 6 4 12 

Chile 13 0 0 1 

Colômbia 18 1 1 2 

Costa Rica 1 0 3 0 

Equador 0 0 8 0 

México 24 2 7 2 

Panamá 1 1 4 0 

Peru 5 1 0 0 

Fonte: OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. Disponível 

em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecaribe.pdf 

Adaptação pelas autoras. 

 

Observa-se que no Brasil houve o maior número de signatários a essas iniciativas. A 

incorporação da regulamentação de finanças sustentáveis no país está relacionada à 

integração do valor ESG (ou ASG) nos investimentos. Apresenta-se a tabela abaixo.650 

 
Tabela 79: Regulamentação Relacionada à devida diligência ASG e compromissos internacionais relacionais 

País Regulamento 

relacionado à 

Regulamento 

relacionado à 

Situação do plano 

de ação nacional 

Status na OCDE 

 
649 OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. 

Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecarib

e.pdf  
650 Idem. 
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integração de 

temas ASG para 

investidores 

institucionais 

integração de 

temas ASG para 

instituições de 

empréstimos 

(PAN) sobre 

negócios e direitos 

humanos 

Brasil  Resolução nº 

3.792/2019, 

4.661/2018 do CMN 

Resolução nº 

4.327/2014, 

4.557/2017 do 

CMN; Resolução nº 

139/2021 do BCB 

- Aderente às 

Diretrizes da OCDE 

Fonte: OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. Disponível 

em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecaribe.pdf 

Adaptação pelas autoras.. Adaptação pelas autoras. 

 

Segundo a OCDE, o Brasil foi o primeiro país a exigir a devida diligência ESG (ou ASG) 

de modo que as suas instituições financeiras são obrigadas a gerenciar os riscos ambiental 

e social de acordo com as Resoluções CMN nº 4.327 de 2014 e nº 4.557 de 2017. De 

acordo com a Resolução nº 139 do Banco Central do Brasil, as instituições financeiras 

brasileiras deverão adotar novos requisitos relacionados a riscos sociais, ambientais e 

climáticos junto aos riscos financeiros sob critérios semelhantes de divulgação.  

 

A previsão da Resolução BCB nº 139 está em consonância com a estrutura do Task Force 

on Climate Related Financial Disclosures (TCFD) para a apresentação de relatórios e de 

acordo com a estrutura de devida diligência da OCDE. A aplicação da devida diligência 

para empréstimos corporativos está sendo revisado no Brasil. 651 

 

c) Recomendações para instituições financeiras, credores corporativos, iniciativas 

voluntárias e formuladores de políticas  

 

De forma alinhada com a OCDE, identifica-se que o Brasil incorporou em sua 

regulamentação os riscos ambientais, sociais e climáticos. Quanto aos riscos climáticos, 

ainda, os subdividiu naqueles que considera como risco climático de transição e risco 

climático físico. É disposto como positivo o princípio da proporcionalidade ser utilizado 

na aplicação dos normativos do Banco Central e do Conselho Monetário Nacional.  

 

Também, as iniciativas brasileiras demonstram convergência com iniciativas 

internacionais, por exemplo, a do Task Force on Climate Related Financial Disclosures 

(TCFD) e Principles for Responsible Investment (PRI). É reconhecido ainda a iniciativa 

do Código de Stewardship da AMEC.  

 

O Brasil é apresentado como exemplo para demais países da América Latina, na análise 

realizada pela OCDE. No âmbito dessa análise, destacam-se alguns apontamentos que 

podem ser considerados para melhorar o avanço das finanças sustentáveis no Brasil em 

alinhamento com a OCDE.  

 

Para as instituições financeiras: 

 

i) Incorporar a Conduta Empresarial Responsável (CER) ou, em inglês, 

Responsible business conduct (RBC, mediante a aplicação das Diretrizes 

 
651 OCDE (2022), Conduta Empresarial Responsável no Setor Financeiro na América Latina e Caribe. 

Disponível em: https://www.gov.br/produtividade-e-comercio-exterior/pt-

br/assuntos/camex/pcn/Biblioteca/condutaempresarialresponsavelnosetorfinanceironaamericalatinaecarib

e.pdf  
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da OCDE, para além da abordagem ESG. Isso implica na realização de 

todo o processo de identificação de impactos adversos reais e potenciais; 

tomada de medidas para cessar, prevenir ou mitigar esses impactos; 

acompanhar a implementação e os resultados; comunicar como os 

impactos são tratados; tomar medidas de cooperação, por exemplo, um 

mecanismo de reclamação de nível operacional. 

ii) No mesmo sentido, os credores corporativos devem incorporar a 

abordagem de Conduta Empresarial Responsável.  

iii) Necessário incluir uma seção sobre os deveres dos credores 

corporativos, bancos e investidores de realizar a devida diligência de 

direitos humanos como parte dos Planos de Ação Nacionais para Empresas 

e Direitos Humanos.  

 

Para as iniciativas voluntárias, deve-se elevar o perfil de direitos humanos e a 

responsabilidade dos signatários de acordo com as Diretrizes da OCDE. Também é 

necessário envolver as partes interessas externas, como Organizações Não 

Governamentais ou sindicatos, no processo de governança dessas iniciativas.  

 

A partir das recomendações da OCDE sobre o desenvolvimento de taxonomias, pode-se, 

por método dedutivo, sugerir algumas conclusões sobre a taxonomia verde da 

FEBRABAN.  

 

De acordo com a orientação da OCDE para que uma taxonomia promova as finanças 

sustentáveis, há necessidade de explicitar o conceito adotado e quais as métricas serão 

utilizadas e avaliadas para determinar o seu alcance. No caso da taxonomia da 

FEBRABAN, não há uma definição clara sobre o que seriam as finanças sustentáveis.  

 

Na taxonomia, a proposta foi a de definir três modalidades de classificação das atividades 

financeiras como forma de contribuir para a concretização do desenvolvimento 

sustentável e do aumento da estabilidade e resiliência do sistema financeiro, em um 

contexto de transição. Não é explícito como a classificação da taxonomia acompanhará 

as inovações e mudanças tecnológicas que podem alterar substancialmente a capacidade 

de uma atividade de contribuir com o desenvolvimento sustentável ou não causar danos 

ao meio ambiente.  

 

A FEBRABAN adota diferentes metodologias e classificações, adaptando-as à realidade 

brasileira. É necessário averiguar se isto oferece certo grau de padronização de dados por 

emissores, investidores ou por ambos, de acordo com a orientação da OCDE. Também 

há dúvidas sobre a usabilidade da taxonomia, o que só poderá ser verificada na prática.  

 

Outro ponto a ser ressaltado é a falta de previsão, de maneira clara, da realização de 

verificação de dados e de métricas por terceiros. Segundo a OCDE, a possibilidade de 

verificação por profissionais credenciados pode mitigar os riscos de greenwashing e do 

seu impacto. Há de se ressaltar, também, a não adoção de forma clara da 

proporcionalidade, de modo que empresas menores e participantes do mercado financeiro 

consigam se inserir na taxonomia proposta.  

 

A iniciativa da ANBIMA, por outro lado, é diferente, na medida em que não classifica a 

atividade econômica, mas o produto financeiro. A associação estabeleceu critérios e 
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requisitos para identificar fundos de ações ou de renda fixa que podem ser qualificados 

como sustentáveis.   

 

Nessa iniciativa, identifica-se a aplicação de critérios que são importantes de acordo com 

a OCDE: a identificação clara dos compromissos assumidos; a realização de ações 

continuadas em prol dos objetivos assumidos; a transparência, mediante a divulgação de 

informações; e o monitoramento.  

 

No entanto, não é claro se haverá qualquer processo de responsabilização caso os 

compromissos assumidos não sejam cumpridos. Também a autorregulação da ANBIMA 

é voluntária de modo que os responsáveis pelos fundos e pelos títulos de renda fixa devem 

informar o cumprimento dos seus requisitos. Falta, portanto, um processo de verificação 

por terceiros, de modo a garantir que haja o cumprimento, de fato, dos compromissos 

assumidos e da verificação de compatibilidade entre as ações tomadas e esses 

compromissos. 

 

CONCLUSÕES 

 

Fenômeno recente é a pressão da sociedade civil e de reguladores para a inclusão de 

fatores de sustentabilidade no setor financeiro. A OCDE desenvolve o tema sob algumas 

perspectivas: a primeira é a aplicação da due diligente da Conduta Empresarial 

Responsável ou Responsible business conduct (RBC) no setor financeiro; a segunda está 

relacionada ao monitoramento das diferentes iniciativas ESG (ou ASG) nas finanças 

sustentáveis.  

 

O “risco RBC” e o “risco ESG” possuem uma tênue diferença teórica, mas que pode se 

tornar significativa na prática. O RBC (Responsible Business Conduct) nos investimentos 

decorre da aplicação das Diretrizes da OCDE sobre Empresas Multilaterais e demais 

documentos relevantes da Organização no setor financeiro, além de análise dos impactos 

para a sociedade e para o meio ambiente, independente da relevância financeira. O ESG 

(Environmental, Social, Governance) já é outra abordagem, em desenvolvimento pelo 

setor privado, na qual se analisa o risco ambiental e social para a empresa ou instituição 

financeira.  

 

A estrutura para estudar e acompanhar essas questões na OCDE é complexa, na medida 

em que envolve vários de seus organismos. Também a Organização conta com alguns 

instrumentos legais que são aplicáveis à temática, por exemplo, a Declaração de 

Crescimento Verde e a Recomendação do Conselho sobre um Quadro de Políticas para 

uma Regulamentação Financeira Eficaz e Eficiente.  

 

O Brasil, como parceiro-chave da Organização, já aderiu a grande parte desses 

instrumentos legais, e é participante ou convidado de seus órgãos. Também o país é 

signatário das Diretrizes da OCDE para Empresas Multinacionais, cuja aplicação no setor 

financeiro, demanda que as instituições financeiras estejam atentas também ao risco RBC.  

 

No país, verifica-se uma pluralidade de iniciativas oficiais e não oficiais aplicadas que 

podem ser relacionadas à promoção das finanças sustentáveis no país. Essas iniciativas, 

em geral, são interligadas com outras iniciativas internacionais, demonstrando certo grau 

de convergência.  
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No entanto, para o investidor, a comunicação das informações pode não ser considerada 

clara. Apesar da convergência internacional, ainda são muitas as iniciativas que aplicam 

metodologias e conceitos diferentes. É o caso da compreensão do “risco RBC” da OCDE 

e do “risco ESG”; ou até da diferença das iniciativas da FEBRABAN e da ANBIMA. 

 

As práticas que são coordenadas com as Diretrizes de Empresas Multinacionais da OCDE 

e com a Conduta Empresarial Responsável para o Investidor da Organização não são 

claramente identificadas na elaboração das iniciativas brasileiras. Pode-se identificar o 

alinhamento dos normativos do Banco Central do Brasil e do Conselho Monetário 

Nacional, o que não se estende para demais iniciativas pela falta de um método de 

responsabilização e de verificação por terceiros.  

 

Há necessidade, ainda, da divulgação do que são Títulos Verdes no Brasil e, 

consequentemente, quais os projetos de infraestrutura verde eles são associados. O 

impulso aos títulos verdes está em consonância com a orientação da OCDE de 

investimento para o crescimento verde.  

 

As orientações apresentadas aos investidores, por exemplo, a realizada pela CVM, ainda 

são básicas diante da complexidade do tema. Mantém-se a necessidade de melhorar como 

as informações são transmitidas para os investidores e como os investidores podem influir 

nas empresas investidas e pode realizar o processo de due diligence na cadeia de 

investimento. 

 

É importante que as iniciativas brasileiras sejam elaboradas e implementadas, de forma 

clara, de acordo com os critérios de due diligence da OCDE aplicáveis ao setor financeiro, 

diante do alinhamento do Brasil às orientações da Organização.  

 

A grande questão que se coloca é a proliferação de taxonomias e princípios, muitas vezes 

conflitantes, que podem alimentar desvios aos objetivos pretendidos e alimentar custos 

significativos. A área das finanças verdes ainda tem um longo caminho a percorrer. 
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CAPÍTULO 4: OCDE – DESENVOLVIMENTO 

SUSTENTÁVEL: 

Economia circular, os padrões da OCDE e o Brasil   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumo: O objetivo do presente trabalho é analisar o quadro regulatório da OCDE 

sobre o tema economia circular e identificar o alinhamento do Brasil com essas regras. 

A OCDE vem desempenhando papel de destaque no tema, com foco em como se usar 

de forma eficiente os recursos materiais e naturais de modo que haja a gestão de todo 

o ciclo de vida dos produtos. 

Palavras-chave: economia circular; gestão de resíduos; OCDE; Brasil. 

 

 

 

Abstract: The objective of this work is to analyze the framework rules of OECD on 

the issue of circular economy and to identify the alignment of Brazil with these rules. 

OECD has an importante role on environment discussions on how to use efficiently 

materials of products complete cycle.  

Keywords: circular economy; Waste Management; OECD; Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

 

A economia circular e o uso eficiente dos recursos são fundamentais para que haja a 

preservação do meio ambiente e para que se mantenha uma base sólida de recursos 

importantes para o desenvolvimento de uma economia sustentável e competitiva. 

Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 

transição para a economia circular permite que haja o abastecimento adequado de 

recursos; o gerenciamento de impactos ambientais; a não degradação dos recursos 

naturais, garantindo a sua utilização pelas gerações futuras; e a gestão adequada de 

resíduos materiais. Aponta, ainda a economia circular como ferramenta para a resolução 

de problemas decorrentes da poluição dos mares e oceanos por microplásticos. 652 

 

A presente análise busca compreender como a organização direciona os seus países 

membros e não membros em direção à transição para a economia circular. Busca-se 

identificar quais estruturas institucionais da organização estão focadas em economia 

circular e os métodos e parâmetros de análise e mensuração adotados pela OCDE.  

 

Por sua vez, é importante compreender o quão alinhado o Brasil está com as orientações 

da OCDE sobre economia circular. O Brasil é considerado como parceiro-chave da 

OCDE desde 2007, o que permite que o país tenha acesso a realizar parcerias com os 

órgãos da organização, aderir aos seus instrumentos legais, bem como estar presente nos 

seus informes estatísticos.  653 

 

O convite formal para a acessão do Brasil na OCDE foi aprovado em 25 de janeiro de 

2022 pelo Conselho da Organização. As discussões consideram os critérios de 

similaridade, de participação, de benefício mútuo, bem como da capacidade e do 

progresso do país candidato de cumprir os critérios dispostos na Estrutura para 

Consideração de Membros em Potencial [C(2017)92/FINAL]. Na Reunião Ministerial do 

Conselho da OCDE, em 2022, a organização reforçou seus valores e formas de trabalhos 

conjuntos com países não membros. Inclusive foi aprovada a elaboração do Accession 

Roadmaps ou Roteiros de Adesão para o Brasil, Bulgária, Croácia, Peru e Romênia654, 

apresentado em 10 de junho de 2022655. 

 

O objetivo do presente trabalho é analisar as atividades da OCDE sobre o tema economia 

circular e identificar o alinhamento do Brasil com o tema de acordo com as diretrizes da 

organização. A metodologia do trabalho é exploratória e descritiva com base nos 

principais documentos e programas de trabalho da OCDE disponibilizados publicamente. 

A busca pelos instrumentos legais da organização foi realizada a partir de palavras-chave, 

por exemplo, produtividade no uso de recursos (resource efficiency), gestão de resíduos 

(waste management) e economia circular (circular economy). Os informes estatísticos 

buscados constam na Plataforma OECD.STAT. Sobre a realidade do Brasil, considerou-

 
652 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en  
653 OECD, The OECD and Latin America & the Caribbean, A OCDE e o Brasil: uma relação mutuamente 

benéfica. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/countries/brazil/  
654 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession process 

of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-

process-brazil-en.pdf  
655 OECD. Roadmap for the OECD accession process of Brazil. Meeting of the Council at Ministerial Level, 

9-10 June 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/latin-america/Roadmap-OECD-Accession-Process-

brazil-EN.pdf  
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se a legislação pertinente, as políticas adotadas e a atuação de setores econômicos, em 

especial, o setor de químicos e de alumínio.   

 

1. A ECONOMIA CIRCULAR NA OCDE 

 

O trabalho da OCDE sobre poluição remonta a década de 1970. Ainda em 1998, a OCDE 

aprimorou o seu programa de estudos, desenvolvido em 1995, sobre minimização de 

resíduos. O programa foi motivado pelo reconhecimento de que a prevenção de resíduos 

deve ser assegurada pelos governos. Na organização, já se discutia sobre: o ciclo de vida 

dos materiais, a identificação das oportunidades na prevenção de resíduos e a mitigação 

das emissões de gases de efeito estufa. 656 

 

A OCDE e o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (UNEP) organizaram, 

em 2008, uma Conferência para discutir sobre Eficiência dos Recursos. Durante o evento, 

foi enfatizada a necessidade de inovação e a adoção de diferentes conceitos e de 

abordagens que convergem, tais quais, os 3Rs (redução, reutilização, reciclagem de 

resíduos), economia circular, consumo e produção sustentáveis e gestão do ciclo de 

vida.657 

 

Foi considerado, ainda, que a eficiência de recursos deve ocupar espaço prioritário na 

elaboração de políticas e na disposição da responsabilidade conjunta tanto do setor 

público quanto privado em sua implementação. Reforça-se a necessidade de capacitar 

recursos humanos, de difundir boas práticas em pequenas e médias empresas, de adotar 

medidas para garantir a informação e educação e de desenvolver instrumentos 

econômicos para incentivo.658 

 

Essas questões são trazidas pela Organização das Nações Unidas (ONU), em Resolução 

adotada pela Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente (United Nations 

Environment Assembly of the United Nations Environment Programme. Resolution), em 

março de 2022, sobre o aprimoramento da economia circular. Por essa Resolução, 

reconhece-se a economia circular como importante para alcançar padrões de consumo e 

de produção que sejam sustentáveis. A importância da economia circular é disposta como 

necessária no processo de tomada de medidas que sejam eficientes no combate às 

mudanças climáticas, à perda de biodiversidade, à degradação do solo e à tomada de 

medidas para a mitigação do impacto do estresse hídrico e da poluição. 659  

 
656 OECD, Environment Directorate, Environment Policy Committee, Working Party on Pollution 

Prevention and Control. Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual. 

ENV/EPOC/PPC(2000)5/FINAL. Disponível em: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/epoc/pp

c(2000)5/final  
657 OECD; UNEP. Conclusions by the Conference Co-Chairs. Mark Mwandosya, Minister for Water and 

Irrigation of Tanzania; Masayoshi Namiki, Vice Minister for Environment of Japan. Conference on 

Resource Efficiency. 23-25 April 2008, Paris, France. Disponível em: 

https://www.oecd.org/env/indicators-modelling-outlooks/40526786.pdf  
658 Idem. 
659 UN, United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme. Resolution 

adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022. 5/11. Enhancing circular economy 

as a contribution to achieving sustainable consumption and production. UNEP/EA.5/Res.11. 7 March 2022. 

Disponível em: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39920/ENHANCING%20CIRCULAR%20ECO

NOMY%20AS%20A%20CONTRIBUTION%20TO%20ACHIEVING%20SUSTAINABLE%20CONSU

MPTION%20AND%20PRODUCTION.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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A promoção da economia circular está alinhada com os Objetivos do Desenvolvimento 

Sustentável (ODS) da Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, da ONU. Na 

Agenda, convida-se os Estados a realizar a integração de abordagens de economia circular 

nas estratégias e planos nacionais, tomar medidas de cooperação com o setor privado, 

entre outras orientações 660 . Parte da economia circular, a gestão sustentável dos resíduos 

e de materiais é um dos objetivos da Agenda, segundo a OCDE661.  

 

Destacam-se, especialmente, o ODS 8 (Promover o crescimento econômico inclusivo e 

sustentável, o emprego e o trabalho decente para todos), o ODS 12 (Garantir padrões 

sustentáveis de consumo e de produção) e ODS 14 (Conservar e usar de forma sustentável 

os oceanos, mares e recursos marinhos para o desenvolvimento sustentável).  Pelo ODS 

8, em seu item 8.4, há o compromisso de melhora progressiva, até 2030, da eficiência de 

uso dos recursos no consumo e na produção, bem como o esforço de dissociar o 

crescimento econômico da degradação ambiental. Reforça-se a importância de 

implementação de programas sobre consumo e produção sustentáveis. 662 

 

O consumo e produção sustentáveis fazem parte do ODS 12, cujo item 12.2, propõe o 

compromisso de alcançar a gestão sustentável e o uso eficiente dos recursos naturais até 

2030. Por sua vez, o item 14.1 do ODS 14, orienta que os países previnam e reduzam a 

poluição marinha de forma significativa, independentemente da sua origem. 663 

 

Tanto o ODS 12 quanto o ODS 14 são importantes nas discussões multilaterais sobre o 

combate à poluição por resíduos plásticos e microplásticos. A OCDE produziu o estudo 

“Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy 

Options” em 2022664. Na Reunião do Conselho Ministerial, da OCDE, de 2022, reforçou-

se o combate à poluição por plásticos. Já, na Organização Mundial de Comércio (OMC), 

um grupo de membros organizou o Diálogo Informal sobre Poluição de Plásticos e 

Comércio de Plásticos Ambientalmente Sustentável (Informal Dialogue on Plastics 

Pollution and Environmentally Sustainable Plastics Trade) que complementa as 

discussões no Comitê de Comércio e Meio Ambiente e em outros fóruns, inclusive da 

OCDE665.  

 

Observa-se que há preocupação internacional com os resíduos decorrentes do uso dos 

recursos materiais, destacando-se a necessidade de eficiência e da adoção de bons padrões 

de gestão. A OCDE compreende que a base física da economia são os recursos materiais, 

 
660 UN, United Nations Environment Assembly of the United Nations Environment Programme. Resolution 

adopted by the United Nations Environment Assembly on 2 March 2022. 5/11. Enhancing circular economy 

as a contribution to achieving sustainable consumption and production. UNEP/EA.5/Res.11. 7 March 2022. 

Disponível em: 

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/39920/ENHANCING%20CIRCULAR%20ECO

NOMY%20AS%20A%20CONTRIBUTION%20TO%20ACHIEVING%20SUSTAINABLE%20CONSU

MPTION%20AND%20PRODUCTION.%20English.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
661 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
662 UN, United Nations. Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development. 

Disponível em: https://sdgs.un.org/2030agenda  
663 Idem. 
664 OECD. Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options; OECD 

Publishing, Paris. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/environment/global-plastics-

outlook_de747aef-en  
665 WTO, World Trade Organization. Plastics pollution and environmentally sustainable plastics trade. 

Disponível em: https://www.wto.org/english/tratop_e/ppesp_e/ppesp_e.htm  
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energia e outros recursos naturais mediante os quais o seu uso gera o crescimento 

econômico. Nesse processo, pode-se gerar resíduos caso não haja uma gestão 

adequada.666 

 

O uso de recursos materiais ou de matérias-primas possui consequências ambientais, 

econômicas e sociais que podem ultrapassar fronteiras. A intensidade e a natureza desses 

impactos dependem não só da quantidade de recursos naturais e materiais utilizados, 

como também do controle de todas as fases do ciclo de vida dos materiais. Trata-se de 

um desafio melhorar a eficiência e a produtividade dos recursos considerando todas as 

fases do seu ciclo de vida e toda a cadeia de suprimentos.667 

 

Neste sentido, a economia circular surge como uma abordagem que pode reorientar a 

produção, o consumo, bem como a elaboração de normas, de regulamentos e de políticas, 

em prol da diminuição dos resíduos e, por consequência, dos impactos que são causados.   

 

1.1 Da eficiência no uso dos recursos à gestão de resíduos 

 

Na OCDE, os estudos sobre economia circular estão intimamente relacionados ao tema 

“Produtividade de recursos e desperdício” (Resource productivity and waste). Por 

produtividade de recursos, a organização faz referência à eficácia do uso de recursos 

naturais da economia ou de um processo na produção. Segundo a OCDE, há três 

modalidades de eficiência: a físico- econômica; a física ou técnica; e a econômica.  

 
i. A eficiência físico-econômica, ou seja, o valor monetário adicionado dos produtos 

por unidade de massa de insumos de recursos utilizados. Esse também é o foco quando 

o objetivo é dissociar o valor agregado e o consumo de recursos. 

ii. A eficiência física ou técnica, ou seja, a quantidade de recursos necessários para 

produzir uma unidade de produto, ambos expressos em termos físicos (por exemplo, 

insumos de minério de ferro para a produção de aço bruto ou insumos de matéria-prima 

para a produção de um computador, um carro, baterias). O foco é maximizar a saída 

com um determinado conjunto de entradas e uma determinada tecnologia ou minimizar 

as entradas para uma determinada saída. 

iii. A eficiência econômica, ou seja, o valor monetário dos produtos em relação ao valor 

monetário dos insumos. O foco está em minimizar os custos de entrada de recursos. 

(tradução livre)
 668 

 

O termo “produtividade de recursos” também pode refletir como um indicador sobre a 

entrada e saída de valor agregado por unidade de recursos utilizados. Isto é, também é um 

conceito macroeconômico que pode ser considerado junto a dados sobre produtividade 

do trabalho ou do capital. 669 

 

Por sua vez, o termo “desperdício” (waste) é utilizado para identificar os materiais que 

não são mais produtos primários. O gerador do desperdício não possui mais interesse em 

 
666 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
667 Idem. 
668 OECD. Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from 

Environmental Reviews. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5ab8c6da-

en/index.html?itemId=/content/component/5ab8c6da-en  
669 Idem. 
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utilizar esse material no seu processo de produção e de consumo de modo que ele é 

descartado ou há pretensão de descartá-lo ou há a obrigação em descartar. 670   

 

Pode-se compreender o fluxo de produção de resíduos na cadeia de produção pelo 

organograma abaixo:  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: OECD. Environment Directorate, Environment Policy Committee, Working Party on Pollution Prevention and 

Control. Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual. ENV/EPOC/PPC(2000)5/FINAL. Disponível em: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/epoc/ppc(2000)5/fi

nal 

 

A OCDE identifica vários pontos de produção de resíduos da cadeia produtiva à 

disposição final após o consumo. Assim, não apenas os resíduos urbanos, que estão no 

final da cadeia de produção e de consumo, devem ser considerados. Há os resíduos 

gerados em qualquer parte do ciclo de vida dos materiais e produtos, independente da sua 

relação com os resíduos urbanos. 671 

 

A identificação do fluxo de produção de resíduos permite que a formulação de políticas 

seja direcionada de maneira mais ampla tanto para alcançar a produtividade de recursos 

como a melhor gestão do desperdício.  

 

As principais áreas de trabalho do tema “Produtividade de recursos e desperdício” são 

identificadas abaixo:  

 

 
670 OECD. Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from 

Environmental Reviews. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5ab8c6da-

en/index.html?itemId=/content/component/5ab8c6da-en  
671 OECD, Environment Directorate, Environment Policy Committee, Working Party on Pollution 

Prevention and Control. Strategic Waste Prevention: OECD Reference Manual. 

ENV/EPOC/PPC(2000)5/FINAL. Disponível em: 

https://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?doclanguage=en&cote=env/epoc/pp

c(2000)5/final  
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Tabela 80: Principais áreas de trabalho sobre Produtividade e desperdício de recursos na OCDE 

Projeto Re-

CIRCLE para 

economia circular 

O projeto Re-CIRCLE da OCDE tem por objetivo apresentar orientações políticas para que 

haja a eficiência no uso de recursos e ocorra a transição para a economia circular. Busca 

também identificar e quantificar o impacto das políticas, orientando a realização de análises 

quantitativas e qualitativas.  

 

Estudos de 

Economia 

Circular por País 

O consumo global de matérias-primas gera impactos ambientais negativos, de modo que a 

economia circular é disposta como uma resposta a esse contexto, devendo se tornar uma das 

prioridades políticas. A OCDE auxilia os países na implementação de abordagens de economia 

circular. Exemplo, é a colaboração da OCDE com a Direção Geral de Apoio à Reforma 

Estrutural da Comissão Europeia (Directorate General for Structural Reform Support - DG 

REFORM), no qual a organização auxilia os países europeus na elaboração de estratégias, 

roteiros e planos de ações nacionais sobre economia circular. 

  

Outro exemplo é o apoio da OCDE no desenvolvimento de um roteiro nacional para incluir a 

abordagem da economia circular na República Eslovaca, na República Checa.672  

 

Custos da inação 

e escassez de 

recursos 

O esgotamento dos recursos naturais, a poluição ambiental, as emissões de gases de efeito 

estufa que contribuem para as mudanças climáticas são consequências da inação, caso não 

haja a tomada de medidas para reverter esses processos. Mediante o projeto OECD Circle, a 

OCDE objetiva analisar os custos da inação ambientais de modo a quantificar os feedbacks 

econômicos dos impactos ambientais até o ano de 2060. 673 

 

Extensão da 

responsabilidade 

do produtor 

A Responsabilidade Estendida do produtor (Extended Producer Responsibility - EPR) é 

definida pela OCDE como “uma abordagem de política ambiental na qual a responsabilidade 

do produtor por um produto é estendida até o estágio pós-consumo do ciclo de vida de um 

produto”. 674 (tradução livre)  

 

Nesse sentido, as políticas EPR são caracterizadas pela possibilidade de transferência de 

responsabilidade para o produtor, bem como pelo fornecimento de incentivos para que haja a 

consideração de questões ambientais no desenvolvimento de produtos. 675 

 

Eficiência no uso 

dos recursos 

A OCDE considera que a melhora na eficiência dos recursos é uma das principais prioridades 

no mundo. Assim, a organização elabora vários projetos para auxiliar governos e partes 

interessadas em como melhorar a eficiência no uso de recursos.  

 

Plásticos  A utilização de plásticos na produção global foi significativa nas últimas décadas de acordo 

com a OCDE, em razão das suas diferentes funcionalidades. A OCDE estuda os impactos da 

poluição por plásticos, inclusive no meio ambiente marinho, mediante a projeção de cenários 

diferentes produzidos considerando variados graus de rigor de políticas. Além disso, a 

organização coleta dados sobre a utilização de plásticos e apresenta alternativas para diminuir 

o impacto no meio ambiente. 676 

 

Gestão 

sustentável dos 

recursos materiais 

Segundo a OCDE, a utilização de instrumentos econômicos pode auxiliar na gestão sustentável 

e eficiente dos recursos materiais. Por exemplo, é a utilização de taxas de aterro ou de 

incineração que podem refletir os custos ambientais dessas formas de descarte.  

 

A gestão sustentável dos recursos materiais está intimamente relacionada à responsabilidade 

estendida ou estendida do produtor. A OCDE criou um manual para apoiar o desenvolvimento 

de políticas que incluam a responsabilidade estendida do produtor, no qual é organizada de 

acordo com a seguintes áreas temáticas: governança, competição, incentivos de design para o 

meio ambiente; questões em mercados emergentes e o papel do setor informação.677 

 
672 OECD. Circular Economy Country Studies. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/circular-economy-country-studies.htm  
673 OECD. Costs of Inaction and Resource scarcity: Consequences for Long-term Economic growth 

(CIRCLE). Disponível em: https://www.oecd.org/environment/circle.htm  
674 OECD. Extended Producer Responsibility. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/extended-producer-responsibility.htm  
675 OECD. Extended Producer Responsibility. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/extended-producer-responsibility.htm  
676 OECD. Global Plastic Outlook. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/plastics/  
677 OECD. Economic instruments for sustainable materials management. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/economic-instruments-sustainable-materials-management.htm  
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Sistema de 

Controle da 

OCDE para a 

recuperação de 

resíduos 

O objetivo do Sistema, estabelecido mediante a Decisão do Conselho da OCDE sobre o 

Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Destinados a Operações de 

Valorização, é o de facilitar o comércio de materiais recicláveis de forma ecologicamente 

correta e economicamente eficiente. O Sistema é simplificado e segue uma abordagem baseada 

no risco que é organizado a partir de dois procedimentos:  

 

- Procedimento de Controle verde direcionado para resíduos que apresentam baixo risco para 

a saúde humana e para o meio ambiente. Sobre esses resíduos não há a sujeição a mecanismos 

de controle além dos já aplicados em transações comerciais; 

- Procedimento de Controle Âmbar: é o direcionado para resíduos que apresentam risco o 

suficiente para justificar medidas de controle adicionais.  

 

Na Decisão do Conselho, há a listagem dos resíduos submetidos a cada um desses 

procedimentos. 678 

  

Prevenção e 

minimização de 

resíduos 

O objetivo da OCDE é o de auxiliar os governos e o setor privado no processo de 

desenvolvimento e implementação de políticas para prevenção e minimização de resíduos. 

Entre as ações tomadas pela organização está o estabelecimento de um inventário com as 

medidas que já estão em vigor e a identificação de políticas que sejam mais adequadas. Outro 

trabalho da OCDE foi a organização de um Manual de Referência sobre Prevenção Estratégica 

de Resíduos (Reference Manual on Strategic Waste Prevention) e a elaboração de indicadores.  

 

Fonte: OECD, Resource productivity and waste. Disponível em: https://www.oecd.org/env/waste/ Acesso em 2022.  

 

A economia circular ou transição para economia circular faz parte do tema amplo 

“produtividade de recursos e desperdício” trabalhado na OCDE.  

 

1.2 O que é a Economia Circular? 

 

Segundo a Organização, o conceito de economia circular não é pacificado, encontrando-

se várias formas para defini-lo679. Em paper produzido, em 2019, para o Workshop da 

OCDE “Managing environmental and energy transitions for regions and cities”, 

apresentou-se referencial teórico sobre os conceitos de economia circular.  

 

Mencionou-se que, em trabalhos desenvolvidos por Kirchher et all., foram identificadas 

cerca de 114 definições de economia circular. Na definição da Ellen MacArthur 

Foundation, a economia circular é considerada como um sistema industrial, no qual há 

processos de restauração, mudanças de uso de energia renovável e eliminação de resíduos 

mediante técnicas de design. 680 

 

Outro conceito é o adotado pela Comissão Europeia, no qual define economia circular 

como processo no qual se mantém o valor dos produtos, materiais e recursos na economia, 

minimizando o desperdício681. Segundo a União Europeia (UE), a economia circular é 

“um modelo de produção e consumo que envolve compartilhar, alugar, reutilizar, reparar, 

 
678 OECD. The OECD Control System for waste recovery. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm  
679 OECD. Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from 

Environmental Reviews. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5ab8c6da-

en/index.html?itemId=/content/component/5ab8c6da-en  
680 Ekins, P., Domenech, T., Drummond, P., Bleischwitz, R., Hughes, N. and Lotti, L. (2019), “The Circular 

Economy: What, Why, How and Where”, Background paper for an OECD/EC Workshop on 5 July 2019 

within the workshop series “Managing environmental and energy transitions for regions and cities”, Paris. 
681 OECD. Waste Management and the Circular Economy in Selected OECD Countries: Evidence from 

Environmental Reviews. Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/sites/5ab8c6da-

en/index.html?itemId=/content/component/5ab8c6da-en  
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reformar e reciclar materiais e produtos existentes pelo maior tempo possível”682.  

Mediante a economia circular, o ciclo de vida dos produtos pode ser estendido. Como 

parte importante do Pacto Ecológico Europeu (Green New Deal), a UE lançou Circular 

Economy Action Plan (COM(2020) 98 final), em 2020683.    

 

Alinhado com a definição da UE, pode-se definir economia circular como um sistema 

econômico, no qual os bens após a sua vida útil poderiam ser utilizados como insumos 

para a criação de novos bens. Por essa diferenciação, pode-se realizar a diferença da 

economia linear, na qual o recurso material após utilizado possui uma vida útil e torna-se 

resíduo. O resíduo pode será descartado pelo consumidor e o poder público irá recolhê-

lo.684 

 
Figura 105: Modelo simplificado de Economia Linear 

 
Fonte: THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antônio. A OCDE e a Economia Circular. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30954/TD%20549%20-

%20CCGI%2035.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

Figura 106: Modelo simplificado de Economia Circular 

 
Fonte: THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antônio. A OCDE e a Economia Circular. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30954/TD%20549%20-

%20CCGI%2035.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 
682 European Parlament. Circular Economy: definition, importance and benefits. 2015. Disponível em: 

https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/economy/20151201STO05603/circular-economy-

definition-importance-and-

benefits#:~:text=The%20circular%20economy%20is%20a,reducing%20waste%20to%20a%20minimum.  
683 EUR-LEX, Access to European Union Law. Communication from the commission to the european 

parliament, the council, the european economic and social committee and the committee of the regions: A 

new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe. COM/2020/98 final. 

Disponível em: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1583933814386&uri=COM:2020:98:FIN  
684 THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antônio. A OCDE e a Economia Circular. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30954/TD%20549%20-

%20CCGI%2035.pdf?sequence=1&isAllowed=y  
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Neste sentido, termos como “circular”, circularidade”, “circularização” indicam que 

haverá a reintrodução no processo de produção daquilo que seria descartado como 

resíduo685. Por sua vez, pode-se identificar características que são comuns a todos os 

conceitos: o foco no meio ambiente, o que inclui os recursos naturais; a eficiência no uso 

dos recursos; redução de resíduos; abrangência do setor secundário (manufaturado); e a 

destinação final após o consumo do produto. 686 

 

Considerando essas características, pode-se definir economia circular como: “A 

economia circular é aquela que tem baixos impactos ambientais e que faz bom uso dos 

recursos naturais, por meio de alta eficiência de recursos e prevenção de resíduos, 

especialmente no setor manufatureiro e descarte mínimo de materiais em fim de vida”687 

. Segundo a OCDE, a economia circular não precisa ser considerada como um objetivo 

político em si, mas pode ser considerada como uma forma de ganhos econômicos, 

ambientais e sociais que estão relacionados ao cumprimento de outros objetivos dos 

governos. Alguns benefícios que podem ser destacados são:  

 

i) redução das pressões ambientais, por exemplo, da emissão dos gases de 

efeito estufa, da perda de biodiversidade, poluição particulada, perda de 

biodiversidade;  

ii) expansão econômica e criação de novos empregos para atender a 

oportunidades que surgem nos setores;  

iii) redução do risco de choque de oferta de recursos materiais e naturais 

no curto prazo e no longo prazo. 688  

 

Diante da complexidade de realizar a definição da economia circular, a OCDE trabalha 

em diferentes frentes sobre o tema, buscando identificar os desafios de implementação de 

estratégias em políticas.  Um dos desafios é o de ampliar o escopo de políticas de gestão 

de resíduos que considere a hierarquia dos resíduos. Abaixo, apresenta-se organograma 

com a representação dessa hierarquia.  

 

 
685 THORSTENSEN, Vera; FARIA, Antônio. A OCDE e a Economia Circular. Disponível em: 

https://bibliotecadigital.fgv.br/dspace/bitstream/handle/10438/30954/TD%20549%20-

%20CCGI%2035.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
686 Ekins, P., Domenech, T., Drummond, P., Bleischwitz, R., Hughes, N. and Lotti, L. (2019), “The Circular 

Economy: What, Why, How and Where”, Background paper for an OECD/EC Workshop on 5 July 2019 

within the workshop series “Managing environmental and energy transitions for regions and cities”, Paris. 
687 Idem. 
688 OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 
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Figura 107: Hierarquia dos resíduos de acordo com a OCDE 

 
 
Fonte: OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 

 

i) Na prevenção, há a preocupação em reduzir a geração de resíduos e 

componentes que sejam perigosos nos produtos.  

ii) No reuso, há a reutilização de produtos que estejam no fim de vida bem 

como a preparação de resíduos para a reutilização. 689 

 

Tanto na prevenção quanto no reuso, não há a produção de resíduo. Diferente da 

reciclagem, recuperação de energia e eliminação.  

 

iii) Na reciclagem, há o reprocessamento de resíduos para o uso como 

matéria-prima secundária ou como um novo produto.  

iv) Na Recuperação de energia, ocorre o uso de resíduos como combustível 

na produção de energia e calor.  

v) Na Eliminação, consideram-se as práticas de aterro e de incineração de 

resíduos sem ocorrer a recuperação de energia. 690 

  

Outro desafio identificado pela OCDE é o de integrar políticas sobre o uso de materiais e 

de resíduos, bem como de gestão de produtos de forma orientada para o ciclo de vida e 

para a gestão de produtos relacionados691. A identificação desses desafios faz parte do 

trabalho da organização de fornecer orientação política para que haja a promoção da 

transição para a economia circular.  

 

2. ESTRUTURA INSTITUCIONAL E INSTRUMENTOS LEGAIS 

 

A OCDE possui várias Diretorias, cada qual com um tema específico de trabalho. A 

Diretoria de Meio Ambiente (Environment Directorate) auxilia os países no 

desenvolvimento de políticas que sejam eficazes para resolver problemas ambientais e 

tornar a gestão dos recursos naturais sustentável. Alguns temas que são trabalhados pela 

Diretoria são: biodiversidade, água e gestão de recursos naturais, segurança química e 

 
689 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
690 Idem. 
691 Idem. 
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biossegurança; mudanças climáticas, produtividade e desperdício de produtos, entre 

outros. 692 

 

A Diretoria de Meio Ambiente é subdividia em dois Comitês: o Comitê de Política 

Ambiental (Environment Policy Committee - EPOC) e o Comitê de Produtos Químicos e 

Biotecnologia. A partir do trabalho dos Comitês, a OCDE produz os instrumentos legais 

que orientam a atuação dos países e possuem direcionamentos para futuros trabalhos. 693 

 

A formação dos padrões da OCDE, especialmente, nos seus órgãos técnicos, segue os 

seguintes elementos:  

 
Figura 108: Principais recursos do processo de definições de padrões da OCDE 

 
Fonte: OECD Legal Instruments. About. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/general-information  

 

Apresenta-se, a seguir a estrutura institucional da Organização e os instrumentos legais 

relacionados ao uso eficiente de recursos, gestão de resíduos e economia circular.  

 

2.1 A estrutura institucional da OCDE sobre o uso eficiente dos recursos e economia 

circular 

 

O trabalho em economia circular na OCDE é realizado especialmente pelo Comitê de 

Política Ambiental (Environment Policy Committee - EPOC) vinculado à Diretoria de 

Meio Ambiente. O EPOC possui os seguintes objetivos:  

 
1. Apoiar o desenvolvimento de políticas destinadas a proteger e restaurar o meio 

ambiente, bem como responder às principais questões e ameaças ambientais.    

2. Promover a melhoria das políticas ambientais e sua integração com as políticas 

econômicas, sociais e setoriais alinhadas com uma abordagem de crescimento verde e 

desenvolvimento sustentável.    

3. Incentivar a cooperação entre Membros e Parceiros (ou seja, não Membros) na busca 

de objetivos ambientais compartilhados, inclusive por meio de consulta coordenada 

sobre políticas e abordagens, e compartilhando conhecimentos, experiências e 

informações de gestão ambiental e por meio de pesquisas conjuntas e análise.    

4. Promover a melhoria do desempenho ambiental dos Membros e Parceiros 

selecionados através da realização de avaliações sistemáticas com referência às suas 

políticas e compromissos nacionais e internacionais.    

 
692 OECD. Environment Directorate. Disponível em: https://www.oecd.org/env/  
693 OECD. About the Environment Directorate. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/about/  
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5. Identificar tendências ambientais, progressos e deficiências para Membros e 

Parceiros através do desenvolvimento e uso de indicadores ambientais e de crescimento 

verde e conjuntos padronizados e comparáveis de dados e estatísticas. (tradução 

livre)694     

 

Para cumprir a pluralidade de objetivos, o EPOC orienta a realização de acordos de 

coordenação para que se garanta a participação e o compartilhamento de experiências 

com os demais Comitês da OCDE e outras organizações internacionais. As organizações 

observadoras do EPOC são: Coalizão Clima e Ar Limpo (CCAC), Comissão Econômica 

das Nações Unidas para a Europa (UNECE) , ONU- Meio Ambiente (PNUMA), Banco 

Mundial, Organização Mundial da Saúde (OMS e Organização Mundial do Comércio 

(OMC) . 695    

 

Entre os Grupos de Trabalho do EPOC, destaca-se o sobre a Produtividade de Recursos 

e Resíduos (Working Party on Resource Productivity and Waste - WPRPW). Esse grupo 

de trabalho tem por objetivo definir, supervisionar e coordenar o programa de trabalho 

do EPOC sobre a produtividade de recursos e a redução do impacto ambiental decorrente 

da geração de resíduos696. Neste sentido, suas atribuições principais são:  

 
a) o desenvolvimento, implementação e avaliação de medidas políticas integradas 

destinadas a melhorar a produtividade dos recursos e reduzir os impactos ambientais da 

utilização de materiais ao longo do seu ciclo de vida, tendo em conta as implicações 

económicas e sociais; 

b) o desenvolvimento, implementação e avaliação de políticas e instrumentos para 

redução dos impactos ambientais da geração e gestão de resíduos; 

c) a prestação de aconselhamento aos países sobre as opções de política ambientalmente 

mais eficazes e economicamente eficientes para a gestão sustentável de materiais e para 

a prevenção e gestão de resíduos, com base na análise de todos os benefícios e custos 

dessas políticas; 

d) a gestão, valorização e comercialização ambientalmente saudáveis e 

economicamente eficientes de resíduos que podem possuir valor, e a facilitação da 

implementação eficiente da Decisão C(2001)107/FINAL do Conselho da OCDE e 

outros atos do Conselho da OCDE sobre movimentação transfronteiriça de resíduos, 

conforme apropriado; 

e) a promoção e intercâmbio de informações sobre boas práticas nas suas áreas de 

responsabilidade.697 

  

Além disso, o WPRPW deve manter estreita colaboração com outros órgãos da OCDE e 

outros fóruns internacionais, inclusive instituições não governamentais. 698  

 

Em 2022, houve a reunião do EPOC em nível ministerial, no qual o tema economia 

circular foi disposto como um dos assuntos principais, pelos Ministros, em diferentes 

plenárias. Enfatizaram-se oportunidades que podem decorrer da economia circular e do 

aumento da eficiência dos recursos, por exemplo, apoio as ações climáticas. Foi 

enfatizado o papel do setor público na elaboração, implementação e monitoramento de 

políticas públicas direcionadas para a adoção de abordagens de economia circular, 

especialmente, em setores que são intensivos em carbono, por exemplo, o de têxteis e de 

 
694 OECD GROUPS. Environment Policy Committee (EPOC). Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/PrintBodyView.aspx?BodyID=1546&amp;BodyPID=13653&BodyH

ID=0&amp;Lang=en 
695 Idem. 
696 OECD GROUPS. Working Party on Resource Productivity and Waste – WPRPW. Disponível em: 

https://oecdgroups.oecd.org/Bodies/PrintBodyView.aspx?BodyID=7521&amp;BodyPID=13231&BodyH

ID=0&amp;Lang=en  
697 Idem. 
698 Idem. 
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construção. Outra interligação importante foi a da economia circular e do comércio, 

orientando-se para que sejam identificadas as sinergias e os trade-offs. 699 

 

Entre as ferramentas que podem auxiliar na implementação de abordagens de economia 

circular, estão as possibilitadas pela transição digital. As tecnologias digitais são dispostas 

como meios para agilizar a transição para a sustentabilidade o que deve ser acompanhado 

pelo compartilhamento de experiências e de boas práticas. A importância da 

implementação da economia circular foi destacada ainda como importante no combate e 

mitigação da poluição por plásticos. 700 

 

2.2 Os Instrumentos Legais da OCDE  

 

Os instrumentos legais da OCDE fazem parte do que a organização considera como 

“standards” ou “padrões” que também incluem conjuntos de princípios políticos ou 

diretrizes que foram desenvolvidos em sua estrutura. Após a criação da OCDE, houve a 

publicação de 460 instrumentos jurídicos substantivos701 que são organizados nas 

seguintes categorias702:  

 
Tabela 81: Categorias de Instrumentos Legais da OCDE 

Decisões Adotadas pelo Conselho e juridicamente vinculativas. Não são vinculativas para os países 

que fazem a abstenção da sua adesão no processo de adoção. As decisões estabelecem 

direitos e obrigações específicos bem como podem incluir mecanismos de monitoramento. 

  

Recomendações Adotadas pelo Conselho e juridicamente não vinculativas. Trata-se do compromisso 

político adotado mediante a formulação de princípios e orientações. 

 

Documentos de 

Resultados 

Substanciais 

Adotados pelos Aderentes e não por um órgão da OCDE. São documentos solenes que são 

resultados de reunião ministerial de alto nível ou de outras reuniões que ocorreu na 

Organização. Por esses documentos, são estabelecidos princípios gerais ou metas de longo 

prazo. 

 

Acordos 

Internacionais 

São Acordos negociados e celebrados na OCDE, sendo juridicamente vinculativos entre as 

Partes que os assinaram. 

Acordos de 

Entendimento e 

outros 

São instrumentos jurídicos elaborados na OCDE ao longo do tempo, por exemplo, Acordo 

sobre Créditos de Exportação Oficialmente Apoiados.  

Fonte: OECD Legal Instruments. About. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/general-information 

Elaboração: as autoras.  

 

Embora a grande maioria das categorias de instrumentos legais da OCDE não sejam 

juridicamente vinculativos, há forte expectativa de que haja o seu cumprimento quando 

membros e não membros as aderem. Essa expectativa é marcada especialmente por 

mecanismos de monitoramento e revisão das medidas e políticas adotadas pelo país, bem 

como pela elaboração de informes estatísticos, mediante indicadores. 703 

 

Relacionando-se ao uso dos recursos materiais e naturais e a economia circular, alguns 

instrumentos legais podem ser identificados. Esses instrumentos foram organizados em 

 
699 OECD. OECD Environment Ministerial. Ensuring a resilient & healthy environment for all. 30-31 

March 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/ministerial/Chairs-Summary-2022-

Environment-Ministerial.pdf  
700 Idem. 
701 Pesquisa realizada até junho de 2022. 
702 OECD Legal Instruments. About. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/general-

information  
703 Idem. 
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três categorias, para fins de destaque: gestão de resíduos; uso eficiente de recursos; e, por 

fim, economia circular.  

 

a) Gestão de resíduos 

 

Em 1976, a OCDE adotou a Recomendação do Conselho sobre uma Política 

Abrangente de Gestão de Resíduos (Recommendation of the Council on a 

Comprehensive Waste Management Policy - OECD/LEGAL/0147). A gestão abrangente 

dos resíduos é definida como “um sistema coerente de medidas relativas à concepção, 

fabrico e utilização de produtos, bem como à valorização e eliminação de resíduos, 

visando a redução mais eficiente e econômica dos incômodos e custos gerados pelos 

resíduos” 704 (tradução livre).  

 

Nesse processo, a proteção do meio ambiente deve ser considerada em todas as etapas da 

cadeia de produção-consumo-eliminação, o que inclui introduzir processos de 

recuperação ou reciclagem, especialmente de resíduos tóxicos ou perigosos. Também se 

orienta para que haja a redução da produção de resíduos ainda na fonte, o que deve incluir: 

 

i) o uso racional de embalagens e o prolongamento da vida útil do produto;  

ii) mudanças no processo de fabricação;  

iii) reutilização de produtos, especialmente, de embalagens;  

iv) uso de produtos alternativos;  

v) informação e educação do público sobre os efeitos dos resíduos.  

 

A organização das informações sobre a gestão de resíduos deve ocorrer na esfera 

administrativa de modo que se possa identificar: inventário sobre os tipos e as quantidades 

de resíduos; organização da coleta de resíduos para facilitar a sua recuperação; criação de 

centros de eliminação de resíduos; promoção e desenvolvimento de tecnologias; incentivo 

à criação de mercado de produtos reciclados; organização de sistemas e informação. 705 

 

Demanda-se também a aplicação do princípio poluidor-pagador para que haja estímulos 

na realização de processos de reciclagem e de recuperação. Orienta-se que sejam 

aplicados instrumentos de política e de alocação de recursos de acordo com a 

Recomendação do Conselho sobre Instrumentos Jurídicos da OCDE acerca de Princípios 

Orientadores sobre Aspectos Econômicos Internacionais de Políticas Ambientais 

(Recommendation of the Council on OECD Legal Instruments Guiding Principles 

concerning International Economic Aspects of Environmental Policies). 706 

 

Essa recomendação apresenta princípios orientadores especialmente para aspectos 

internacionais de políticas ambientais que podem ter implicações tanto econômicas 

quanto comerciais. O princípio do poluidor pagador deve ser utilizado para alocar custos 

de medidas de prevenção e para incentivar o uso racional dos recursos ambientais, 

evitando distorções no comércio. Orienta-se pela adoção de políticas e padrões ambientais 

mais rigorosos de forma a evitar barreiras ao comércio internacional, bem como convergir 

 
704 OECD. Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste Management Policy.  

OECD/LEGAL/0147. Adopted on:  27/09/1976. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0147  
705 Idem. 
706 Idem. 
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em medidas para mitigar a poluição. Outra orientação é a de seguir os princípios de não 

discriminação e de tratamento nacional da OMC.707 

 

A Recomendação sobre Política de Gestão de Resíduos também orienta pela aplicação da 

Recomendação do Conselho sobre a Implementação do Princípio do Poluidor-Pagador 

(Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle - 

OECD/LEGAL/0132). Segundo essa Recomendação, reafirma-se que o princípio do 

poluidor pagador é fundamental para a alocação dos custos de medidas de prevenção e de 

controle da poluição. Por esse princípio, “o poluidor deve arcar com as despesas de 

realizar as medidas, conforme especificado no parágrafo anterior, para garantir que o 

meio ambiente esteja em um estado aceitável.”708    

 

Em 2004, a OCDE adotou a Recomendação do Conselho sobre a Gestão 

Ambientalmente Saudável de Resíduos (Recommendation of the Council on the 

Environmentally Sound Management (ESM) of Waste - OECD/LEGAL/0329). Por essa 

Recomendação, busca-se o uso sustentável dos recursos naturais e a redução de resíduos, 

proteção da saúde humana e do meio ambiente. Objetiva também que haja a concorrência 

leal entre as empresas de todas as áreas da OCDE, mediante a implementação de 

“elementos de desempenho” (“performance elements”) centrais relativos à gestão de 

resíduos. Outra meta é o de que instalações, que operem com padrões baixos, adotem uma 

gestão ambiental e economicamente eficiente. 709 

 

Para alcançar esses objetivos, são propostas 11 ações que devem ser tomadas pelos países 

membros. Essas ações podem ser resumidas da seguinte forma: assegurar infraestrutura 

regulatória e de fiscalização adequada; desenvolvimento e implementação de práticas e 

de instrumentos para auxiliar no monitoramento das ações; assegurar que as instalações 

de gestão de resíduos estejam consoantes com a melhores técnicas possíveis; incentivar 

o diálogo e a troca de informações; integrar políticas e programas; considerar a 

implementação de incentivos para que haja o cumprimento das políticas; implementar 

orientações técnicas; incentivar a participação em esquemas de reciclagem; incentivar o 

desenvolvimento e implementação de regimes de responsabilidade ambiental; e garantir 

a implementação das principais medidas da Recomendação. 710 

 

Outro instrumento legal é a Recomendação do Conselho sobre Prevenção e Controle 

Integrado da Poluição (Recommendation of the Council on Integrated Pollution 

Prevention and Control - OECD/LEGAL/0256), adotada em 1991. Pela Recomendação, 

os países membros são orientados a tomar medidas para que haja a prevenção e o controle 

 
707 OECD, Recommendation of the Council on Guiding Principles concerning International Economic 

Aspects of Environmental Policies, OECD/LEGAL/0102 Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/public/doc/4/4.en.pdf  
708 OECD. Recommendation of the Council on the Implementation of the Polluter-Pays Principle. 

OECD/LEGAL/0132. Adopted on:  13/11/1974. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0132  
709 OECD. Recommendation of the Council on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste. 

OECD/LEGAL/0329. Adopted on:  08/06/2004. Amended on:  15/10/2007. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0329  
710 Idem. 
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integrados da poluição, devendo considerar o ciclo de vida das substâncias que são 

comercializadas e que podem ter impactos no meio ambiente. 711 

 

Orienta, portanto, que os países avaliem os riscos que determinadas substâncias podem 

representar e desenvolvam e implementem formas de controle. Os princípios básicos para 

tomar medidas sobre a prevenção e controle integrado da poluição são:  

 
a) Consideração de todo o ciclo de vida das substâncias e produtos (o conceito "do berço 

ao túmulo"); 

b) Antecipação dos efeitos em todos os meios ambientais de substâncias e atividades 

(tanto novas quanto existentes), incluindo a consideração de múltiplas vias de exposição 

e movimento através do meio ambiente; 

c) Minimização da quantidade e nocividade dos resíduos; 

d) A utilização de um meio comum, como a avaliação de risco, para estimar e comparar 

os problemas ambientais; e 

e) O uso complementar de medidas orientadas para os efeitos, como objetivos de 

qualidade ambiental, e medidas orientadas para a fonte, como limites de emissão.
 712 

(tradução livre)
 
 

 

Mediante a aplicação dessa Recomendação, a OCDE objetiva que haja a implementação 

de uma gestão ambiental sistemática de controle da poluição, considerando o ciclo de 

vida das atividades e substâncias, a partir da concepção “do berço ao túmulo”.  

 

Há ainda os instrumentos legais relativos ao movimento transfronteiriço de resíduos. A 

OCDE adotou, em 1991, a Decisão-Recomendação do Conselho sobre a Redução dos 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos (Decision-Recommendation of the Council 

on the Reduction of Transfrontier Movements of Wastes - OECD/LEGAL/0260). A partir 

dela, orienta que seus países membros atuem de forma que garantam a gestão ambiental 

e eficiente dos resíduos; reduzam os movimentos transfronteiriços de resíduos, bem como 

identifiquem formas para que os resíduos não sejam criados. Assim, estabelece diretrizes 

para a redução de movimentos transfronteiras de resíduos, o que inclui: a elaboração de 

políticas e programas; e o investimento e desenvolvimento de infraestrutura.713 

 

Essa Decisão-Recomendação é a primeira a regulamentar o movimento de resíduos não 

perigosos714. Sobre a gestão de resíduos perigosos, a OCDE já havia adotado as seguintes 

Decisões-Recomendações:  

 

i) Decisão-Recomendação do Conselho sobre Exportação de Resíduos 

Perigosos na área da OCDE, adotada em 1986 (Decision-Recommendation 

of the Council on Exports of Hazardous Wastes from the OECD Area - 

OECD/LEGAL/0224);715 

ii) Decisão-Recomendação do Conselho sobre Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Perigosos, adotada em 1984 (Decision-

 
711 OECD. Recommendation of the Council on Integrated Pollution Prevention and Control.  

OECD/LEGAL/0256. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0256  
712 Idem. 
713 OECD. Decision-Recommendation of the Council on the Reduction of Transfrontier Movements of 

Wastes - OECD/LEGAL/0260. Adopted on:  30/01/1991. Amended on:  24/10/2001. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0260  
714 Idem. 
715 OECD. Decision-Recommendation of the Council on Exports of Hazardous Wastes from the OECD 

área. OECD/LEGAL/0224. Adopted on:  04/06/1986. Amended on:  11/07/2017. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0224  
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Recommendation of the Council on Transfrontier Movements of 

Hazardous Waste - OECD/LEGAL/0209); 716 

 

Posteriormente, adotou-se em 1992 e emendou-se em 2020, a Decisão do Conselho 

sobre o Controle dos Movimentos Transfronteiriços de Resíduos Destinados a 

Operações de Valorização (Decision of the Council on the Control of Transboundary 

Movements of Wastes Destined for Recovery Operations - OECD/LEGAL/0266). Essa 

Decisão foi baseada na Convenção da Basileia sobre o Controle do Movimento 

Transfronteiriço de Resíduos Perigosos e sua Eliminação que entrou em vigor em 1992.717    

 

Pela Decisão, define-se resíduos como as substâncias ou objetos, exceto os que são 

radioativos ou abrangidos por outros acordos internacionais, que podem ou são alienados 

ou recuperados; e os que, por força de lei nacional, devem ser alienados ou recuperados. 

Esses resíduos são classificados, de acordo com os Anexos da Decisão que remetem à 

Convenção da Basileia, e podem estar sujeitos a duas formas de controle: procedimento 

de controle verde e o procedimento de controle âmbar. 718  

 

Outras Recomendações e Decisões da OCDE que são interligadas direta e indiretamente 

com o a gestão dos resíduos:  

 

i) Recomendação do Conselho sobre Recuperação de Papel Usado 

(Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery - 

OECD/LEGAL/0184, adotada em 1980;719  

ii) Decisão-Recomendação do Conselho sobre Medidas Adicionais para a 

Proteção do Meio Ambiente pelo Controle de Bifenilos Policlorados 

(Decision-Recommendation of the Council on Further Measures for the 

Protection of the Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls - 

OECD/LEGAL/0230), adotada em 1987;720  

iii) Recomendação do Conselho relativa à reutilização e reciclagem de 

recipientes de bebidas (Recommendation of the Council concerning the 

Re-Use and Recycling of Beverage Containers - OECD/LEGAL/0159) 

adotada em 1978; 721 

Getsão de resíduos: - Recomendação do Conselho sobre Carvão e Meio 

Ambiente (Recommendation of the Council on Coal and the Environment 

- OECD/LEGAL/0173), adotada em 1979;722 

 
716 OECD. Decision-Recommendation of the Council on Transfrontier Movements of Hazardous Waste.  

OECD/LEGAL/0209. Adopted on:  31/01/1984. Amended on:  11/07/2017. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0209  
717 OECD. Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for 

Recovery Operations. OECD/LEGAL/0266. Adopted on:  29/03/1992. Amended on:  31/12/2020. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266  
718 Idem.  
719 OECD. Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery. OECD/LEGAL/0184. Adopted on:  

29/01/1980. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0184  
720 OECD. Decision-Recommendation of the Council on Further Measures for the Protection of the 

Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls. OECD/LEGAL/0230. Adopted on:  12/02/1987. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0230   
721 OECD. Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers. 

OECD/LEGAL/0159. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0159  
722 OECD. Recommendation of the Council on Coal and the Environment. OECD/LEGAL/0173. Adopted 

on:  07/05/1979. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0173  
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iv) Recomendação do Conselho sobre a Aplicação do Princípio do 

Poluidor-Pagador à Poluição Acidental (Recommendation of the Council 

concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental 

Pollution - OECD/LEGAL/0251), adotada em 1989. 723 

 

b) Uso eficiente dos recursos 

 

Sobre o uso eficiente dos recursos, há três instrumentos legais principais.  

 

A Recomendação do Conselho sobre Fluxos Materiais e Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity - 

OECD/LEGAL/0324) foi adotada em 2004. Por essa Recomendação, orienta-se que os 

países tomem medidas que possam melhorar as informações obtidas sobre os fluxos 

materiais, o que inclui a sua qualidade e relevância para a gestão ambiental. 724 

 

Neste sentido, orienta-se pelo desenvolvimento de metodologias para melhorar o 

conhecimento dos fluxos e para a realização de coleta de dados sobre fluxos materiais 

dentro e entre os países. Considera ainda importante o desenvolvimento de ferramentas 

para mensurar a produtividade do uso de recursos e os fluxos materiais, inclusive na 

elaboração de indicadores. 725 

 

Por sua vez, pela Recomendação do Conselho sobre Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the Council on Resource Productivity - OECD/LEGAL/0358), 

adotado em março de 2008, os países são orientados a analisar os fluxos de materiais e 

seus impactos ambientais. 726 

 

Assim, compreende que os países precisam aprimorar a produtividade no uso de recursos 

de modo a melhorar os sistemas de mensuração dos fluxos de materiais, o que inclui a 

elaboração e o melhoramento de indicadores. Os indicadores devem funcionar para: 

 

i) Mensurar a produtividade dos recursos de modo a auxiliar na dissociação 

do uso dos recursos ao crescimento econômico, considerando os níveis 

macro e microeconômicos;  

ii) Informar sobre a disponibilidade, qualidade e deterioração dos recursos 

naturais, especialmente dos recursos renováveis; 

iii) Realizar o rastreamento dos fluxos e impactos ambientais dos 

materiais, considerando todo o seu ciclo de vida. 727 

 

Outras medidas que a OCDE orienta é o de realizar o melhoramento e atualização da 

qualidade dos dados sobre fluxos materiais, o que inclui medidas de cooperação com 

economias não-membros da organização e partes interessadas. Quanto à melhoria das 

 
723 OECD. Recommendation of the Council concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to 

Accidental Pollution. OECD/LEGAL/0251. Adopted on:  06/07/1989. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0251  
724 OECD. Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity. 

OECD/LEGAL/0324. Adopted on:  20/04/2004. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0324 
725 Idem. 
726 OECD. Recommendation of the Council on Resource Productivity. OECD/LEGAL/0358. Adopted on:  

27/03/2008. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0358  
727 Idem. 



356 

 

políticas relacionadas à produtividade dos recursos, a organização direciona os países 

membros e não membros no sentido de que adotem ações para garantir o uso 

ambientalmente eficaz e economicamente eficiente dos recursos naturais e materiais, o 

que inclui:  

 
1. Considerar o uso de informações sobre fluxos de materiais e seus impactos 

ambientais para fins de planejamento, conforme apropriado em um contexto nacional, 

incluindo, por exemplo, o uso de tais informações para definição de metas, e 

compartilhar essas experiências e melhores práticas com outros países Membros; 

2. Promover abordagens integradas orientadas para o ciclo de vida, como políticas de 

3R (Reduzir, Reutilizar e Reciclar), gestão sustentável de materiais e fabricação 

sustentável como um insumo para a tomada de decisões e para aumentar a coerência 

entre as políticas; 

3. Continuar a desenvolver e promover o uso de novas tecnologias e inovações 

destinadas a melhorar a produtividade dos recursos; 

4. Incentivar a cooperação e a partilha das melhores práticas entre as empresas; 

5. Contribuir para o estabelecimento de condições de enquadramento que melhorem a 

produtividade dos recursos através de instrumentos económicos; 

6. Cooperar para garantir que as medidas políticas tomadas para melhorar a 

produtividade dos recursos sejam eficientes em termos econômicos, eficazes em termos 

ambientais e equitativas em termos sociais; 

7. Cooperar com economias não-membros para fortalecer sua capacidade de 

desenvolver e implementar políticas relativas à melhoria da produtividade dos 

recursos.728 (tradução livre) 

 

Para auxiliar os países membros e não membros no cumprimento dessa Recomendação, 

a OCDE instruiu o Comitê de Política Ambiental (EPOC) a:  

 

i) Analisar as práticas e políticas já existentes para contribuir com o seu 

melhoramento mediante a aplicação de diretrizes políticas sobre o 

melhoramento da produtividade;  

ii) Fortalecer a análise sobre os fluxos de materiais em nível internacional;  

iii) Desenvolver e promover o uso da análise de fluxos de materiais, bem 

como o uso de indicadores de produtividade de recursos e métodos de 

avaliação de impactos ambientais; 

iv) Apoiar os esforços de países membros e não membros da organização, 

inclusive agir de forma cooperativa com outros órgãos da OCDE e com 

outros fóruns internacionais. 729   

 

Observa-se que esses dois instrumentos legais relacionados à eficiência do uso dos 

recursos materiais e naturais incentiva o melhoramento da metodologia de coleta de 

dados, identificação da qualidade e da quantidade do estoque desses recursos e da 

formulação de indicadores. 

 

c) Economia Circular 

 

A OCDE não possui um instrumento legal específico que aborde sobre a economia 

circular, por si só. Identifica-se a interseção de diferentes assuntos que podem ser 

relacionados com essa temática na organização, por exemplo, a economia social ou 

solidária.  

 

 
728 OECD. Recommendation of the Council on Resource Productivity. OECD/LEGAL/0358. Adopted on:  

27/03/2008. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0358  
729 Idem. 
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Na Recomendação do Conselho sobre Economia Social e Solidária e Inovação Social 

(Recommendation of the Council on the Social and Solidarity Economy and Social 

Innovation - OECD/LEGAL/0472), adotada em 9 de junho de 2022, a economia social 

ou solidária é formada por organizações como associações, cooperativas, fundações e 

empresas sociais. Essa forma de economia é disposta como um motor para que sejam 

adotadas práticas de economia circular. 730 

  

Na Declaração sobre um Ambiente Resiliente e Saudável para todos (Declaration on 

a Resilient and Healthy Environment for All - OECD/LEGAL/0468), adotada em 30 de 

março de 2022, reforça-se o papel da OCDE como um líder global sobre as questões 

ambientais e de desenvolvimento sustentável, inclusive, sobre os estudos relacionados a 

economia circular. A Declaração apresenta o compromisso:  

 

i) de desenvolver e implementar estratégias ambientais e climáticas que 

sejam efetivas para alcançar os objetivos de reduzir as emissões líquidas à 

zero até 2050;  

ii) reforçar os planos de recuperação verde pós pandemia do COVID-19;  

iii) e de ampliar as medidas de adaptação ao clima e de gestão de risco, 

bem como de implementação da economia circular. 731 

 

Mediante a Declaração, o Comitê de Política do Meio Ambiente (EPOC) é direcionado a 

apoiar o uso eficiente dos recursos e os esforços em prol da implementação da economia 

circular, de modo a reconhecer a ligação entre o uso de recursos e materiais, das mudanças 

climáticas e dos demais desafios ambientais. Também a Declaração reforça a importância 

da resolução da Assembleia das Nações Unidas para o Meio Ambiente intitulada “End 

plastic pollution: Towards an international legally binding instrument”, que convoca um 

comitê de negociação intergovernamental para desenvolver um instrumento internacional 

juridicamente vinculativo sobre a poluição de plásticos e proteção do meio ambiente 

marinho. 732 

 

Os compromissos assumidos pela Declaração sobre a mitigação da poluição plástica 

incluem: 

 

i) Fortalecimento de políticas domésticas e do fomento da cooperação 

internacional para aplicar medidas de prevenção, redução e de eliminação 

de todas as formas de poluição plástica no meio ambiente; 

ii) Incentivo à produção de design sustentável de produtos plásticos de 

modo que sejam reutilizáveis, reparáveis, recicláveis ou que que sejam 

recuperáveis. Também se inclui esforços para que não contenham 

substâncias nocivas aos seres humanos e ao meio ambiente; 

iii) Promoção da produção e do consumo sustentáveis, inclusive das 

práticas de economia circular no uso de plásticos de modo que se incentive 

as pesquisas e as inovações tecnológicas;  

 
730 OECD. Recommendation of the Council on the Social and Solidarity Economy and Social Innovation. 

OECD/LEGAL/0472. Adopted on:  09/06/2022. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0472  
731 OECD. Declaration on a Resilient and Healthy Environment for All. OECD/LEGAL/0468. Adopted on:  

30/03/2022. Council informed on:  02/05/2022. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0468  
732 Idem. 
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iv) Reforço às medidas de financiamento em apoio à economia circular e 

à ampliação da responsabilidade do produtor;  

v) Melhoramento da prevenção de resíduos plásticos, da gestão 

ambientalmente sustentável de resíduos e das práticas de atividades de 

limpeza. 733 

 

Outro instrumento legal relacionado com economia circular é a Declaração sobre o 

Fortalecimento das Pequenas e Médias Empresas e do Empreendedorismo para 

Produtividade e Crescimento Inclusivo da OCDE (Declaration on Strengthening SMEs 

and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive Growth - OECD/LEGAL/0439), 

adotada em 22 de fevereiro de 2018. Nessa Declaração, destaca-se que a economia 

circular, entre outras transições, pode apresentar desafios para as pequenas e médias 

empresas (PMEs), bem como para o empreendedorismo. Assim, deve haver o 

fortalecimento das PMEs e do empreendedorismo como formas de alcançar sociedades e 

crescimento econômico mais inclusivos. 734 

 

Relacionando também às PMEs e à economia circular, há a Recomendação do Conselho 

sobre PME e Política de Empreendedorismo adotada em 09 de junho de 2022 

(Recommendation of the Council on SME and Entrepreneurship Policy - 

OECD/LEGAL/0473). Por essa Recomendação, inclui-se o dever dos aderentes de 

incentivar e capacitar as PMEs, inclusive, na adoção de estratégias de economia 

circular.735   

 

O termo economia circular também aparece na Declaração sobre Políticas para 

Construir Futuros Melhores para Regiões, Cidades e Áreas Rurais (Declaration on 

Policies for Building Better Futures for Regions, Cities and Rural Areas - 

OECD/LEGAL/0448) adotada em 19 de março de 2019. Na Declaração, reforça-se o 

papel fundamental das políticas regionais para que as regiões, cidades e áreas sejam 

melhores para as pessoas. Por isso, reforça a importância em promover um modelo de 

crescimento que possa promover o bem-estar para todas as pessoas e lugares, bem como 

promova o desenvolvimento sustentável e inclusivo. Entre as iniciativas que podem ser 

adotadas nesse modelo está o apoio da produção e do consumo mais sustentáveis de modo 

que se faça a transição para um crescimento econômico de baixa emissão em áreas 

urbanas e rurais, mediante, inclusive, da economia circular. 736 

  

 
733 OECD. Declaration on a Resilient and Healthy Environment for All. OECD/LEGAL/0468. Adopted on:  

30/03/2022. Council informed on:  02/05/2022. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0468  
734 OECD. Declaration on Strengthening SMEs and Entrepreneurship for Productivity and Inclusive 

Growth. OECD/LEGAL/0439. Adopted on:  22/02/2018. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0439  
735 OECD. Recommendation of the Council on SME and Entrepreneurship Policy. OECD/LEGAL/0473. 

Adopted on:  09/06/2022. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-

LEGAL-0473  
736 OECD. Declaration on Policies for Building Better Futures for Regions, Cities and Rural Areas. 

OECD/LEGAL/0448. Adopted on:  19/03/2019. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0448  
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3 A ATUAÇÃO DA OCDE PARA A MELHORIA DOS PADRÕES DE USO E 

GESTÃO DE RECURSOS: RUMO A ECONOMIA CIRCULAR 

 

Para alcance da economia circular, a organização possui o RE-CIRCLE, pelo qual os 

impactos das políticas na eficiência do uso dos recursos e na transição a economia circular 

são mensurados considerando uma análise qualitativa e quantitativa a partir de 

modelagem global de economia ambiental. Pela análise qualitativa, identifica-se a relação 

da economia circular com outras áreas:  

 
Figura 109: Relação da economia circular com outras áreas 

 
Fonte: OECD,RE-CIRCLE: resource efficiency and circular economy. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/recircle.htm Acesso em 2022.  

 

Entre as áreas que se relacionam com a economia circular, especial destaque é dado pela 

OCDE ao uso de plásticos, na medida em que são os principais materiais que fazem parte 

do fluxo de resíduos. As orientações políticas, considerando a análise qualitativa, são 

dispostas nas seguintes áreas de trabalho:  

 

i) Plásticos: os resíduos plásticos são oportunidades para realização de 

recuperação de material e de energia. O uso desses recursos deve ser 

melhor gerenciado pelas economias, de modo que a OCDE auxilia na 

forma como se pode produzir políticas capazes de reduzir o desperdício de 

plásticos e aumentar a reciclagem desse material; 

ii) Digitalização: A digitalização apresenta oportunidades e desafios para 

a transição para a economia circular, por exemplo, pode haver a 

implementação de sensores de baixo custo e instalações de gerenciamento 

de dados capazes de auxiliar no sistema de pagamento por coleta adequada 

de resíduos. O trabalho da OCDE é o de elucidar essas oportunidades e 

identificar os desafios que a digitalização pode ocasionar para que haja 

intervenções políticas assertivas.  
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iii) Instrumentos de política: Orienta-se que haja o uso de instrumentos 

econômicos como ferramentas para atingir objetivos políticos com 

menores custos. Alguns instrumentos que a OCDE trabalha são a 

responsabilidade estendida do produtor e o gerenciamento do fim da vida 

útil.   

iv) Modelos de negócios circulares:  Destaca o papel central das empresas 

para o uso dos recursos de forma eficiente. Assim, a OCDE trabalha na 

identificação das melhores oportunidades para a adoção de modelos de 

negócios circulares. 737 

 

A análise realizada pela organização a partir da modelagem econômica é focada na 

interligação entre o uso de materiais e a atividade econômica. “As ferramentas de 

modelagem são usadas para examinar tendências plausíveis de longo prazo no uso global 

de materiais e avaliar as implicações macroeconômicas das políticas para estimular a 

eficiência dos recursos e a transição para uma economia circular”.738 (tradução livre) 

 

Considerando as diferentes áreas de atuação da OCDE sobre economia circular e uso 

eficiente de recursos, destacam-se algumas ferramentas e estudos conduzidos pela 

organização.  

 

3.1 Ferramentas para alcançar a Economia Circular 

 

Entre as ferramentas para alcançar a economia circular, apresentam-se os modelos de 

negócios circulares, a aplicação da responsabilidade estendida ou alargada do produtor e 

o papel das cidades e regiões na transição para a economia circular.  

 

a) Modelos de negócios circulares  

 

Uma ferramenta para alcançar os ganhos decorrentes da transição para a economia 

circular, é a adoção de modos de produção circulares ou modelos de negócios, cujas 

principais atividades estão orientadas para uma economia circular e para o uso eficiente 

de recursos. Para a OCDE, não há um consenso sobre a definição de modos de produção 

circulares ou modelos de negócios circulares. 739 

 

No entanto, a organização identifica que o elemento-chave desse tipo de modelo de 

negócios é uma estrutura que seja poupadora de recursos naturais. Em relatório, a OCDE, 

aborda sobre cinco tipos de modelo de negócios: modelos circulares de fornecimento; 

modelos de recuperação de recursos; modelos de extensão da vida útil do produto, 

modelos de compartilhamento e modelos de sistema de atendimento de produto.   

 

i) Modelo de fornecimento circular: trata-se da substituição de insumos de produção 

tradicionais por novos materiais que sejam de base biológica, renováveis ou recuperados. 

Preocupa-se com o design do produto a partir da filosofia “do berço ao berço” ou “cradle 

to cradle”, diferenciando-se do “do berço ao túmulo”, no qual os materiais que foram 

incorporados nos produtos utilizados são incinerados ou são destinados ao aterro 

 
737 OECD (2018) RE-CIRCLE. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/indicators-modelling-

outlooks/brochure-recircle-resource-efficiency-and-circular-economy.pdf  
738 Idem. 
739 OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy , 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 



361 

 

sanitário. Influências na empresa: o conceito de design de produtos e de processo de 

fabricação precisa ser ressignificado para abranger o “cradle to cradle; há cuidados 

específicos quanto a distribuição dos produtos e verificação da demanda de mercado; é 

positivo para a marca da empresa.  

 

ii) Modelos de recuperação de recursos: objetiva produzir matérias-primas secundárias 

a partir do fluxo de resíduos, o que envolve a coleta dos resíduos de suas fontes, a triagem 

e a produção e transformação dos produtos triados. Mediante esse modelo, ocorre a 

valorização dos recursos materiais recuperados do fluxo de resíduos. Pode-se adotar 

algumas formas de recuperação de materiais:  

 

ii.1) Downcycling, no qual o material recuperado possui uma qualidade 

inferior e podem ser utilizados de forma limitada;  

ii. 2) Reutilização, no qual há a transformação de resíduos em matérias 

primas secundárias com alto valor; 

iii.3) Industrial symbiosis (simbiose industrial) ou “reciclagem de circuito 

fechado”. Por esse processo, há a formação de subprodutos a partir dos 

produtos de uma empresa que podem ser utilizados como insumos para a 

produção de outra empresa. É comum a simbiose industrial na indústria 

química, por exemplo, onde os fluxos de materiais são puros ou 

homogêneos. 740 

 

iii) Modelos de extensão de vida do produto: o objetivo desse modelo é o de estender 

a vida útil dos produtos, permitindo que os materiais incorporados aos produtos 

permaneçam na economia por mais tempo. Há algumas formas de extensão da vida do 

produto: pelo aumento da durabilidade dos produtos; pela prática de atividades de 

reutilização e de reparo que evitam o descarte prematuro dos produtos; e pela 

remanufatura que permite que os produtos possam ter uma “vida nova”. 741 

 

iv) Modelos de Compartilhamento ou modelos de plataforma de compartilhamento: 

trata-se do uso intensivo de bens de consumo subutilizados mediante mecanismos de 

empréstimos ou de pooling. O foco é permitir a utilização de produtos que, após 

adquiridos, são subutilizados, por exemplo, veículos, roupas, ferramentas. A tecnologia e 

a internet permitem que haja o compartilhamento de produtos entre pessoas que não se 

conhecem a partir de dois modelos principais: a copropriedade e o co-acesso.  

 

iv.1) Copropriedade: envolve o empréstimo de bens físicos que, 

normalmente, são intensivos em capital, pouco utilizados, fáceis de 

transportar e possuem baixa taxa de propriedade. Exemplo, são os 

utensílios domésticos e eletrodomésticos. 

iv. 2) Co-acesso: envolve a permissão de que outras pessoas façam parte 

de uma atividade que ocorreria de qualquer forma. Por exemplo, 

aplicativos que permitem oferecer caronas. 742 

 

 
740 OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy , 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 
741 Idem. 
742 Idem. 
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v) Modelos de sistema de serviço de produtos: permite que haja a combinação de um 

produto físico com um componente de serviço, podendo ser orientado: para o produto, 

para o usuário e para o resultado.  

 

v.1) Para o produto: são focados no produto e no pós-venda como forma 

de agregar valor. Podem ser oferecidos ao consumidor contratos de 

manutenção do produto, de reparo, mediante garantias estendidas, ou 

acordos de devolução;  

v.2) Para o usuário: há o pagamento pelo acesso temporário a determinado 

produto, por exemplo, estabelece-se um contrato de locação de curto ou de 

longo prazo. O provedor de serviço pode manter a propriedade total do 

produto a depender do modelo. Exemplo, são os esquemas de 

compartilhamento de carros urbanos ou serviços de aluguel de roupas, 

serviços de streaming.  

v.3) Para o resultado: Ao invés de oferecer os bens, a empresa pode vender 

o resultado do uso de determinado bem, por exemplo, empresas que 

garantem que haverá o aquecimento de terminado prédio. Nesse caso, não 

há a venda do aquecedor, mas do aquecimento.  743 

 

Abaixo, pode-se identificar algumas características desses modelos de negócios:  

 
Tabela 82: Modelos de negócios circulares da OCDE 

Características Modelos de negócios circulares 

 

- Fornecimento 

circular 

Recuperação de 

recursos 

Extensão da 

vida útil do 

produto 

Compartilhamento Sistema de 

atendimento de 

produto 

Característica 

chave 

Substituir 

insumos de 

materiais 

tradicionais por 

renováveis, de 

base biológica e 

recuperados 

Produzir 

matérias-primas 

secundárias a 

partir de resíduos 

Prolongue a 

vida útil do 

produto 

Aumentar a utilização de 

produtos e ativos 

existentes 

Prestação de 

serviços ao 

invés de 

produtos. A 

propriedade do 

produto 

permanece com 

o fornecedor 

Driver de eficiência 

de recursos 

Fechar loops de 

material 

Fechar loops de 

material 

Loops de 

material de 

forma lenta 

(Slow material 

loops) 

 

Fluxos de recursos 

estreitos (  

Narrow resource flows) 

Fluxos de 

recursos 

estreitos 

Subtipos de modelo 

de negócios 

Cradle to cradle -Industrial 

symbiosis 

  

- Reciclando 

- Reutilização 

- Downcycling 

- Reutilização 

direta 

- Reutilização 

direta 

- Reparar 

- Remodelação 

- Remanufatura 

 

 

- Copropriedade 

- Co-acesso 

 

 

- Orientado para 

o produto 

- Orientado ao 

usuário 

- Orientado a 

resultados 

Principais setores 

atualmente 

aplicados 

 

Produtos de 

consumo diversos 

 

 

Metais 

 

Automotivo Hospedagem de curta 

duração 

Transporte 

 

Papel e celulose Maquinário 

pesado 

Transporte Produtos 

químicos 

 
743 OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 
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Plásticos  

Eletrônicos 

 

 

Maquinário 

 

Energia 

  Produtos de consumo  

Fonte: OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 

 

A adoção desses modelos pelas empresas não precisa ser realizada isoladamente. Pode-

se mesclar mais de um modelo. A OCDE também destaca que esses modelos de negócios 

não são necessariamente novos ou inovadores, no entanto, cada qual possui características 

relevantes para a transição para a economia circular. Alguns impulsionadores da adoção 

desses modelos de negócios são: o rigor da política ambiental dos países e o surgimento 

de novas tecnologias que podem facilitar a transição para o modelo circular.  

 

Por sua vez, os formuladores de políticas podem auxiliar e fomentar a adoção de modelos 

de negócios circulares de modo a garantir que haja o alinhamento de políticas, de modo 

que os marcos regulatórios sejam coerentes e adequados. Exemplo é a adoção de políticas 

fiscais como incentivo. Outra orientação é a de que haja a criação de programas 

educacionais e de informação para dar ciência à sociedade das consequências não 

intencionais da sua escolha de consumo. Também pode haver a promoção de modelos 

circulares de consumo em suas diferentes estruturas. 744 

 

b) Responsabilidade Estendida do Produtor  

 

A Responsabilidade Estendida do Produtor – RAP (Extended Producer Responsibility- 

EPR) objetiva responsabilizar os produtores pelos impactos ambientais dos seus produtos 

ao longo da cadeia de produção, ou seja, do design ao pós-consumo. Segundo a OCDE:  

 
A OCDE define EPR [Extended Producer Responsibility-] como uma abordagem de 

política ambiental na qual a responsabilidade de um produtor por um produto é 

estendida até o estágio pós-consumo do ciclo de vida de um produto. Na prática, o EPR 

envolve os produtores assumindo a responsabilidade de coletar os produtos em fim de 

vida e de classificá-los antes de seu tratamento final, idealmente, a reciclagem. Os 

esquemas de EPR podem permitir que os produtores exerçam sua responsabilidade 

fornecendo os recursos financeiros necessários e/ou assumindo os aspectos 

operacionais e organizacionais do processo dos municípios, por exemplo, no caso de 

embalagens. Eles podem fazê-lo individual ou coletivamente através das chamadas 

organizações de responsabilidade do produtor (PROs). (tradução livre)745 

 

Trata-se de uma forma de distribuir a responsabilidade, suportada até então pelos 

municípios e pelos contribuintes, sobre a gestão dos resíduos. Mediante a RAP, busca-se 

aumentar a produtividade do uso de recursos, bem como alcançar a economia circular. 

Essa política é consistente com o princípio do poluidor pagador de modo que sistemas 

RAP objetivam fornecer incentivos para que os produtores internalizem os custos 

ambientais ao longo do ciclo de vida do produto. 746  

 

Alguns instrumentos de política podem ser adotados em um sistema RAP: 

 

 
744 OCDE (2019), Business Models for the Circular Economy: Opportunities and Challenges for Policy , 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/g2g9dd62-en . 
745 OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en. 
746  Idem.. 
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i) Requisitos de devolução de produtos, no qual os produtores e varejistas 

realizam o gerenciamento dos produtos no fim da vida. Pode-se prever 

políticas de metas de reciclagem e coleta para produto ou material, que 

podem ser obrigatórias ou voluntárias. Também se pode fornecer 

incentivos para os consumidores para que devolvam os produtos usados 

em um local específico; 

ii) Instrumentos econômicos e baseados no mercado, no qual há o 

fornecimento de um incentivo financeiro para que haja o cumprimento de 

um sistema RAP. Alguns exemplos de instrumentos podem ser adotados, 

por exemplo, as taxas de descarte antecipado no qual valores podem ser 

cobrados na compra de determinados produtos com base nos custos 

estimados para coleta e tratamento. Outro exemplo são os impostos sobre 

os materiais, no qual há a tributação de materiais primários para que haja 

incentivo em utilizar materiais secundários.  

iii) Regulamentos e padrões de desempenho, no qual há o incentivo à 

devolução dos produtos no fim da vida e metas de conteúdo reciclado 

mínimo.  

iv) Instrumentos baseados em informações que apoiam a aplicação de 

sistemas e programas RAP, mediante o aumento da conscientização 

pública. 747   

 

Para facilitar a elaboração de sistemas de Responsabilidade Estendida do Produtor, a 

OCDE produziu um Manual em 2001, no qual apresenta os principais princípios que os 

sistemas deveriam observar. Posteriormente, em 2016, esses princípios foram 

atualizados. 748 

 
Tabela 83: Princípios orientadores para aplicar Sistemas de Responsabilidade Estendida do Produtor 

Concepção e governança 

do RAP 

Para que haja o funcionamento de um sistema RAP, deve-se seguir alguns princípios 

de governança e de concepção, quais sejam:  

 

- Revisar as metas de políticas RAP de modo que sejam ajustadas periodicamente, 

considerando as mudanças do mercado;  

- Adotar políticas obrigatórias de RAP pelos governos, mediante o estabelecimento de 

deveres consistentes e confiáveis, incluindo o registro de produtores, credenciamento 

de organizações e estipulação de sanções apropriadas; 

- Adotar sistemas de monitoramento que tenham estrutura para avaliar o desempenho 

do sistema RAP, inclusive prevê a realização de auditorias de forma regular e a 

comparabilidade de dados; 

- Garantir financiamento adequado dos sistemas RAP. 

 

Promover a integração de 

políticas de concorrência e 

RAP 

Nos sistemas RAP, pode haver práticas de anticompetitivas, por isso, orienta-se que: 

  

- Focar em questões de concorrência no mercado de produtos, inclusive de coleta e 

triagem, mercados de recuperação e descarte, bem como mercados de responsabilidade 

do produtor; 

- Consultar as autoridades de concorrência sobre os sistemas RAP que estão sendo 

estabelecidos; 

- Aplicar licitações transparentes, não discriminatórias e competitivas quando houver 

a requisição de serviços de coleta e triagem de recursos, bem como de recuperação e 

descarte de materiais;  

 
747  OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en. 
748 OECD. Extended Producer Responsability: Guidance for eficiente waste management.2016 Disponível 

em: https://www.oecd.org/environment/waste/Extended-producer-responsibility-Policy-Highlights-2016-

web.pdf  
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- Organizações de responsabilidade do produtor devem ser únicas somente quando os 

benefícios superarem os custos de menos concorrência. 

 

Incentivos para melhorar o 

design dos produtos e 

embalagens 

O design dos produtos e embalagens devem ter incentivos para que se tornem mais 

ecológicos.  

Integração de 

trabalhadores informais de 

sistemas RAP em países 

emergentes e em 

desenvolvimento 

Há muitos trabalhadores informais em sistemas RAP que estão vulneráveis, podendo 

gerar impactos econômicos e ambientais negativos. A aplicação de sistemas RAP deve 

considerar a realidade desses trabalhadores informais de modo a desenvolver políticas 

adicionais.   

Fonte: OECD. Extended Producer Responsability: Guidance for eficiente waste management.2016 Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/Extended-producer-responsibility-Policy-Highlights-2016-web.pdf 

 

A OCDE destaca que o aumento das vendas online pode comprometer a viabilidade de 

sistemas RAP, de modo que medidas adicionais devem ser consideradas. O free-riding, 

por exemplo, no qual os produtos são dispostos no mercado sem que haja um 

acompanhamento integral ou parcial do cumprimento de obrigações de recuperação, 

remanufatura ou reciclagem, é um dos desafios para o sistema RAP. Isto é, os 

consumidores podem adquirir produtos de produtores do exterior que não 

necessariamente seguem um sistema RAP.  

 

Ainda não há muitos dados sobre os problemas que o free-riding pode ocasionar. No 

entanto, a OCDE orienta os governos da seguinte forma:  

 

i) Adotar políticas de sensibilização de modo que os vendedores online 

tenham consciência do problema. Também pode haver o maior alcance de 

organizações de responsabilidade do produtor;  

ii) Melhorar a aplicação do sistema RAP, mediante, por exemplo, da 

implementação de um mecanismo de denúncia de free-riding, da adoção 

de medidas regulatórias e do desenvolvimento de estruturas harmonizadas 

de registro no RAP, entre outras. 749 

 

Segundo a OCDE, a aplicação de sistemas RAP pode gerar benefícios ambientais e 

oportunidades econômicas que podem apoiar o crescimento verde. 750 

 

c) O papel das cidades e regiões para transição para a Economia Circular 

 

Segundo a OCDE, a economia circular pode funcionar como resposta política para 

enfrentar os problemas das cidades e regiões. Identifica-se que as cidades e regiões 

demandam dois terços da energia global, 80% das emissões de gases de efeito estufa e 

50% do lixo global751. Por sua vez, “as cidades e regiões possuem competências 

essenciais para a maioria das áreas políticas subjacentes à economia circular” (tradução 

livre), a exemplo da gestão da água, resíduos sólidos, do ambiente de construção, uso da 

terra e mudanças climáticas752.  

 
749OECD. Extended Producer Responsibility and the Impact of Online Sales. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-extended-producer-responsibility-and-the-

impact-of-online-sales.pdf  
750 OECD (2016), Extended Producer Responsibility: Updated Guidance for Efficient Waste Management, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264256385-en. 
751 Fonte: OECD. The Circular Economy in Cities and Regions. Disponível em: 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/circular-economy-cities.htm  
752 OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en. 
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O papel das cidades e regiões é reforçado pela OCDE, especialmente, no cenário Pós-

pandemia provocada pelo Covid-19, no qual há a necessidade de tomada de medidas para 

a recuperação verde. Isto inclui reconsiderar os atuais padrões de consumo e de produção, 

bem como a mobilidade e o uso de materiais e de alimentação.  

 
No cenário pós-COVID-19, a economia circular pode se tornar o novo normal. Essa 

crise sem precedentes destacou a natureza insustentável de certas tendências ambientais 

e sociais e levou a uma reconsideração dos atuais padrões de produção e consumo, 

inclusive para mobilidade, uso de materiais e alimentação. A economia circular pode 

ajudar a enfrentar tendências insustentáveis e encontrar soluções adequadas para uma 

recuperação verde. Em particular, as cidades e regiões têm um papel a desempenhar no 

fechamento dos ciclos, na redução de resíduos, na reutilização de recursos e na 

restauração de ecossistemas, juntamente com medidas de recuperação de longo prazo 

para sociedades mais resilientes, sustentáveis e prósperas. Ao reconfigurar os loops de 

materiais, a economia circular oferece um exemplo de resiliência diante de crises 

futuras.753 (tradução livre) 

 

A importância da economia circular para as cidades e regiões já era evidenciada na 

Política Urbana e Rural da OCDE.  

 

No Ferramenta para aplicação dos princípios da OCDE na Política Urbana (Toolkit of the 

OECD Principles on Urban Policy), a economia circular é disposta como uma das 

medidas práticas que as cidades e regiões possuem para cumprir as orientações dos 

princípios. Pelo princípio 5 (Melhorar a qualidade ambiental), incentiva-se que se 

promova o uso mais eficiente dos recursos, bem como torne os padrões de consumo e de 

produção mais sustentáveis, mediante a promoção da economia circular nas pequenas, 

medidas se grandes cidades. Para averiguar o seu cumprimento, analisa-se se há alguma 

política nacional sobre economia circular e, caso exista, se há a consideração das 

necessidades, oportunidades e ações nas cidades.  754 

 

A economia circular também surge nos princípios da OCDE sobre política rural (OECD 

Principles on Rural Policy). No princípio 8, orienta-se que sejam realizadas medidas para 

o fortalecimento da resiliência social, econômica e cultural das comunidades urbanas. 

Uma das formas de alcançar esse princípio é pela descarbonização do setor de energia, 

aproveitamento das oportunidades de energia renovável e apoio para a transição para a 

economia circular. 755 

 

A OCDE possui um Programa para Economia Circular nas Cidades e Regiões (OECD 

Programme on the Circular Economy in Cities and Regions), no qual orienta como as 

cidades e regiões podem desempenhar um papel fundamental na transição para economia 

circular e, por consequência, auxiliar na resolução de desafios ambientais, sociais e 

econômicos. 756 

 
753  OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en. 
754 OECD. Toolkit of the OECD Principles on Urban Policy. 2022. Disponível em: https://www.oecd-

ilibrary.org/docserver/630e0341-

en.pdf?expires=1657195333&id=id&accname=guest&checksum=B1EC89E8B86BF3C1B24F05C8BB57

580C  
755 OECD. OECD Regional Development Ministerial. Megatrends: Building better futures for regions, 

cities and rural áreas. March 2019. Disponível em: 

https://www.oecd.org/regional/ministerial/documents/urban-rural-Principles.pdf 
756 OECD. The Circular Economy in Cities and Regions. Disponível em: 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/circular-economy-cities.htm  
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O programa é organizado em três etapas principais:  

 
Figura 110: Etapas do Programa da OCDE para Economia Circular nas Cidades e Regiões 

 
Fonte: OECD. The Circular Economy in Cities and Regions. Disponível em: https://www.oecd.org/regional/regional-

policy/circular-economy-cities.htm  

 

Na etapa “Mensurar”, busca-se desenvolver indicadores para auxiliar no processo de 

tomada de decisão e de avaliação das estratégias para a transição para a economia circular. 

Em “Aprender”, promove-se a realização de diálogo em vários níveis em cidades e 

regiões de modo a identificar desafios e oportunidades. Posteriormente, em 

“Compartilhar”, busca-se favorecer o aprendizado entre os pares, mediante o 

compartilhamento das melhores práticas e a experiência internacional. 757 

 

A estrutura analítica da OCDE sobre a análise da economia circular nas cidades e regiões 

considera os 3Ps (People, polices and places), ou seja, Pessoas, Políticas e Lugares.758  

 

i) Pessoas: A organização aloca às pessoas o centro da mudança cultural 

para que haja a transição para a economia circular tanto na adoção de 

novos modelos de negócios quanto na governança para implementação das 

medidas necessárias. No âmbito “pessoas”, destaca-se a importância do 

setor empresarial, das instituições de conhecimento e organizações sem 

fins lucrativos.  

ii) Políticas: Busca identificar os setores que mais tem potencial para 

auxiliar na transição para a economia circular. Na pesquisa realizada pela 

OCDE com algumas cidades759, os setores identificados como de maior 

 
757 OECD. The Circular Economy in Cities and Regions. Disponível em: 

https://www.oecd.org/regional/regional-policy/circular-economy-cities.htm  
758 OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en 
759 As cidades que responderam a pesquisa da OCDE foram: Amsterdã (Holanda); área metropolitana de 

Barcelona (Espanha); Flandres (Bélgica); Área do Grande Porto (Portugal); Nantes (França); Carélia do 

Norte (Finlândia); Paris (França); Roterdã (Holanda); Escócia (Reino Unido); Tilburgo (Holanda); 

Valladolid (Espanha); Maribor (Eslovênia); e Londres (Reino Unido). (OECD (2020), The Circular 

Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en.) 
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potencial são: resíduos, construção (ambiente construído), uso do solo, 

alimentação e ordenamento do território.  

 

No desenvolvimento de políticas, alguns destaques precisam ser realizados. No setor de 

resíduos, os plásticos são apresentados como setor-chave para implementação de 

estratégias e iniciativas sobre economia circular. Em ambiente construído ou construção, 

identifica-se a necessidade de realizar políticas direcionadas para o planejamento, 

construção, operação e destinação final dos resíduos produzidos de forma a atender a 

economia circular. 760 

 

E, ainda, em comida ou alimentação, a pesquisa da OCDE lança foco para o potencial 

que os resíduos alimentares, produzidos pelas cidades, possuem em emitir gases de efeito 

estufa. Por isso, considera necessário que o sistema alimentar nas cidades seja 

regenerativo, de modo a contribuir com uma redução anual de cerca de 4,3 milhões de 

toneladas de CO². Exemplos de ações de prevenção de desperdício de alimento são 

encontradas na França e na Irlanda. Os franceses foram os primeiros, no mundo, a proibir 

que os supermercados jogassem fora ou destruíssem produtos que não foram vendidos e, 

em 2020, foi adotada a lei anti-desperdício para uma economia circular. Na Irlanda, a 

Agência de Proteção Ambiental Irlandesa apresentou três programas liderados pelo 

consumidor sobre à prevenção do desperdício de alimentos. 761 

 

iii) Lugares: Por fim, as iniciativas de economia circular devem ocorrer 

em várias escalas, variando de um nível micro ao regional. Também há de 

haver a interligação entre áreas urbanas e rurais. Essa abordagem holística, 

permite que as medidas tomadas para a economia circular possam ser mais 

eficientes e atendam a questões específicas. 762 

 

Mediante os 3Ps, a OCDE defende a adoção de uma abordagem funcional e sistêmica que 

abranja as políticas setoriais e atenda as circunstâncias que são apresentadas de forma 

diferente a depender da cidade e da região. Há também a oportunidade de promover a 

complementação entre políticas ambientais, agrícolas e de desenvolvimento regional. 763   

 

3.2 Projetos em andamento para transição para economia circular  

 

A seguir, apresentam-se dois projetos da OCDE para compreender a interação entre a 

economia circular e os materiais plásticos e o seu impacto no comércio.  

 

a) A poluição por plásticos 

 

A poluição por plásticos é disposta como um dos grandes desafios ambientais do século 

XXI, segundo a OCDE, na medida em que pode causar danos aos ecossistemas e possuir 

implicações para as mudanças climáticas. Apesar disso, os plásticos ocupam um espaço 

significativo na economia global por estarem presentes em quase todos os setores. 764 

 
760 OECD (2020), The Circular Economy in Cities and Regions: Synthesis Report, OECD Urban Studies, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/10ac6ae4-en 
761 Idem. 
762 Idem. 
763 Idem. 
764 OECD (2022), Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/aa1edf33-en. 
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A partir dos estudos da OCDE, produziu-se o OECD’s Global Plastics Outlook: Policy 

Scenarios to 2060, cujo objetivo foi o de apresentar como o plástico é utilizado e 

identificar os possíveis impactos ambientais em decorrência da poluição plástica se não 

houver uma mudança de políticas até 2060. Pela modelagem econômica ambiental 

realizada pela organização, projeta-se que até 2060:  

 

i) Poderá triplicar o uso de plásticos globalmente em razão do crescimento 

econômico e populacional. Os maiores aumentos no uso de plásticos 

devem ocorrer em economias emergentes da África Subsaariana e na Ásia;  

ii) Os resíduos plásticos ainda serão depositados em aterros, sendo que 

menos de um quinto será reciclado; 

iii) A matéria prima plástica continuará dominando como matéria prima 

primária, embora se possa identificar o crescimento de material plástico 

reciclado;  

iv) Haverá a poluição por plástico no meio ambiente em cerca de 44 

milhões de toneladas (Mt) por ano e o acúmulo de resíduos plásticos em 

meio ambiente aquático;  

v) Os impactos ambientais dos resíduos plásticos aumentarão, inclusive 

projeta-se o aumento de emissões de gases de efeito estufa. 765 

 

Alguns desafios são apontados pela organização sobre o uso de material plástico: 

 

i) O ciclo de vida dos materiais plásticos não é circular. A reciclagem e 

materiais plásticos representa apenas 9% da produção anual de plásticos; 

enquanto 19% foram incinerados e quase 50% foram destinados a aterros 

sanitários; e 22% estão em lixões não controlados; 

ii) Houve o aumento de resíduos plásticos em decorrência da pandemia 

provocada pelo Covid-19, em razão do uso de equipamentos de proteção 

individual feitos de plásticos;  

iii) A principal fonte de vazamento de macroplásticos decorre de plásticos 

não administrados; 

iv) Acúmulo de material plástico em ambientes aquáticos, identificando-

se cerca de 109 Mt de plásticos acumulados em rios e 30 Mt nos oceanos; 

v)  Identifica-se que a pegada de carbono do ciclo de vida dos materiais 

plásticos é significativa, por isso a poluição por plásticos se relaciona com 

as emissões de gases de efeito estufa. 766 

 

A partir da constatação desses desafios, a OCDE apresenta algumas orientações para 

reduzir a poluição por plásticos, bem como para mitigar os danos ambientais decorrentes 

do uso de plásticos.  

 
Tabela 84: Orientação da OCDE para reduzir os impactos da poluição por plásticos 

Desenvolvimento de 

mercados de plásticos 

reciclados e políticas de 

incentivo 

Deve haver o incentivo para o aumento do mercado de plásticos reciclados de modo 

que esses materiais possam ser considerados como substitutos. Também há de 

promover a valorização dos plásticos secundários de modo que sejam considerados 

como um recurso valioso por si só. Os sistemas de responsabilidade estendida do 

 
765 OECD (2022), Global Plastics Outlook: Policy Scenarios to 2060, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/aa1edf33-en. 
766 OECD (2022), Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, 

OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de747aef-en. 
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produtor podem ser utilizados como forma de impulsionar e valorizar os plásticos 

secundários.  

 

Impulsionar a inovação 

para que o ciclo de vida 

dos plásticos seja circular 

Mediante investimentos em inovação, pode-se reduzir a quantidade de plásticos 

primários necessários à produção de modo a prolongar a vida útil dos produtos e 

possibilitar a reciclagem. A OCDE identifica que, entre 1990 e 2017, houve o aumento 

de tecnologias patenteadas de plásticos ambientais; embora apenas 1,2% das patentes 

tenham sido para a prevenção e reciclagem de resíduos.  

 

Fortalecer as políticas 

públicas domésticas 

Há de se desenvolver instrumentos e políticas nacionais que estabeleçam incentivos 

financeiros diretos para que haja a separação de resíduos plásticos na fonte. Também 

as políticas de limitação ou proibição sobre o uso de materiais plásticos precisam ser 

estendidas, de modo a não estarem limitadas ao uso de sacolas plásticas, por exemplo.  

 

A OCDE propõe a adoção de um roteiro de política para evitar o vazamento de 

macroplásticos:  

 

- Fechar as vias de vazamento de macroplásticos a partir da construção de 

infraestrutura de gestão de resíduos sanitários, bem como da organização da coleta de 

resíduos e da redução estrutural do lixo plásticos. Orienta-se que se amplie o escopo 

de políticas anti-lixo; 

- Criar incentivos para que haja a reciclagem e a melhoria da triagem dos resíduos na 

fonte. Orienta-se pelo desenvolvimento e implementação de sistemas de 

responsabilidade estendida do produtor, bem como pelo estabelecimento de aterros 

sanitários e aplicação de impostos sobre incineração, entre outras iniciativas; 

- Restringir a demanda e otimizar o design dos produtos para tornar a cadeia de valor 

dos materiais plásticos mais circular. Orienta-se pela adoção de instrumentos que 

apresentem incentivos financeiros para reduzir o uso de materiais plásticos e haja a 

promoção da circularidade.  

 

Fortalecer a cooperação 

internacional 

O alinhamento de abordagens sobre a mudança do design de produtos para que se 

tornem mais ecológicos e da regulamentação de substâncias químicas podem auxiliar 

no aumento da circularidade da cadeia de uso de materiais plásticos. Também orienta 

para que haja investimentos em infraestrutura básica de gestão de resíduos e 

assistência a países de rendimento baixo e médio.  

 

Fonte: OECD (2022), Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de747aef-en. 

 

b) Comércio Internacional 

 

O comércio internacional possui interligações com a economia circular e a eficiência no 

uso de recursos. A demanda de materiais primários, secundários e de resíduos pode alterar 

a dinâmica de certas economias. 767 

 

A OCDE identifica a falta de informações e de dados na interface entre comércio e 

economia circular. Também a cooperação internacional nessa área precisa ser promovida 

para que haja a harmonização de padrões de qualidade de materiais, remoção de barreiras 

regulatórias e prevenção de danos ao meio ambiente. 768 

  

Desse modo, a organização estuda o papel do comércio internacional na transição para 

uma economia circular de modo eficiente, buscando identificar os desafios e 

oportunidades para o comércio de serviços. A partir das várias formas de conexão entre 

economia circular e comércio internacional, a OCDE apresenta algumas orientações:  

 

 
767 OECD. International Trade and the Transition to a Circular Economy. 2018. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-international-trade-and-the-transition-to-a-

circular-economy.pdf 
768 Idem. 



371 

 

Figura 111: Conexão da economia circular com diferentes áreas do comércio internacional 

 
Fonte: OECD. International Trade and the Transition to a Circular Economy. 2018. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-international-trade-and-the-transition-to-a-circular-

economy.pdf 

 

 

i) Comércio de bens para remodelação e remanufatura: A 

possibilidade de revenda de produtos remodelados ou remanufaturados 

entre jurisdições pode enfrentar problemas, na medida em que podem não 

atender a padrões e requisitos no momento da exportação.  

ii) Comércio de bens de segunda mão: Os benefícios ambientais e 

econômicos do comércio de bens de segunda mão podem ser superados 

pelos riscos potenciais da atividade. A realização de importações de bens 

de segunda mão pode dificultar a transição para economias 

energeticamente eficientes e de baixo carbono, na medida em que haverá 

transformação mais lenta do mercado ou até pressões sobre a gestão de 

produtos no fim da vida. Há imposição de restrições para a importação de 

bens de segunda mão pelos países em prol do cumprimento das metas 

nacionais frente ao acordo climático.  

iii) Comércio de matérias primas secundárias: A utilização de matérias-

primas secundárias pode incentivar a dissociação do uso dos recursos 

naturais e do crescimento econômico. Problema identificado é a falta de 

um conceito consensual de matérias primas secundárias, o que dificulta a 

mensuração dos fluxos comerciais desses insumos. Também é necessária 

atenção à remoção de barreiras à importação de matérias-primas 

secundárias, bem como melhorar as informações sobre composição 

química e material dos produtos.  

iv) Comércio de resíduos: O comércio de resíduos possui valor, 

especialmente, para os processos de recuperação de materiais e de energia. 

Neste sentido, a imposição de restrições sobre o comércio de resíduos e de 

sucatas é disposto pela OCDE como uma forma de prejudicar a eficiência 

da produção em economias emergentes. Essas restrições limitam o acesso 

a matérias-primas de baixos preços. Também a organização ressalta que 

poderá haver o aumento do comércio de resíduos na proporção em que o 

rigor de políticas ambientais for aumentado. Problema identificado sobre 

o comércio de matérias-primas secundárias é a sua realização de maneira 

Economia 
circular

Comércio de 
bens para 

remodelação 
e 

remanufatura

Comércio de 
materiais e 

resíduos para 
reciclagem e 

recuperação de 
energia

Comércio de 
matérias 
primas 

secundárias

Comércio de 
bens de  

segunda mão
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ilegal e informal, especialmente, no processamento de resíduos 

eletrônicos.  769 

 

A partir da identificação dessas conexões e desafios, a OCDE aponta algumas áreas que 

merecem atenção de pesquisadores: analisar os impactos potenciais nos fluxos de 

comércio quando da transição para a economia circular; as interações entre políticas de 

comércio e de economia circular, no âmbito doméstico; análise sobre o comércio de 

resíduos, sucatas e matérias-primas secundárias; e formas para promoção do comércio 

internacional nas cadeias de valor da economia circular. 770 

 

Alguns trabalhos foram produzidos no âmbito da OCDE, no qual se utilizou modelagem 

econômica para compreender as interações entre economia circular e comércio 

internacional. Exemplo é o paper (OECD Environment working paper n°165) realizado 

por Rob Dellink “The consequences of a more resource efficient and circular economy 

for international trade patterns: a modelling assessment” publicado em 2020771.  Outro 

paper (OECD Trade and Environment Working Papers) foi produzido por Shunta 

Yamaguchi “International trade and circular economy - Policy alignment”, publicado 

em 2021772. 

 

4 INDICADORES DE ECONOMIA CIRCULAR DA OCDE 

 

A OCDE possui um extenso grupo de indicadores para mensurar diferentes aspectos do 

meio ambiente/desenvolvimento sustentável e das medidas tomadas pelos países na 

transição para o crescimento verde. Dos seus indicadores, a Organização destaca dois 

grupos que estão relacionados à economia circular:  

 

a) Gestão de resíduos (Waste management), no qual se mensura a geração 

total de resíduos e intensidades; identifica-se a geração de resíduos 

municipais, as intensidades, valorização, reciclagem. 

b) Uso de recursos materiais (Use of material resources), que considera as 

diferentes formas e intensidades de consumo de material, produtividade no 

uso de recursos e intensidades de pegada de material. 773 

 

Outro destaque é dado a formação de banco de dados sobre o uso de material plástico que 

foi compilado no OECD.Stat, em 2022, pela organização. A OCDE também tem um 

trabalho de identificação dos indicadores relativos à economia circular aplicados em nível 

nacional, regional e local pelos países, em um inventário de economia circular.  

 
769 OECD. International Trade and the Transition to a Circular Economy. 2018. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/policy-highlights-international-trade-and-the-transition-to-a-

circular-economy.pdf 
770 Idem. 
771 DELLINK, Rob. The consequences of a more resource efficient and circular economy for international 

trade patterns: a modelling assessment. 2020. OECD Environment working paper n°165. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/fa01b672-

en.pdf?expires=1657199026&id=id&accname=guest&checksum=C92B6D0D09CE167D333A7FCBB13

D2635  
772 YAMAGUCHI, Shunta. International trade and circular economy - Policy alignment. 2021. Disponível 

em: https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/ae4a2176-

en.pdf?expires=1657202579&id=id&accname=guest&checksum=8DCB79B784CB2EC1EA94C300B63

65FF5  
773 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
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4.1 Gestão de resíduos  

 

Considera-se que a geração de resíduos ocorre em todas as fases das atividades humanas. 

No entanto, sua composição e quantidade depende dos padrões de consumo e de 

produção. Na análise permitida pelo grupo de indicadores relacionados à gestão de 

resíduos, os resíduos sólidos são apenas uma parcela pequena do total de resíduos, embora 

representem mais de um terço dos esforços financeiros do setor público para que seja 

controlado e reduzido a poluição. 774  

 

No banco de dados sobre Desperdício (Waste) na OCDE, há a seguinte organização de 

categorias de indicadores:  

 
Tabela 85: Indicadores da categoria desperdício do OECD.STAT  

Categoria de indicador Variáveis 

 

Geração de resíduos por setor Quantidade total de resíduos gerados por setor 

Triagem de resíduos, resíduos secundários 

Quantidades totais de resíduos primários gerados 

Total de resíduos per capita 

Total de resíduos primários per capita  

Resíduos primários por unidade do PIB 

Resíduos do setor de construção per capita 

Resíduos do setor de construção por unidade de PIB 

Resíduos totais por unidade do PIB 

Resíduos Municipais Resíduos municipais gerados por origem:  

- Resíduos das casas;  

- Outros resíduos municipais.  

 

Resíduos municipais por tipo de resíduo: 

- Resíduos domésticos e similares; 

- Resíduos volumosos; 

- Resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos 

 

Resíduos municipais tratados: 

- Montante designado para operação de recuperação: 

Reciclagem; Compostagem; Incineração com recuperação 

de energia; outra recuperação;  

- Operações de descarte: incineração sem recuperação de 

energia; aterro; outros descartes;  

- Incineração total 

 

Intensidades de resíduos municipais gerados:  

- Resíduos municipais gerados per capita 

-   Resíduos municipais gerados, índice 1990 

- Resíduos municipais gerados, índice 2000 

 

Tratamento Total 

- % Recuperação 

- % Recuperação de material (Reciclagem + Compostagem) 

- % Reciclagem 

- % Compostagem 

- % Incineração com recuperação de energia; 

- % Aterro; 

- % Outros descartes 

- % Outra recuperação 

Resíduos da alimentação (food waste) - Desperdício de comida 

- Desperdício de Alimentos - Cesta Bio 

 
774 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
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- Desperdício de Alimentos – Bebidas 

- Desperdício de Alimentos - Alimentos Comestíveis 

- Desperdício de Alimentos - Alimentos Frescos 

- Desperdício de Alimentos - Alimentos Congelados 

- Desperdício de Alimentos – Kerbside 

- Desperdício de Alimentos - Caddy de cozinha 

- Desperdício de Alimentos – Sobras 

- Resíduos de Alimentos - Produtos embalados e longa vida 

- Desperdício de Alimentos – Residual 

- Desperdício de Alimentos - Comida para viagem e entrega 

em domicílio 

- Desperdício de alimentos no fluxo de lixo 

- Desperdício de alimentos – Nacional 

- Resíduos verdes e orgânicos gerados 

Fonte: OECD.STAT. Environment: Waste. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

O conjunto de dados em Desperdício são obtidos mediante o questionário sobre o estado 

do meio ambiente respondido pelas autoridades dos países. Também se obtém dados do 

Eurostat, especialmente mediante o Regulamento sobre Estatísticas de Resíduos. O 

trabalho de harmonização de dados é feito pelo Grupo de Trabalho da OCDE sobre 

Informações Ambientais (OECD Working Party on Environmental Information - 

WPEI).775 

 

Uma das dificuldades na coleta de dados ambientais sobre a gestão de resíduos decorre 

do histórico curto dos países na obtenção desses dados; também as fontes desses dados 

não estão concentradas normalmente em um único órgão do governo, mas difusos em 

várias agências. Também a interpretação de dados deve considerar as diferentes 

realidades dos países.776    

 

Os dados sobre desperdício de alimentos são apresentados para apenas 32 países, cujo 

período considerado é variado. Pode variar entre 1993 e 2013. Os dados obtidos decorrem 

de institutos de estatística governamentais e nacionais. Também se obtém a partir de 

estudos acadêmicos, do setor privado e das delegações da OCDE. 777 

 

 

 
775 OECD. Generation of waste by sector. Production de déchets par secteur. Generation waste by sector. 

Last update: June 2022. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DWSECTOR%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26isembed

edmetadata%3Dtrue  
776 Idem. 
777 OECD. Food WasteFood. Waste Food Waste. Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DFOOD_WASTE%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Dfalse%26ise

mbededmetadata%3Dtrue  
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Gráfico 64: Resíduos Municipais gerados: OECD – Europa x OECD Total x OECD América x OECD Asia Oceania 

 
Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

4.2 Uso de recursos materiais  

 

A OCDE parte do reconhecimento de que o uso de materiais tanto nos processos de 

produção quanto de consumo pode ter impactos ambientais, econômicos e sociais que 

podem ser sentidos além das fronteiras de países e regiões. Os impactos ambientais estão 

relacionados com:  

 

i) as taxas de extração e esgotamento de estoques de energias renováveis e 

não renováveis;  

ii) a extensão da coleta e da capacidade reprodutiva e de produtividade dos 

recursos renováveis;  

iii) e a carga ambiental associada, por exemplo, a poluição, e seus efeitos 

na qualidade do meio ambiente.778 

 

A mensuração sobre o uso considera a massa de materiais ou de substâncias que são 

produzidas considerando os estoques de recursos naturais renováveis e não renováveis, 

bem como os insumos que são utilizados nas atividades humanas e nos produtos que os 

incorporam 779 . Busca-se demonstrar a base material das economias e a sua composição 

por grandes grupos de materiais, o que considera a extração de matérias-primas, a balança 

comercial em termos físicos, o consumo de materiais e a entrada de materiais. Também 

busca mensurar o consumo de materiais selecionados e os estoques de recursos em uso 

que podem ter importância ambiental e econômica.780 

 
778 OECD. Material resources. Environment Database - Material resources. Last update: March 23, 2022. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
779 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
780 OECD. Material resources. Environment Database - Material resources. Last update: March 23, 2022. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS
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Alguns conceitos adotados são:  

 
A extração doméstica utilizada (DEU) refere-se aos fluxos de matérias-primas 

extraídas ou colhidas do meio ambiente e que entram fisicamente no sistema econômico 

para processamento posterior ou consumo direto (são utilizados pela economia como 

insumos de fatores materiais). 

Importações (IMP) e exportações (EXP) são os principais componentes dos 

indicadores de fluxo direto de materiais DMI (entrada de material doméstico) e DMC 

(consumo de material doméstico). Eles não podem ser tomados como indicação das 

necessidades de recursos internos. 

O consumo interno de materiais (DMC) refere-se à quantidade de materiais utilizados 

diretamente em uma economia, que se refere ao consumo aparente de materiais. O 

DMC é calculado como DEU menos exportações mais importações. 

A entrada de material doméstico (DMI) é calculada como DEU mais as importações. 

A Pegada de Material (MF) refere-se à alocação global da matéria-prima utilizada 

extraída para atender a demanda final de uma economia. (tradução livre) 781 

 

Por sua vez, consideram-se os seguintes grupos de materiais:  

 
Alimentos: culturas alimentares (por exemplo, cereais, raízes, açúcar e culturas 

oleaginosas, frutas, legumes), forragens (incluindo pastagens), animais selvagens 

(essencialmente capturas marinhas), pequenas quantidades de biomassa não comestível 

(por exemplo, fibras, borracha), e produtos relacionados, incluindo gado. 

Madeira: madeira colhida e produtos comercializados essencialmente de madeira 

(papel, móveis, etc.). 

Minerais de construção: minerais de construção não metálicos, primários ou 

processados. Compreendem mármore, granito, arenito, pórfiro, basalto, outras pedras 

ornamentais ou de construção (exceto ardósia); giz e dolomita; areia e cascalho; argilas 

e caulino; calcário e gesso. 

Minerais industriais: minerais industriais não metálicos primários ou processados (por 

exemplo, sais, arsênico, potassa, rochas fosfáticas, sulfatos, amianto). 

Metais: minérios metálicos, metais e produtos feitos principalmente de metais. 

Combustível fóssil: carvão, petróleo bruto, gás natural e turfa, bem como produtos 

manufaturados feitos predominantemente de combustíveis fósseis (por exemplo, 

plásticos, borracha sintética). (tradução livre)782 

 

A categoria do indicador recursos materiais é organizada da seguinte forma no 

OECD.STAT: 

 
Tabela 86: Variáveis e grupos do indicador Recursos Materiais da OCDE 

Variáveis  Grupos 

 

Extração doméstica utilizada 

Importações 

Exportações 

Entrada direta de materiais 

Consumo de materiais domésticos 

- Total 

- Biomassa:  

Biomassa para alimentos e rações; 

Madeira 

- Materiais/transportadores de energia fóssil 

 
howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
781 OECD. Material resources. Environment Database - Material resources. Last update: March 23, 2022. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
782 OECD. Material resources. Environment Database - Material resources. Last update: March 23, 2022. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
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Extração doméstica usada per capita 

Produto interno bruto por extração doméstica utilizada 

Consumo de material doméstico per capita 

Produto interno bruto por extração doméstica utilizada 

(PPP 2015) 

Consumo de material doméstico per capita 

Produto interno bruto por consumo interno de materiais 

(PPC 2015) 

Entrada direta de material per capita 

Produto interno bruto por entrada de material direto 

(PPC 2015) 

Pegada material 

Pegada de material per capita 

Produto interno bruto por pegada de material (PPP 2015) 

Participação no consumo total de material doméstico 

- Minerais não metálicos:  

Minerais de construção 

Outros minerais não metálicos 

- Metais  

 Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

A OCDE reforça que a falta de informações, inclusive sobre os fluxos físicos do comércio 

internacional e sobre matérias-primas secundárias, ou seja, recicladas, podem limitar a 

interpretação desses indicadores783. Os dados sobre a categoria recursos materiais foi 

obtido do banco de dados “Environment Live” do PNUMA e do “Material Flow and 

Productivity” do Eurostat. Segundo a OCDE, os dados devem ser interpretados 

considerando que diferentes metodologias podem ser aplicadas pelos países para 

mensurar o fluxo de materiais. Há também a consideração de dados aproximados para 

informações sobre a OCDE e BRIICS. 784 

 
Gráfico 65: Consumo Doméstico de Material – Total: 2015 x2016x 2017 x 2018 x 2019 

 
Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

 
783 OECD. Environment at a Glance Indicators: Circular economy – waste and materiais. Disponível em: 

https://www.oecd-ilibrary.org/sites/f5670a8d-en/index.html?itemId=/content/component/f5670a8d-en 
784 OECD. Material resources. Environment Database - Material resources. Last update: March 23, 2022. 

Disponível em: 

https://stats.oecd.org/OECDStat_Metadata/PrinterFriendly.aspx?SourceURL=OECDStat_Metadata%2FS

howMetadata.ashx%3FDataset%3DMATERIAL_RESOURCES%26Lang%3Den%26backtodotstat%3Df

alse%26isembededmetadata%3Dtrue  
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Gráfico 66: Consumo Doméstico de Material – Materiais/Transportadores de energia fóssil: 2015 x2016x 2017 x 

2018 x 2019 

 
Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

4.3 Uso de material plástico  

 

A OCDE produziu o Global Plastics Outlook Database com o objetivo de apresentar 

informação e dados para obter uma visão abrangente do ciclo de vida dos materiais 

plásticos. Há a coleta e organização de dados sobre o ciclo de vida dos plásticos, o que 

abrange a sua produção, uso, geração de resíduos e gestão de resíduos.  

 

Uma das dificuldades na elaboração do banco de dados da OCDE sobre o uso de material 

plástico são as diferentes formas e metodologias adotadas pelos países sobre taxas de 

reciclagem e resíduos domésticos coletados. Também as condições estruturais dos países, 

mesmo os que são da OCDE, são bastante diferentes. 

 

A partir da coleta dos dados, eles foram reunidos em indicadores de plásticos a partir da 

revisão de literatura existente e da contribuição de especialistas. Na tabela abaixo, 

identifica-se a categoria dos indicadores, a variável e as fontes utilizadas.  

 
Tabela 87: Categorias e variáveis dos indicadores sobre uso de plásticos 

Categoria Variável Fontes e suposições 

 

Produção Plásticos primários Modelo OCDE ENV-Linkages, baseado em GTAP10.  Aguiar, A. et al. 

(2019), “The GTAP Data Base: Version 10”, Journal of Global 

Economic Analysis, Vol. 4/1, pp. 1-27, 

https://doi.org/10.21642/jgea.040101af. 

 

Plásticos secundários Modelo OCDE ENV-Linkages, usando Exiobase e Grand View 

Research para a estrutura de custos; ações de reciclagem (veja abaixo) 

e perdas de reciclagem de Cottom, Cook e Velis, Chruszcz e Reeve, 

Roosen et al. e VinylPlus. 

 

Stadler, K. et al. (2018), “EXIOBASE 3: Developing a Time Series of 

Detailed Environmentally Extended Multi-Regional Input-Output 

Tables”, Journal of Industrial Ecology, Vol. 22/3, pp. 502-515, 

https://doi.org/10.1111/jiec.12715. 

 

Grand View Research (2020), Recycled Plastics Market: Market 

Analysis. 
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Cottom, J., E. Cook and C. Velis (2020), “Spatio-temporal 

quantification of plastic pollution origins and transportation (SPOT)” 

University of Leeds, UK, 

https://plasticpollution.leeds.ac.uk/toolkits/spot/. 

 

Chruszcz, A. and S. Reeve (2018), “Composition of plastic waste 

collected via kerbside. Banbury, UK: W. a. R. A. P. (WRAP)”. 

 

Roosen, M. et al. (2020), “Detailed Analysis of the Composition of 

Selected Plastic Packaging Waste Products and Its Implications for 

Mechanical and Thermochemical Recycling”, Environmental Science 

& Technology, Vol. 54/20, pp. 13282-13293, 

https://doi.org/10.1021/acs.est.0c03371. 

VinylPlus (2019), “PVC Recycling in Action”, 

https://vinylplus.eu/uploads/images/Leaflets/Recovinyl_21x21_04-

05_web.pdf. 

 

Usar Uso de plásticos por 

região, aplicação e 

polímero 

Volumes de plásticos por polímero e aplicação de (Ryberg et al.,) 

associados a diferentes setores e regiões no modelo OECD ENV-

Linkages. 

 

Ryberg, M. et al. (2019), “Global environmental losses of plastics 

across their value chains”, Resources, Conservation and Recycling, 

Vol. 151, p. 104459, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104459. 

 

Desperdício Resíduos de plástico por 

região, aplicação e 

polímero 

Modelo OCDE ENV-Linkages, baseado no consumo histórico e vida 

útil do produto de Geyer, Jambeck e Law. 

 

Geyer, R., J. Jambeck and K. Law (2017), “Production, use, and fate of 

all plastics ever made”, Science Advances, Vol. 3/7, p. e1700782, 

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destinos de 

fim de vida 

da gestão de 

resíduos 

Parcela de reciclagem Fontes do país (Tabela AA5), Geyer, Jambeck e Law e Kaza et al.  para 

Resíduos Sólidos Municipais (RSU); taxas para não RSU assumidas 

como compatíveis com RSU. 

 

Geyer, R., J. Jambeck and K. Law (2017), “Production, use, and fate of 

all plastics ever made”, Science Advances, Vol. 3/7, p. e1700782, 

https://doi.org/10.1126/sciadv.1700782. 

 

Kaza, S. et al. (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid 

Waste Management to 2050, The World Bank, 

https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0. 

 

Partilha de lixo (Littering 

share) 

Jambeck et al. para participação em RSU; zero para não RSU. 

 

Jambeck, J. et al. (2015), “Plastic waste inputs from land into the 

ocean”, Science, Vol. 347/6223, pp. 768-771, 

https://doi.org/10.1126/science.1260352. 

 

Ações para outros 

destinos 

Regressão entre países baseada em Kaza et al.; taxas para não RSU 

assumidas como compatíveis com RSU. 

 

Kaza, S. et al. (2018), What a Waste 2.0: A Global Snapshot of Solid 

Waste Management to 2050, The World Bank, 

https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1329-0. 

 

 

Vazamento total de 

macroplásticos e 

microplásticos para o 

meio ambiente por 

categoria 

Com base nas projeções de consumo de plástico, resíduos e gestão de 

resíduos do modelo OCDE ENV-Linkages, adaptado de Ryberg et al. 

metodologia. 

 

Ryberg, M. et al. (2019), “Global environmental losses of plastics 

across their value chains”, Resources, Conservation and Recycling, 

Vol. 151, p. 104459, https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2019.104459. 
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Emissões 

de GEE 

para o ciclo 

de vida do 

plástico 

 Com base nas projeções de consumo de plástico, resíduos e gestão de 

resíduos do modelo OCDE ENV-Linkages, com base em Zheng e Suh.. 

 

Lebreton, L. and A. Andrady (2019), “Future scenarios of global plastic 

waste generation and disposal”, Palgrave Communications, Vol. 5/1, p. 

6, https://doi.org/10.1057/s41599-018-0212-7. 

 

Fonte: OECD (2022), Global Plastics Outlook: Economic Drivers, Environmental Impacts and Policy Options, OECD 

Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/de747aef-en. 

 

Como exemplo, abaixo gráfico com as emissões de gases de efeito estufa decorrente do 

ciclo de vida dos materiais plásticos.  

 
Gráfico 67: Emissões de gases de efeito estufa do ciclo de vida dos plásticos 

 
Fonte: OECD.STAT. Environment. Disponível em: https://stats.oecd.org/# 

 

Observa-se que grande parte dos gases de efeito estufa relacionados aos plásticos é 

composta por CO² ao longo dos anos.  

 

4.4 Inventário de indicadores de Economia Circular 

 

A partir dos trabalhos realizados pela OCDE sobre indicadores relacionados à 

compreensão das medidas para transição para a economia circular, formou-se um 

inventário de indicadores. Trata-se da coleta de 474 indicadores, que se relacionam com 

a economia circular, que são aplicados em nível nacional, regional e local pelos países.785 

 

Diante do inventário, foi identificado que grande parte dos indicadores sobre economia 

circular foi produzido pela União Europeia. Há algumas fontes disponíveis no Canadá, 

Chile e na Colômbia. Mediante o inventário, a organização objetiva fornecer uma visão 

ampla sobre as estruturas de mensuração da economia circular. 786 

 

Pelo inventário, os indicadores são classificados em cinco categorias: Meio Ambiente, 

Governança, Economia e Negócios, Infraestrutura e Tecnologia, e Trabalhos. Abaixo, o 

 
785 OECD. The OECD Inventory of Circular Economy indicators. 2021.  Disponível em: 

https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf 
786 Idem. 
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gráfico apresenta qual a porcentagem representativa de cada uma dessas categorias de 

indicadores dos 474 coletados:  

 
Gráfico 68: Categoria de indicadores de economia circular dispostos no inventário da OCDE 

 
Fonte: OECD. The OECD Inventory of Circular Economy indicators. 2021.  Disponível em: 

https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf  

 

Em meio ambiente, identificam-se os indicadores que objetivam mensurar impactos 

diretos no ecossistema. Por exemplo, as emissões de gases de efeito estufa, produção e 

consumo. Já em governança, mensuram-se aspectos relacionados à educação, 

capacitação e regulação, entre outros. Os indicadores da categoria economia e negócios 

apresentam dados sobre o valor acrescentado pela economia circular assim como sobre o 

investimento público em projetos de economia circular.  

 

Por sua vez, em infraestrutura e tecnologia, há os indicadores que mensuram as 

ferramentas, tecnologias e espaços utilizados para impulsionar a economia circular. E, na 

categoria trabalho ou social, reúnem-se os indicadores relacionados ao emprego e aos 

recursos humanos.  

 

A consideração dessas categorias de indicadores foi realizada junto aos setores 

relacionados. Identificou-se 11 setores: aéreo; ambiente construído; energia; alimento; 

administração pública; recursos e materiais; reutilizar, reparar, compartilhar; desperdício; 

água; não específico do setor; e outros (agricultura, cultura, floresta, indústria, uso do 

solo, mobilidade, têxtil e turismo). Há também indicadores que não se referem a um setor 

em específico, mas fazem referência à aplicação da economia circular em sentido amplo. 

Exemplo desses indicadores são: número de empresas que receberam assistência para 

aplicar a economia circular em suas atividades. 787 

 

O objetivo da OCDE é manter a realização desse inventário de modo a compreender como 

estão sendo mensuradas diversas perspectivas das medidas para transição para a 

economia circular. Logo, a organização pretende atualizar os dados obtidos ao longo do 

tempo.  

 
787 OECD. The OECD Inventory of Circular Economy indicators. 2021.  Disponível em: 

https://www.oecd.org/cfe/cities/InventoryCircularEconomyIndicators.pdf 
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5. BRASIL E ECONOMIA CIRCULAR 

 

O Brasil não possui uma política pública nacional para transição para economia circular. 

Identificam-se alguns projetos de lei, por exemplo: o Projeto de Lei nº 3967 de 2021 que 

propõe a instituição de uma Política Nacional de Economia Circular e o Selo Produto 

Economicamente Circular788;  e Projeto de Lei n.º 353, de 2019 para modificação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos, no sentido de obrigar empresas de grande e médio 

porte a utilizarem a logística reversa de acordo com os princípios da economia circular 

nos rejeitos plásticos fabricados e utilizados789. 

 

Embora não haja uma política pública nacional para economia circular, o Brasil possui 

uma legislação avançada que inclui medidas como reciclagem e reutilização, aplicação 

de logística reversa, Certificado de Crédito de Reciclagem, entre outras. Por sua vez, o 

setor privado, especialmente, a indústria possui programas e projetos de atuação para 

substituição da economia linear para a economia circular. 

 

5.1 A gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos no Brasil: a destinação 

ambientalmente adequada 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos, instituída no Brasil pela Lei nº 12.305 de 2010, 

dispõe de princípios, objetivos, instrumentos, bem como diretrizes para a gestão integrada 

e o gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive, os perigosos. Também apresenta as 

responsabilidades dos geradores de resíduos e do poder público e apresenta os 

instrumentos econômicos aplicáveis. Os resíduos sólidos são considerados aqueles que:  

 
material, substância, objeto ou bem descartado resultante de atividades humanas em 

sociedade, a cuja destinação final se procede, se propõe proceder ou se está obrigado a 

proceder, nos estados sólido ou semissólido, bem como gases contidos em recipientes 

e líquidos cujas particularidades tornem inviável o seu lançamento na rede pública de 

esgotos ou em corpos d’água, ou exijam para isso soluções técnica ou economicamente 

inviáveis em face da melhor tecnologia disponível;790 

 

Para fins dessa Política, a destinação final ambientalmente adequada é aquela que inclui 

a reutilização, a reciclagem, a compostagem, a recuperação e o aproveitamento 

energético. Inclui também outras destinações que os órgãos do Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (Sisnama), do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS) e do Sistema 

Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária (Suasa) qualificam como adequados para 

evitar riscos à saúde pública, à segurança e para minimizar impactos ambientais adversos.  

 

Por reciclagem, define-se como  

 
processo de transformação dos resíduos sólidos que envolve a alteração de suas 

propriedades físicas, físico-químicas ou biológicas, com vistas à transformação em 

 
788 BRASIL, Senado Federal. Projeto de Lei nº 3967 de 2021. Disponível em: 

https://www25.senado.leg.br/web/atividade/materias/-/materia/150724  
789 BRASIL, Câmara dos Deputados. Projeto de Lei n.º 353, de 2019. Disponível em: 

https://www2.camara.leg.br/a-camara/programas-institucionais/experiencias-

presenciais/parlamentojovem/edicoes-anteriores/projetos-edicoes-anteriores-2011-2019/2019/PL-353-

maria_gabriela_de_oliveira_guimaraes-RJ.pdf  
790 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  



383 

 

insumos ou novos produtos, observadas as condições e os padrões estabelecidos pelos 

órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do Suasa; 791 

 

Por reutilização, define-se como, “processo de aproveitamento dos resíduos sólidos sem 

sua transformação biológica, física ou físico-química, observadas as condições e os 

padrões estabelecidos pelos órgãos competentes do Sisnama e, se couber, do SNVS e do 

Suasa”. Se não for mais possível oferecer uma destinação ambientalmente adequada para 

os resíduos sólidos, em razão do esgotamento de todas as possibilidades de tratamento e 

de recuperação por processos tecnológicos disponíveis e economicamente viáveis, há a 

formação dos rejeitos. 792 

 

O gerenciamento de resíduos sólidos é constituído por ações direcionadas às etapas de 

coleta, transporte, transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos 

resíduos, considerando os planos de gestão integrada de resíduos sólidos ou com plano 

de gerenciamento de resíduos sólidos, que sejam implementados pelos municípios. A 

gestão integrada de resíduos sólidos é o conjunto de ações direcionado para buscar 

soluções para os resíduos sólidos, considerando as dimensões política, econômica, 

ambiental, cultural, social a partir do desenvolvimento sustentável.  

 

A aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos possui os seguintes princípios:  

 

i) prevenção e precaução;  

ii) poluidor-pagador e o protetor-recebedor;  

iii) a visão sistêmica, na qual considera a gestão dos resíduos sólidos de 

acordo com as variáveis ambiental, social, cultural, econômica, 

tecnológica e de saúde pública; 

iv) desenvolvimento sustentável; 

v) ecoeficiência, no qual busca-se a compatibilização entre fornecimento, 

preços competitivos, bens e serviços adequados que possam atender as 

necessidades humanas, possibilitem a qualidade de vida e reduzam o 

impacto ambiente. Inclui-se ainda, nesse princípio, o consumo de recursos 

naturais a um nível mínimo ou equivalente à capacidade de sustentação 

estimada no planeta; 

vi) cooperação entre as diferentes esferas do poder público, inclusive do 

setor empresarial e dos demais segmentos da sociedade; 

vii) responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; 

viii) reconhecimento do resíduo sólido reutilizável e reciclável como um 

bem econômico capaz de gerar valor social, de trabalho e de renda; 

ix) respeito à diversidade locais e regionais bem como o reconhecimento 

da sociedade à informação e ao controle social;  

x) razoabilidade e proporcionalidade. 793  

 

A Política Nacional tem por objetivos proteger a saúde pública e a qualidade do meio 

ambiente; a não geração, de resíduos, mediante a redução, reutilização, reciclagem, 

tratamento dos resíduos sólidos e a disposição ambientalmente adequada dos rejeitos; o 

estímulo a padrões sustentáveis de produção e de consumo de bens e de serviços, bem 

 
791 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
792 Idem. 
793 Idem. 
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como o estímulo para que haja o desenvolvimento e o aprimoramento de tecnologias 

limpas para minimizar os impactos ambientais. Também objetiva reduzir o volume e a 

periculosidade dos resíduos sólidos perigosos; incentivar a indústria a reciclar e fomentar 

o uso de matérias-primas e insumos derivados de materiais recicláveis e reciclados; 

implementar a gestão integrada de resíduos sólidos; a articulação entre as diferentes 

esferas do poder; e a capacitação técnica na área de resíduos sólidos. Outros objetivos 

são: manter a regularidade, continuidade, funcionalidade e universalização da prestação 

de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos, inclusive com o 

auxílio de mecanismos para garantir a sustentabilidade de sua atuação; e as compras 

públicas governamentais devem dar prioridade a produtos reciclados e recicláveis, bem 

como a bens, serviços e obras que atendam a critérios compatíveis com os padrões de 

consumo social e ambiental sustentável. 

 

Inclui-se, ainda, no rol de objetivos da Política a integração dos catadores de materiais 

reutilizáveis e recicláveis às ações que podem envolver a responsabilidade compartilhada 

pelo ciclo de vida dos produtos; o estímulo à avaliação do ciclo de vida do produto; o 

incentivo à gestão ambiental e empresarial para que haja o reaproveitamento dos resíduos 

sólidos. Há de haver também a rotulagem ambiental e o consumo sustentável.   

 

Caso haja descumprimento da Política Nacional de Resíduos Sólidos ou de seus 

regulamentos, os infratores estão sujeitos às sanções previstas na Lei nº 9.605 de 1998 

que dispõe sobre sanções penais e administrativas decorrentes de condutas e de atividades 

lesivas ao meio ambiente. A aplicação dessas sanções ocorrerá sem prejuízo a obrigações 

de reparação aos danos causados seja por ação ou omissão e independente de culpa. 794 

 

Por sua vez, o Decreto nº 10.936 de 2022 regula: o Programa de Logística Reversa; as 

diretrizes aplicáveis ao gerenciamento e gestão dos resíduos sólidos; a participação dos 

catadores de materiais recicláveis e reutilizáveis; os planos de resíduos sólidos, desde o 

nacional aos estaduais e municipais; os planos de gerenciamento de resíduos sólidos; os 

resíduos perigosos; o Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos 

Sólidos; a promoção da educação ambiental na gestão dos resíduos sólidos; as condições 

para acesso a recursos da União ou aqueles controlados por ela; e os instrumentos 

econômicos aplicáveis. O Decreto regula sobre proibições de despejo de resíduos sólidos 

e estabelecimento de multa para resíduos perigosos importados que não observe a 

legislação.795 

 

Destacam-se dois importantes instrumentos na Política Nacional de Resíduos Sólidos: a 

logística reversa e a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos; e a 

utilização de instrumentos econômicos. Ambos são regulados pelo Decreto nº 10.936 de 

2022. Em paralelo a Política Nacional de Resíduos Sólidos, há ainda a Política Nacional 

de Saneamento que pode auxiliar no gerenciamento de resíduos originados das atividades 

de saneamento.  

  

 
794 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
795 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578  
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a) A logística reversa e o Certificado de Crédito de Reciclagem 

 

A logística reversa é definida na Política Nacional de Resíduos Sólidos como um 

instrumento de desenvolvimento econômico e social. Por ela, realizam-se ações e 

procedimentos para viabilizar a coleta e a restituição de resíduos sólidos ao meio 

empresarial para que sejam reaproveitados (destinação ambientalmente adequada). 796  

 

Pelo Decreto 10.936 de 2022, instituiu-se o Programa Nacional de Logística Reversa797 

para coordenar e integrar os sistemas de logística de reversa de acordo com os seguintes 

objetivos: otimizar a implementação e a operacionalização da e infraestrutura física e 

logística; proporcionar ganhos em larga escala, bem como possibilitar a sinergia entre os 

sistemas.  

 

Os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes de pilhas e baterias; pneus; 

lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista; produtos 

eletroeletrônicos e seus componentes, devem: estruturar, implementar e operar sistemas 

de logística reversa, mediante o retorno de produtos e de embalagens após o uso do 

consumidor, bem como assegurar a sustentabilidade econômico-financeira da logística 

reversa. Essa obrigatoriedade também é exigida daquelas que operam produtos e 

embalagens “de agrotóxicos, seus resíduos e embalagens, assim como outros produtos 

cuja embalagem, após o uso, constitua resíduo perigoso, observadas as regras de 

gerenciamento de resíduos perigosos previstas em lei ou regulamento, em normas 

estabelecidas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS e do Suasa, ou em normas técnicas;” 798 

e de “óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;” 799. 800 

 

Para implementação e operacionalização do sistema de logística reversa podem ser 

adotados procedimentos de compra de produtos ou de embalagens usadas, bem como 

podem ser instituídos postos de entrega de resíduos que sejam reutilizáveis e recicláveis. 

Prevê ainda a integração, mediante o estabelecimento de um instrumento legal, de 

cooperativas e associações de catadores de materiais recicláveis que sejam legalmente 

constituídos, cadastrados e habilitados. 

 

No caso de importação desses produtos por empresa contratada, há dispositivos 

específicos no decreto para garantir a aplicação do sistema de logística reversa. O Decreto 

também prevê os instrumentos e as formas de implantação dos sistemas de logística 

reversa. Prevê-se, ainda, que os sistemas de logística reversa devem estar integrados ao 

Sistema Nacional de Informações sobre a Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir).  

 

 
796 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
797 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578  
798 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
799 Idem. 
800 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578  
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A regulação do sistema de logística reversa para agrotóxicos, resíduos e suas embalagens 

será realizada em legislação específica. A fiscalização da aplicação do cumprimento das 

obrigações relativas à logística reversa serão fiscalizadas por órgãos executores, 

seccionais e locais do Sistema Nacional do Meio Ambiente.  

 

No âmbito do sistema de logística reversa foi criado, ainda, o Certificado de Crédito de 

Reciclagem – Recicla + pelo Decreto nº 11.044 de 13 de abril de 2022801 com o objetivo 

de: aprimorar a implementação e a operacionalização da infraestrutura física e logística, 

bem como os ganhos em larga escala; possibilitar a colaboração entre os sistemas e adotar 

medidas para que não haja a geração de resíduos, mas a sua redução e mitigação do 

desperdício de materiais no ciclo de vida dos produtos. Também objetiva promover o 

aproveitamento dos resíduos sólidos ao longo da cadeia produtiva ou para outras cadeias 

produtivas e de recuperação de energia. O Certificado é implementado com vistas a 

incentivar a utilização de insumos com menor impacto ambiental, estimular o 

desenvolvimento, a produção e o consumo de materiais recicláveis bem como aumentar 

a eficiência e sustentabilidade da produção.  

 

Segundo o Decreto, o Certificado de Crédito de Reciclagem – Recicla + é definido como: 

“documento emitido pela entidade gestora que comprova a restituição ao ciclo produtivo 

da massa equivalente dos produtos ou das embalagens sujeitos à logística reversa, que 

pode ser adquirido por fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes;” 802. São 

verificadas a conformidade com o sistema de logística reversa e com o Recicla+, bem 

como é instituído um sistema de rastreabilidade para confirmar o Certificado.  

 

b) Responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida do produto e a gestão de resíduos 

perigosos 

 

Junto à logística reversa, institui-se a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida 

dos produtos, definida como:  

 
conjunto de atribuições individualizadas e encadeadas dos fabricantes, importadores, 

distribuidores e comerciantes, dos consumidores e dos titulares dos serviços públicos 

de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, para minimizar o volume de 

resíduos sólidos e rejeitos gerados, bem como para reduzir os impactos causados à 

saúde humana e à qualidade ambiental decorrentes do ciclo de vida dos produtos, nos 

termos desta Lei; 803 

 

Mediante a responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos, a legislação 

abrange os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, bem como os 

consumidores e os titulares de serviços públicos de limpeza urbana e de manejo de 

resíduos sólidos. Seu objetivo é o de:  

 
I - Compatibilizar interesses entre os agentes econômicos e sociais e os processos de 

gestão empresarial e mercadológica com os de gestão ambiental, desenvolvendo 

estratégias sustentáveis;  

 
801 BRASIL. Decreto nº 11.044 de 13 de abril de 2022. Institui o Certificado de Crédito de Reciclagem - 

Recicla+. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-

2022/2022/Decreto/D11044.htm  
802 Idem. 
803 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
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II - Promover o aproveitamento de resíduos sólidos, direcionando-os para a sua cadeia 

produtiva ou para outras cadeias produtivas;  

III - Reduzir a geração de resíduos sólidos, o desperdício de materiais, a poluição e os 

danos ambientais;  

IV - Incentivar a utilização de insumos de menor agressividade ao meio ambiente e de 

maior sustentabilidade;  

V - Estimular o desenvolvimento de mercado, a produção e o consumo de produtos 

derivados de materiais reciclados e recicláveis;  

VI - Propiciar que as atividades produtivas alcancem eficiência e sustentabilidade;  

VII - Incentivar as boas práticas de responsabilidade socioambiental. 804 

 

Para alcançar esses objetivos, atribui-se a responsabilidade de realizar investimentos no 

desenvolvimento, fabricação e colocação no mercado de produtos que, após o uso do 

consumidor, possam ser reutilizados, reciclados ou sejam destinados de uma forma 

ambientalmente correta. Também orienta que os produtos sejam fabricados de modo a 

gerar a menor quantidade de resíduos sólidos possível. 

 

Integra-se à responsabilidade compartilhada: a divulgação de informações sobre evitar, 

eliminar ou reciclar resíduos sólidos; a realização do recolhimento dos produtos e dos 

resíduos remanescentes após sua utilização; e o compromisso em participar de ações 

previstas nos planos municipais para garantir a gestão integrada de resíduos sólidos, 

inclusive em casos, onde ainda não está prevista a logística reversa. Os consumidores 

devem ainda acondicionar adequadamente e de forma diferenciada os resíduos sólidos 

gerados e disponibilizá-los de forma adequada para que possam ser recicláveis e 

reutilizáveis.  

 

Os titulares de serviços públicos de limpeza e de manejo de resíduos sólidos devem ainda: 

adotar procedimentos para reaproveitamento de resíduos sólidos para que sejam 

reutilizáveis e recicláveis; estabelecer sistema de coleta seletiva; articular os agentes 

econômicos e sociais para que se possa viabilizar o retorno dos materiais ao ciclo 

produtivo; implementar sistema de compostagem; entre outros. Atribui-se o dever, ainda, 

de forma independente dos serviços públicos de limpeza e de resíduos sólidos, estruturar 

e implementar sistemas de logística reversa para os seguintes produtos:  

 

i) Agrotóxicos, seus resíduos e embalagens. Incluem-se também outros 

produtos cuja embalagem pode ser considerada como perigosa após o uso, 

devendo observar as regras de gerenciamento de resíduos perigosos;  

ii) Pilhas e baterias;  

iii) Pneus;  

iv) Óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens;  

v) Lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz mista;  

vi) Produtos eletroeletrônicos e seus componentes. 805 

 

Segundo o Decreto nº 10.936 de 2022, a responsabilidade compartilhada será 

implementada de forma individualizada e encadeada. Por sua vez, a gestão e operação de 

resíduos sólidos perigosos depende de prévia autorização e licenciamento pelas 

autoridades competentes, devendo haver a comprovação de capacidade técnica e 

econômica e condições para realizar os cuidados necessários. As pessoas jurídicas devem 

 
804 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
805 Idem. 
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estar cadastradas no Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos e são 

obrigadas a elaborar um plano de gerenciamento de resíduos perigosos e submetê-lo ao 

órgão complemente do Sisnama ou do SNVS.  A regulação do Cadastro Nacional também 

é disposta no Decreto nº 10.936 de 2022 

 

O Decreto nº 10.936 de 2022 prevê aqueles qualificados como geradores ou operadores 

de resíduos perigosos:   

 
I- Cujo processo produtivo gere resíduos perigosos; 

II - Cuja atividade envolva o comércio de produtos que possam gerar resíduos perigosos 

e cujo risco seja significativo, a critério do órgão ambiental; 

III - Que prestem serviços que envolvam a operação com produtos que possam gerar 

resíduos perigosos e cujo risco seja significativo, a critério do órgão ambiental; 

IV - Que prestem serviços de coleta, transporte, transbordo, armazenamento, 

tratamento, destinação e disposição final de resíduos ou rejeitos perigosos; ou 

V - Que exerçam atividades classificadas como geradoras ou como operadoras de 

resíduos perigosos em normas editadas pelos órgãos do Sisnama, do SNVS ou do 

Suasa.806 

 

Os que geram ou operam resíduos perigosos são obrigados a produzir um plano de 

gerenciamento e submetê-lo ao órgão competente do Sisnama ou do SNVS e do Suasa, 

quando couber, para verificar a observação das exigências técnicas específicas 

estabelecidas. Sem exaurir a lista, consideram-se resíduos perigosos: borras oleosas e de 

processos petroquímicos e de fundos de tanques de combustíveis e de produtos 

inflamáveis, elementos filtrantes de filtros de combustíveis e de lubrificantes; solventes e 

borras de solventes; borras de tintas à base de solventes; ceras que possam conter 

solventes; panos, estopas, serragem, equipamento de proteção individual, elementos 

filtrantes e absorventes que foram contaminados por óleos lubrificantes, solventes ou 

combustíveis como álcool, gasolina e óleo diesel. Também se inclui na lista lodo de caixa 

separadora de óleo com mais de cinco por cento de hidrocarbonetos e derivados de 

petróleo; e solo contaminado com combustíveis ou com um dos componentes já referidos. 

 

c) A aplicação de instrumentos econômicos 

 

A Lei prevê, ainda, como necessário que o poder público atue de forma a incentivar 

atividades que estejam em consonância com os objetivos previstos, mediante a 

implementação de instrumentos econômicos. Prevê-se a possibilidade de fomento e 

concessão de incentivos creditícios de acordo com os critérios do Sistema Financeiro 

Nacional.  A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios também são orientados 

a instituir normas com objetivo de conceder benefícios e incentivos fiscais, financeiros e 

creditícios, devendo-se observar a Lei de Responsabilidade Fiscal. 807   

 

No Decreto nº 10.936 de 2022, apresentam-se os instrumentos econômicos que podem 

ser adotados: incentivos fiscais, financeiros e creditícios; cessão de terrenos públicos; 

destinação de resíduos recicláveis descartados por órgãos ou entidades da administração 

pública para associação e cooperativas de catadores de materiais reutilizáveis e 

recicláveis; subvenções econômicas. Inclui-se também: o estabelecimento de critérios e 

 
806 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578  
807 BRASIL. Lei nº 12.305 de 2 de 2 de agosto de 2010. Institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

altera a Lei no 9.605, de 12 de fevereiro de 1998; e dá outras providências. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2010/lei/l12305.htm  
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de metas complementadores sobre sustentabilidade ambiental para a realização de 

aquisições e contratações públicas; pagamento por serviços ambientais; apoio aos 

projetos relacionados à implementação dos compromissos decorrentes da Convenção-

Quadro das Nações Unidas sobre Mudança Climática. 808 

 

Na criação de linhas de crédito, o Decreto prevê que as instituições financeiras podem 

criar formas especiais de financiamento para que seja realizada a aquisição de máquinas 

e equipamentos por cooperativas ou associações, para a gestão de resíduos sólidos. 

Também o prevê para atividades relacionadas à triagem mecanizada, reutilização, 

reciclagem, compostagem, recuperação e aproveitamento energético, tratamento de 

resíduos e disposição final ambientalmente adequada de rejeitos, atividades de inovação 

e desenvolvimento. Incluem-se ainda projetos de investimento em gestão e 

gerenciamento de resíduos sólidos e recuperação de áreas contaminadas por atividades 

inadequadas de gestão de resíduos sólidos. 809 

 

d) Novo Marco Legal do Saneamento  

 

O Novo Marco Legal do Saneamento, Lei nº 14.026 de 2020, está relacionado à geração 

de resíduos decorrentes dos serviços de saneamento básico de modo que o gerenciamento 

adequado desse tipo de resíduo é necessário810. Para fins da Lei nº 14.026 de 2020 (art. 

3º, inciso I), faz parte do saneamento básico infraestruturas operacionais de:  

 
c) limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos: constituídos pelas atividades e pela 

disponibilização e manutenção de infraestruturas e instalações operacionais de coleta, 

varrição manual e mecanizada, asseio e conservação urbana, transporte, transbordo, 

tratamento e destinação final ambientalmente adequada dos resíduos sólidos 

domiciliares e dos resíduos de limpeza urbana;811 

 

No art. 3º- C, da legislação, por sua vez, são considerados serviços públicos 

especializados de limpeza urbana e de manejo de resíduos sólidos as atividades 

operacionais de: coleta, transbordo, transporte, triagem para fins de reutilização ou 

reciclagem e compostagem. Inclui-se também a destinação final dos resíduos domésticos, 

os resíduos originários de atividades comerciais, industriais e de serviços, bem como 

resíduos originários de serviços públicos de limpeza urbana, por exemplo, serviços de 

 
808 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578  
809 Idem. 
810 BRASIL, SINIR. Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico. Disponível em: 

https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-de-residuos/residuos-dos-servicos-de-saneamento-basico/ 

Acesso em julho de 2022. 
811 BRASIL. Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020. tualiza o marco legal do saneamento básico e altera a 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 

19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos 

Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos 

serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, 

de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, 

e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade 

exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-

/lei-n-14.026-de-15-de-julho-de-2020-267035421  
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varrição, capina, roçada, asseio de túneis, raspagem e remoção de terra, desobstrução e 

limpeza de bueiros, limpeza de logradouros públicos, entre outros.  

  

Há preocupação com a busca de soluções para o tratamento e disposição final de resíduos 

do saneamento básico. Por exemplo, tratamentos e medidas para redução de volume 

devem ser aplicados quanto ao lodo produzido nas Estação de Tratamento de Água (ETA) 

e Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). Para isso, precisam ser utilizadas tecnologias 

que possibilitem processos de adensamento, desaguamento, estabilização e 

higienização.812 

 

Por sua vez, a Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico (ANA) deverá contribuir 

para que haja a articulação entre o Plano Nacional de Saneamento Básico, o Plano 

Nacional de Resíduos Sólidos e o Plano Nacional de Recursos Hídricos813. A 

regulamentação dos resíduos decorrentes dos serviços de saneamento são: 

 
Tabela 88: Regulação relacionada ao gerenciamento de resíduos decorrentes das atividades de saneamento básico 

Resolução CONAMA nº 498 de 18 

de agosto de 2020 

Por essa resolução, são definidos os critérios e procedimentos para produção 

e aplicação de biossólido em solos e outras providências. É direcionada para 

o uso em solo de lodo em estações de tratamento de efluentes de processos 

industriais.  

Essa Resolução não é aplicada sobre produto derivado de lodo de esgoto 

sanitário que foi registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Considera que “o uso do lodo de esgoto em solos é uma alternativa de 

destinação ambientalmente adequada e se enquadra nos princípios de 

reciclagem de resíduos” de acordo com a Política Nacional de Resíduos 

Sólidos.814 

 

Instrução Normativa nº 25, de 23 de 

julho de 2009, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento  

Por meio dessa Instrução Normativa do Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento, aprovam-se normas sobre as especificações e as garantias, 

tolerâncias, registro, embalagem e rotulagem dos fertilizantes orgânicos 

simples, mistos, compostos, organominerais e biofertilizantes destinados à 

agricultura. Nessa Instrução Normativa, o lodo de esgoto é definido como 

“matéria prima proveniente do sistema de tratamento de esgotos sanitários, 

possibilitando um produto de utilização segura na agricultura [...]”815 

 
812

 BRASIL, SINIR. Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico. Disponível em: 

https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-de-residuos/residuos-dos-servicos-de-saneamento-basico/ Acesso em 

julho de 2022. 
813 BRASIL. Lei nº 14.026 de 15 de julho de 2020. tualiza o marco legal do saneamento básico e altera a 

Lei nº 9.984, de 17 de julho de 2000, para atribuir à Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico 

(ANA) competência para editar normas de referência sobre o serviço de saneamento, a Lei nº 10.768, de 

19 de novembro de 2003, para alterar o nome e as atribuições do cargo de Especialista em Recursos 

Hídricos, a Lei nº 11.107, de 6 de abril de 2005, para vedar a prestação por contrato de programa dos 

serviços públicos de que trata o art. 175 da Constituição Federal, a Lei nº 11.445, de 5 de janeiro de 2007, 

para aprimorar as condições estruturais do saneamento básico no País, a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, para tratar dos prazos para a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos, a Lei nº 13.089, 

de 12 de janeiro de 2015 (Estatuto da Metrópole), para estender seu âmbito de aplicação às microrregiões, 

e a Lei nº 13.529, de 4 de dezembro de 2017, para autorizar a União a participar de fundo com a finalidade 

exclusiva de financiar serviços técnicos especializados. Disponível em: https://www.in.gov.br/web/dou/-

/lei-n-14.026-de-15-de-julho-de-2020-267035421  
814 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução nº 498 de 

19 de agosto de 2020. Define critérios e procedimentos para produção e aplicação de biossólido em solos, 

e dá outras providências. Disponível em: 

http://conama.mma.gov.br/index.php?option=com_sisconama&task=arquivo.download&id=797  
815 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; Secretaria de Defesa Agropecuária. 

Instrução Normativa SDA nº 23 de julho de 2009. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura 
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Instrução Normativa nº 53, de 23 de 

outubro de 2013, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Por meio dessa Instrução Normativa, o Ministério da Agricultura, Pecuária 

e Abastecimento apresenta todos os requisitos (definições, classificação, 

registro, entre outros) para operadores de serviços de armazenamento, 

acondicionamento, análises laboratoriais de materiais secundários e de 

fornecedores de minérios, embalagens, rotulagem e propaganda de 

produtos.816 

 

Instrução Normativa SDA Nº 27, 05 

de junho de 2006, do Ministério da 

Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento. 

Segundo o art. 1º da Instrução, “Art. 1º Os fertilizantes, corretivos, 

inoculantes e biofertilizantes, para serem produzidos, importados ou 

comercializados, deverão atender aos limites estabelecidos nos Anexos I, II, 

III, IV e V desta Instrução Normativa no que se refere às concentrações 

máximas admitidas para agentes fitotóxicos, patogênicos ao homem, 

animais e plantas, metais pesados tóxicos, pragas e ervas daninhas.”817 

 

Fonte: BRASIL, SINIR. Resíduos dos Serviços de Saneamento Básico. Disponível em: 

https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-de-residuos/residuos-dos-servicos-de-saneamento-basico/ Acesso em 

julho de 2022. 

 

Também pelo novo Marco Legal, determina-se a sustentabilidade econômico-financeira 

dos serviços de limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, mediante a aplicação 

de instrumentos de remuneração dos usuários.  

 

5.2 Programas e projetos 

 

Para a aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais regulamentos, foram 

realizados diversos projetos e programas. Destacam-se o SINIR+, a Rota Economia 

Circular, e o Programa Metano Zero, além de iniciativas para combate ao lixo no mar.  

 

a) SINIR  

 

Pelo Decreto nº 10.936 de 2022, criou-se o Sistema Nacional de Informações sobre a 

Gestão dos Resíduos Sólidos (Sinir), um instrumento para implementação da Política 

Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305 de 2010). O Sinir tem como objetivos:  

 
I - Coletar e sistematizar os dados relativos à prestação dos serviços públicos e privados 

de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos, inclusive dos sistemas de logística 

reversa implementados; 

 
br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-25-de-23-7-2009-

fertilizantes-organicos.pdf/view  
815 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 53, de 23 de 

outubro de 2013. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-53-2013-com-as-alteracoes-da-in-3-de-15-01-

2020.pdf  
815 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa SDA Nº 27, 05 de 

junho de 2006. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-sda-27-de-05-06-2006-alterada-pela-in-sda-

07-de-12-4-16-republicada-em-2-5-16.pdf /pt-br/assuntos/insumos-agropecuarios/insumos-

agricolas/fertilizantes/legislacao/in-25-de-23-7-2009-fertilizantes-organicos.pdf/view  
816 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa nº 53, de 23 de 

outubro de 2013. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-53-2013-com-as-alteracoes-da-in-3-de-15-01-

2020.pdf  
817 BRASIL, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Instrução Normativa SDA Nº 27, 05 de 

junho de 2006. Disponível em: https://www.gov.br/agricultura/pt-br/assuntos/insumos-

agropecuarios/insumos-agricolas/fertilizantes/legislacao/in-sda-27-de-05-06-2006-alterada-pela-in-sda-

07-de-12-4-16-republicada-em-2-5-16.pdf  
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II - Promover o ordenamento adequado para a geração, o armazenamento, a 

sistematização, o compartilhamento, o acesso e a disseminação dos dados e das 

informações de que trata o inciso I; 

III - Classificar os dados e as informações, de acordo com sua importância e sua 

confidencialidade, em conformidade com o disposto na legislação; 

IV - Disponibilizar estatísticas, indicadores e outras informações relevantes, com vistas 

à caracterização da demanda e da oferta de serviços de gestão e de gerenciamento de 

resíduos sólidos; 

V - Permitir e facilitar o monitoramento, a fiscalização e a avaliação da eficiência da 

gestão e do gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, inclusive nos 

sistemas de logística reversa implementados; 

VI - Possibilitar a avaliação dos resultados e o acompanhamento das metas dos planos 

e das ações de gestão e de gerenciamento de resíduos sólidos nos diversos níveis, 

inclusive dos sistemas de logística reversa implantados; 

VII - Informar a sociedade sobre as atividades realizadas no âmbito da implementação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos; 

VIII - Disponibilizar periodicamente à sociedade o diagnóstico da situação dos resíduos 

sólidos no País, por meio do inventário nacional de resíduos sólidos; e 

IX - Agregar as informações sob a esfera de competência da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios sobre a gestão e o gerenciamento dos resíduos 

sólidos.818 

 

Neste sentido, o Sinir possibilita o fornecimento de informações para auxiliar no processo 

de tomada de decisões.  

 

b) Rota da Economia Circular 

 

A Rota da Economia Circular foi estruturada pelo Ministério do Desenvolvimento 

Regional (MDR) em 2019 com o objetivo de criar alternativas sustentáveis de gestão e 

de destinação dos resíduos de modo a promover a inclusão produtiva e o desenvolvimento 

regional. Em 2020, dois polos foram estruturados: o Cerrado Circular e o Paraíba 

Circular.  819 

 

Além disso, a Coordenação Geral de Sistemas Produtivos e Inovadores definiu os 

segmentos de atuação da Rota Economia Circular, sob coordenação do MDR em parceria 

com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) e com o Ministério das 

Comunicações (MCom):  

 
a) Recuperação dos resíduos sólidos por intermédio do fortalecimento da cadeia 

produtiva da Reciclagem, com a reutilização, regeneração e transformação de resíduos 

sólidos; 

b) Desenvolvimento, difusão e gestão das energias renováveis (eólica, biomassa, 

fotovoltaica, heliotérmica, térmica) para o desenvolvimento regional e urbano; 

c) Desenvolvimento e implantação de tecnologias para otimização do uso dos recursos 

hídricos (reúso de água, dessalinização, osmose reversa)
 820 

A Rota da Economia Circular também é disposta como um suporte para o 

desenvolvimento de Cidades Inteligentes e objetiva auxiliar na estruturação do mercado 

para receber os resíduos de forma a atender às necessidades da indústria da reciclagem e 

fomentar o fortalecimento da cadeia produtiva. Os impactos positivos sobre os 

 
818 BRASIL. Decreto nº10.936 de 12 de janeiro de2022. Regulamenta a Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 

2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em: 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/decreto-n-10.936-de-12-de-janeiro-de-2022-373573578 
819 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional. Rota da Economia Circular. Publicado em 

22/11/2021 15h34. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-

regional/rotas-de-integracao-nacional/rota-da-economia-circular  
820 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional. Rota da Economia Circular. Publicado em 

22/11/2021 15h34. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-

regional/rotas-de-integracao-nacional/rota-da-economia-circular  
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empreendimentos de catadores são buscados, por exemplo, pretende-se aumentar o 

volume de negócios e de postos de trabalho.  

 

No planejamento de 2021, as áreas de ação definidas para a Rota Economia Circular 

incluíram o seguinte: mapear e levantar as informações sobre os empreendimentos 

econômicos relacionados às cadeias de reciclagem que atuam no território nacional; 

estruturar cinco polos de atuação em cada macrorregião do país; formular diagnósticos 

sobre a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos nos territórios selecionados; apoiar 

o desenvolvimento de novas tecnologias direcionadas à reciclagem; construir uma 

plataforma online para comercialização de resíduos.  

 

Segundo Nota Técnica nº8/2021/ CGPI/DDRU/SMDRU-MDR, a Rota Economia 

Circular está em processo de transição, no qual haverá a recomposição de comitês 

gestores e carteiras de projetos. 821 

 

c) Programa Metano Zero 

 

Pela Portaria do Ministério do Meio Ambiente nº 71 de 21 de março de 2022 foi instituído 

o Programa Nacional de Redução de Emissões de Metano – Metano Zero, no âmbito da 

Estratégia Federal de Incentivo ao Uso Sustentável de Biogás e Biometano.  

 

O Programa Metano Zero tem por foco reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 

ampliar as oportunidades econômicas e estratégicas, reduzir os custos de combustíveis e 

de energia, bem como oportunizar que produtores rurais e gestores de aterros sanitários 

sejam fornecedores de combustíveis e de energias limpas e renováveis. Busca-se o 

aproveitamento energético como a produção de combustível a partir dos resíduos, bem 

como a utilização de produtos orgânicos como fontes de biogás e de biometano.822   

 

A capacidade de aproveitar cerca de 120 milhões de m³ de biometano por dia é disposta 

como um Pré-Sal Verde. E, por isso, é vislumbrada como de significativo potencial 

econômico e como medida para demonstrar a aderência a iniciativas como a Contribuição 

Nacionalmente Determinada ao Acordo de Paris; as Diretrizes para uma Estratégia 

Nacional Climática; o Programa Nacional de Crescimento Verde; a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; o Programa Nacional Lixão Zero; o Plano Nacional de Adaptação à 

Mudança do Clima; e o Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Além disso, está 

alinhado com medidas e mecanismos econômicos com objetivo de estimular a redução 

de emissões de metano. 823 

 

O Programa Metano Zero também está relacionado ao mercado de carbono regulado no 

Brasil pelo Decreto nª 11.075 de 19 de maio de 2022824. O mercado de carbono pode 

 
821 BRASIL, Ministério do Desenvolvimento Regional. Rota da Economia Circular. Publicado em 

22/11/2021 15h34. Disponível em: https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/desenvolvimento-

regional/rotas-de-integracao-nacional/rota-da-economia-circular  
822 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente.  Programa Nacional Metano Zero. 2022. Disponível em: 

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/climaozoniodesertificacao/ProgramaMetanoZero.pdf   
823 Idem. 
824 BRASIL. Decreto nª 11.075 de 19 de maio de 2022. Estabelece os procedimentos para a elaboração dos 

Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas, institui o Sistema Nacional de Redução de 

Emissões de Gases de Efeito Estufa e altera o Decreto nº 11.003, de 21 de março de 2022. Disponível em: 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2022/decreto/D11075.htm  
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aumentar os benefícios produzidos pelo Programa e vice-versa, na medida em que se pode 

auxiliar no fomento e consolidação desse mercado.     

 

Algumas medidas de incentivo do Programa para o uso do metano estão relacionadas ao 

fornecimento de linhas de Crédito e de financiamento específico para agentes financeiros 

públicos e privados com a finalidade, entre outros, de: implantar biogestores e sistemas 

de purificação de biogás, produção e compressão de biometano; criar pontos e corredores 

verdes para abastecimento de veículos pesados movidos a biometano; implementar 

tecnologias que permitam a utilização de combustíveis sustentáveis e que sejam de baixa 

intensidade de emissões de gases de efeito estufa. Inclui também ações de alavancagem 

para utilização ou desenvolvimento da tecnologia veicular, bem como a desoneração 

tributária para infraestruturas que estejam relacionadas a projetos de biogás e de 

biometano. 825 

 

De acordo com a Portaria do MMA, o Programa Metano Zero será coordenado pela 

Secretaria de Qualidade Ambiental de forma articulada com a Secretaria de Clima e 

Relações Internacionais do Ministério do Meio Ambiente.  

 

d) Programa Nacional Lixão Zero e Plano de Combate ao Lixo no Mar 

 

O Programa Lixão Zero foi desenvolvido pelo Ministério do Meio Ambiente, em 2019, 

com o objetivo de fortalecer a gestão integrada, coleta seletiva, a reciclagem, a logística 

reversa, a recuperação energética, a disposição de forma ambientalmente adequada dos 

rejeitos e dos resíduos sólidos. O Programa é inserido na Agenda Nacional de Qualidade 

Ambiental Urbana, no qual, em sua segunda fase, foca-se na temática de resíduos sólidos 

urbanos. 826 

 

Por lixão, o Programa designa como: “local onde ocorre a disposição indiscriminada de 

resíduos sólidos no solo, com nenhuma ou, no máximo, algumas medidas bem limitadas 

de controle das operações e de proteção ao meio ambiente”. Desse modo, a proposta do 

Programa é a de minimizar os impactos ambientais decorrentes dos resíduos sólidos 

urbanos sobre os recursos naturais.827 

 

Por sua vez, o Plano de Combate ao Lixo no Mar828 constata o problema de lixo no mar 

do Brasil, apresenta valores de referência, objetivos, modelo de governança, diretrizes, 

indicadores, planos de ação, entre outros, para mitigar e resolver os impactos negativos 

do lixo no mar. Por “lixo no mar” designa como “todo o resíduo sólido de origem 

antrópica que, independentemente de sua origem, entra no ambiente marinho” 829, 

exemplos são plásticos, borrachas, metais, vidros, entre outros. 

 
825 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente.  Programa Nacional Metano Zero. 2022. Disponível em: 

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/climaozoniodesertificacao/ProgramaMetanoZero.pdf   
826 BRASIL. Ministério do Meio Ambiente. Agenda Nacional de Qualidade Ambiental Urbana: Programa 

Nacional Lixão Zero [recurso eletrônico] / Ministério do Meio Ambiente, Secretaria de Qualidade 

Ambiental, Departamento de Qualidade Ambiental e Gestão de Resíduos, Coordenação-Geral de Qualidade 

Ambiental e Gestão de Resíduos. – Brasília, DF: MMA, 2019. Disponível em: https://www.gov.br/mma/pt-

br/assuntos/agendaambientalurbana/lixao-zero/programa-lixao-zero_vdefeso.pdf  
827 Idem. 
828 BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Plano de Combate ao Lixo no Mar. 2019. Disponível em: 

https://www.gov.br/mma/pt-br/centrais-de-

conteudo/copy_of_planonacionaldecombateaolixonomarpdf_vdefeso.pdf 
829 Idem. 
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Os objetivos do Plano de Combate ao Lixo no Mar são organizados de acordo com os 

parâmetros de referência na tabela abaixo: 

 
Tabela 89: Objetivos do Plano de Combate ao Lixo no Mar 

Situação Atual: 

A significativa quantidade de lixo oriunda dos 

continentes e despejada no mar tem causado grandes 

impactos no ambiente marinho, com consequências à 

saúde do ser humano.  

Objetivo 1: Reduzir a quantidade e os impactos do lixo 

no mar, originado de fontes terrestres; 

Situação Desejada:  

Redução gradativa da poluição marinha advinda de 

atividades terrestres, promovendo a prevenção e a 

diminuição dos impactos decorrentes no ambiente e para 

o ser humano. 

 

Situação Atual: 

A quantidade de resíduos provenientes de atividades 

realizadas nos oceanos é fator que gera consideráveis 

impactos no ambiente marinho, da mesma forma 

apresentando consequências à saúde do ser humano. 

Objetivo 2: Reduzir a quantidade e os impactos do lixo 

no mar, originado de fontes terrestres; resíduos de fontes 

marítimas, incluindo resíduos sólidos, cargas perdidas, 

artefatos de pesca abandonados, perdidos ou 

descartados, e embarcações abandonadas;  

Situação Desejada:  

Redução gradativa do lixo no mar de origem marítima, 

promovendo a prevenção e a diminuição dos impactos 

decorrentes no ambiente e para o ser humano. 

 

Situação Atual: 

Presença nítida de lixo ao longo da costa brasileira, 

impactando, para além dos ecossistemas e a saúde 

humana, as atividades econômicas que dependem direta 

e indiretamente da qualidade ambiental das praias 

Objetivo 3: Diminuir a quantidade e os impactos de 

resíduos sólidos acumulados na costa e em águas 

costeiras e oceânicas;  

Situação Desejada:  

Redução gradativa do lixo presente nas praias brasileiras 

e nas águas do mar, atuando para que impactos desses 

resíduos sejam minimizados. 

 

Situação Atual: 

A falta de informações uniformizadas e sistematizadas 

no país dificultam a tomada de decisão nas mais diversas 

esferas, considerando principalmente que a 

problemática do lixo no mar transcende as fronteiras 

político-administrativas convencionais. 

Objetivo 4: Impulsionar pesquisas, desenvolvimento de 

tecnologias e metodologias para combater o lixo no mar;  

Situação Desejada:  

Diagnóstico nacional que englobe dados e informações, 

com metodologia científica padronizada, promovendo 

maior conhecimento e capacidade de pesquisa para 

subsidiar a tomada de decisão. 

 

Situação Atual: 

O acesso à correta informação e a falta de 

conscientização sobre o problema do lixo no mar por 

parte de tomadores de decisão e de grande parcela da 

população ainda persiste como um dos maiores desafios 

nessa temática. 

Objetivo 5: Realizar atividades de educação ambiental, 

engajamento da sociedade e comunicação sobre os 

impactos do lixo no mar, e sobre a necessidade da 

melhor gestão de resíduos sólidos.  

Situação Desejada:  

Disponibilização de dados e informações, engajamento 

e criação de senso de pertencimento junto ao público que 

tem relação direta e indireta com gestão e disposição de 

resíduos sólidos. 

 

Fonte: BRASIL, Ministério do Meio Ambiente. Plano de Combate ao Lixo no Mar. 2019. Disponível em: 

https://www.gov.br/mma/pt-br/centrais-de-conteudo/copy_of_planonacionaldecombateaolixonomarpdf_vdefeso.pdf  

Nota: Os textos dispostos na tabela não foram alterados do documento original. O seu conteúdo pode ser consultado 

no documento do Ministério do Meio Ambiente citado como fonte.   

 

5.2 Panorama da gestão de resíduos sólidos no Brasil: os dados do SINIR 

 

No Relatório Nacional de Gestão de Resíduos Sólidos de 2019830, disponibilizado pelo 

SINIR, identifica-se algumas informações gerais:  

 

 
830 Orienta-se que, para os interessados por mais informações, visite o site do SINIR e acesse o Relatório 

Nacional de Resíduos Sólidos.  
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i) 23 Estados, das 27 Unidades da Federação, são declarantes de 

informações no SINIR;  

ii) 1.515 municípios, dos 5.570 municípios do país, são declarantes do 

SINIR. 

iii) 3.3712 municípios, dos 5.570 municípios do país, são declarantes do 

Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento (SINIS);   

 

Quanto à formação de Planos de Gestão de Resíduos Sólidos, identifica-se que: 

 

i) apenas 19 Estados das 27 Unidades da Federação possuem Planos 

Estaduais de gestão de resíduos de acordo com a Política Nacional de 

Resíduos Sólidos; 

ii) apenas 2.487 de municípios, dos 5.570 municípios do país, possuem 

Planos Municipais de gestão de resíduos de acordo com a Política Nacional 

de Resíduos Sólidos; 

 

O Relatório Nacional do SINIR apresenta o Índice Nacional de Recuperação de Resíduos 

Sólidos calculado da seguinte forma:  

 

Cálculo:  

(reutilização + reciclagem + recuperação energética) 

___________________________________________ 

 

Geração de resíduos sólidos urbanos 
 

Gráfico 69: Índice Nacional de Recuperação de Resíduos Sólidos   

 
Fonte: BRASIL, SINIR. Relatório Nacional 2019. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso 

em julho de 2022.  

 

Em 2019, a composição de material seco recuperado é a seguinte:  
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Gráfico 70: Composição de material seco que foi recuperado 

 
Nota: De acordo com os dados apresentados pelo SINIR: Papel/Papelão (256.192,5 t); Vidro (77.517,6 t); Metal 

(82.441,1 t); Plástico (165.334,3 t); Outros (98.269,2 t) 

Fonte: BRASIL SINIR. Relatório Nacional 2019. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso 

em julho de 2022.   

 

Quantidade de associações e cooperativas de catadores por macrorregião brasileira entre 

2017 e 2019.  

 
Gráfico 71: Quantidade de associações e cooperativas de catadores por macrorregião brasileira entre 2017 e 2019 

 
Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022.  

 

Observa-se que o Centro-Oeste teve uma diminuição de associações e cooperativas de 

catadores de resíduos, diferente de outras regiões, cuja tendência foi a de aumento. 

Destaca-se que a região que mais aumentou a quantidade de associações e cooperativas 

de catadores de resíduos foi o Sudeste.  

 

O SINIR apresenta dados sobre diferentes tipos de resíduos, classificados em duas 

categorias: quanto à origem e quanto a periculosidade. Há distintas origens dos resíduos 

sólidos, abaixo, apresentam-se definição, regulamentos e instruções complementares.  
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Tabela 90: Definição de resíduos classificados quanto a origem aplicada no SINIR 

 

Quanto à origem 

 

Resíduos domiciliares São aqueles originários de atividades domésticas em residências 

urbanas. 

 

Resíduos de limpeza urbana São consideradas atividades de limpeza urbana as de coleta, 

transbordo e transporte de resíduos; de triagem com a finalidade 

de reuso ou reciclagem, inclusive por compostagem e disposição 

final dos resíduos. Também se incluem as atividades de varrição, 

capina e poda de áreas em vias e logradouros públicos, bem como 

outros eventuais serviços pertinentes à limpeza pública urbana.  

 

Pela Política Nacional de Saneamento Básico, fazem parte, ainda, 

das atividades de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, a 

infraestrutura e as instalações operacionais de coleta, transporte, 

transbordo, tratamento e destinação final ambientalmente 

adequada.  

 

Resíduos sólidos urbanos Os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) “são aqueles originários de 

atividades domésticas em residências urbanas (resíduos 

domiciliares) e os originários da varrição, limpeza de logradouros 

e vias públicas e outros serviços de limpeza urbana (resíduos de 

limpeza urbana)” A Lei nº 14.026/2020 (Novo Marco Legal do 

Saneamento), que estabelece diretrizes nacionais para o 

saneamento básico, em seu art. 3º-C diz que os resíduos originários 

de atividades comerciais, industriais e de serviços cuja 

responsabilidade pelo manejo não seja atribuída ao gerador pode, 

por decisão do poder público, ser considerado resíduo sólido 

urbano.. 831 

 

Resíduos de estabelecimentos comerciais e 

prestadores de serviços 

São os resíduos gerados em estabelecimentos comerciais e de 

prestação de serviços caracterizados por “não perigosos”. Não 

podem ser equiparados aos resíduos domiciliares pelo poder 

público municipal.  

 

Não faze parte dessa classificação os resíduos de limpeza urbana, 

dos serviços públicos de saneamento básico, de serviços de saúde, 

de construção civil e de serviços de transportes.  

 

Resíduos dos serviços públicos de saneamento 

básico 

São aqueles decorrentes das atividades de abastecimento de água 

potável, esgotamento sanitário, drenagem e manejo das águas 

pluviais. O lodo, por exemplo, possui grande potencial de poluição 

e de contaminação dos recursos naturais se não for gerenciado de 

forma adequada.  

 

Resíduos industriais São aqueles originados de processos produtivos e instalações 

industriais. O processo de gerenciamento de resíduos sólidos passa 

a integrar o processo de licenciamento ambiental, bem como pode 

demandar a implementação do sistema de logística reversa.  

 

A gestão dos resíduos industriais é realizada inicialmente pelo 

inventário dos resíduos que são gerados em processos produtivos, 

instalações industriais, devendo ser classificados em perigosos e 

não perigosos.  

 

Regulamentos adicionais que são aplicados:  

- Lei nº 6.938, de 31 de agosto de 1981 (art. 17), regulamentos e 

alterações  

- Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010, regulamentos e alterações  

 
831BRASIL.  SINIR, Resíduos Sólidos Urbanos. Disponível em: 

https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-de-residuos/residuos-solidos-urbanos/  



399 

 

- Resolução CONAMA nº 313, de 29 de outubro de 2002 e 

alterações 

- Instrução Normativa - IN Ibama nº 06, de 15 de março de 2013, 

e alterações. 

 

Resíduos de serviços de saúde São aqueles gerados pelas atividades dos serviços de saúde de 

acordo com os regulamentos e normas do Sisnama e do SNVS. A 

gestão desses resíduos é específica e pode exigir tratamento prévio 

antes da sua disposição final.  

 

A Resolução do CONAMA nº 358 de 2005 traz definições que 

complementam a Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

Resíduos da construção civil (RCC) São aqueles decorrentes das construções, reformas, reparos e 

demolições de obras de construção civil. Também são incluídos os 

resíduos que resultam da preparação e escavação de terrenos para 

realização de obras civis. Pela metodologia do SNIS, identificam-

se as seguintes unidades de manejo desses resíduos:  

 

- Área de Reciclagem de RCC (ou Unidade de Reciclagem de 

Entulho); 

- Área de Transbordo e Triagem (ATT) de RCC e volumosos; 

- Aterro de RCC (ou Aterro de Inertes)  

 - Unidades de Transbordo 

- Unidades de Triagem (ou Galpão ou Usina de Triagem) 

- Outros. 

 

Aplica-se, de forma adicional, a Resolução do CONAMA nº 307 

de 5 de julho de 2002. 

 

Resíduos agrossilvopastoris (RASP) 

 

São os resíduos gerados de atividades agropecuárias e 

silviculturais, o que inclui os insumos utilizados nessas atividades, 

por exemplo, embalagens de fertilizantes e de agrotóxicos. Inclui-

se nessa classificação os resíduos associados com usinas de açúcar 

e álcool, indústrias de sucos, abatedouros e indústria de papel e de 

celulose.  

 

Resíduos de serviços de transportes: São os resíduos originários de atividades portuárias, de aeroportos, 

terminais alfandegários, rodoviários e ferroviários bem como 

passagens de fronteira.  

 

Resíduos de mineração São aqueles originários das atividades de mineração, o que inclui 

a pesquisa, extração e beneficiamento de minérios.  

 

Os resíduos da mineração podem ser classificados como:  

 

“Classe I - perigosos: rejeitos, solos e rochas contendo substâncias 

perigosas, óleo de motores, transmissões e lubrificação usados ou 

contaminados; 

Classe II - não perigosos: Resíduos da extração de minérios 

metálicos e não metálicos, rejeitos não perigosos, sucatas 

metálicas ferrosas, resíduos de madeira, resíduos sanitários.”832 

 

 

Fonte: BRASIL. SINIR. Tipos de Resíduos. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-de-residuos/  

 

Essas classificações estão em consonância com a Instrução Normativa nº 13 de 18 de 

dezembro de 2012, publicada pelo IBAMA, vinculado ao Ministério do Meio Ambiente,  

que apresenta a Lista Brasileira de Resíduos Sólidos para ser utilizada pelo Cadastro 

Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos 

Ambientais, pelo Cadastro Técnico Federal de Atividades e Instrumentos de Defesa 

 
832 BRASIL. SINIR. Resíduos de Mineração. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/informacoes/tipos-

de-residuos/residuos-de-mineracao/  



400 

 

Ambiental e pelo Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos, e demais 

sistemas que possam a vir a ser criados para tratar sobre os resíduos sólidos. Essa Lista 

foi inspirada na Lista Europeia de Resíduos Sólidos, qual seja o documento Commission 

Decision 2000/532/EC, utilizada para orientar as declarações sobre resíduos sólidos na 

União Europeia. A utilização da Lista Europeia objetiva facilitar o intercâmbio de 

informações, especialmente, no âmbito de aplicação da Convenção da Basileia. 833 

 

Pelos dados do SINIR, pode-se verificar, por exemplo, o tipo de destinação adotada para 

resíduos originários de serviços de saúde, da construção civil, dos serviços públicos de 

saneamento básico, dos serviços de transporte, resíduos industriais (perigosos e não 

perigosos).   

 
Gráfico 72: Tipos de destinação adotada para resíduos de serviços de saúde em 2019 

 
Nota: Segundo dados do SINIR, as porcentagens correspondem às seguintes quantidades, em toneladas: Incineração 

(8.618,3 t); Autoclave ou micro-ondas (169.984,4 t); Outros (841.527,5 t) 

Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022.  

 
Gráfico 73: Tipos de destinação adotada para os resíduos da construção civil em 2019. 

 
Nota: Segundo dados do SINIR, as porcentagens correspondem às seguintes quantidades, em toneladas: Reciclagem 

(845.933,7 t), Aterro sanitário (2.871.573,4 t), Aterro de Inertes (2.999.139,4 t), Outras (1.947.096,8 t) 

 
833 BRASIL. IBAMA Instrução Normativa 13, 18 de dezembro de 2012. Disponível em: 

http://www.ibama.gov.br/component/legislacao/?view=legislacao&legislacao=128945  
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Nota 2: O aterro de inertes segue as normas da ABNT 15113/2004. Nessa modalidade, enterra-se o material como 

acorre em um aterro sanitário.834  

Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022.  

 
Tabela 91: Massa de resíduos de serviços públicos de saneamento básico gerada e sua destinação (em toneladas), 

em 2019. 

Tipo de resíduo Aterro 

Sanitário 

Reciclagem Tratamento Lixão / Aterro 

Controlado 

Total  

Resíduos de ETA 5.346,80 0 723.422,00 12 728.780,80 

Resíduos de ETE 38.827,71 0     1.497.153,40  103,6 1.536.084,71 

Resíduos do 

manejo de águas 

pluviais  

268,33 0 317.811,00 0 318.079,33 

Nota: Tabela adaptada.  

Nota 2: Estação de Tratamento de Água (ETA); Estação de Tratamento de Esgoto (ETE). 

Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022. 

 
Tabela 92: Massa de resíduos de serviços de transporte gerada e sua destinação, em toneladas, em 2019. 

Tipo de Resíduo Aterro Sanitário Reciclagem Tratamento  Lixão / Aterro 

Controlado  

Total 

Resíduos de 

aeroportos  

0 0 63,93 0 63,93 

Resíduos de portos 0 0 0 0 0 

Resíduos de terminais 

rodoviários  

78,85 14,42 0 0 93,27 

Nota: Tabela adaptada.  

Nota 2: Exceto pneumáticos inservíveis, baterias de chumbo-ácido, óleos lubrificantes usados e embalagens de óleo, 

submetidos ao controle próprio dos sistemas de logística reversa. 
Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022. 

 
Tabela 93: Geração, armazenamento e destinação de resíduos perigosos industriais, em kg, entre 2017 e 2019. 

Ano Gerado Armazenado Destinado 

2019 28.587.012,81 102.962,67 28.484.050,14 

2018 16.325.284,12 370.904,33 15.954.379,79 

2017 26.377.416,01  2.271.241,78 24.106.174,23 

Nota: Tabela adaptada.  

Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022. 

 

Os tipos de destinação que podem ser dados incluem: a distribuição ordenada no solo 

(aterro sanitário, aterro de inertes); Tratamento em solo; Aterramentos especialmente 

projetados (aterro Classe I); Tratamento biológico não especificado; Tratamento físico-

químico não especificado; Tratamentos térmicos, sem reaproveitamento energético; 

Armazenamento permanente; Combinação ou mistura antes de se efetuar quaisquer das 

operações de tratamento e de disposição; Reempacotamento antes de se efetuar quaisquer 

das operações de tratamento e de disposição; Armazenagem no decorrer de quaisquer das 

operações de tratamento e disposição; Utilização de resíduo como combustível ou outros 

meios de gerar energia; Reaproveitamento/regeneração de solventes; 

 
834 ABRECON, Associação Brasileira para Reciclagem de Resíduos da Construção Civil e Demolição. A 

lógica perniciosa do aterro de inertes – enterrar tudo. Disponível em: https://abrecon.org.br/logica-

perniciosa-do-aterro-de-inertes-enterrar-tudo/  
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Reciclagem/reaproveitamento de substâncias orgânicas (compostagem, digestão 

anaeróbia, etc); Reciclagem/reaproveitamento de metais e compostos metálicos; 

Reciclagem/reaproveitamento de outros materiais inorgânicos; Recuperação de 

componentes usados na redução da poluição; Recuperação de componentes de 

catalisadores; Rerefinamento de petróleo usado ou outras reutilizações de petróleo; 

tratamento de solo que produza benefícios para a agricultura ou melhoras ambientais 

(fertirrigação, etc.); Utilização de materiais residuais (uso agrícola, uso em alimentação 

animal, etc.); Intercâmbio de resíduos para submetê-los a qualquer das operações 

relacionadas de R1 a R11; Acumulação de material que se pretenda submeter a qualquer 

das operações de reciclagem835. Por sua vez, quanto a geração, armazenamento e 

destinação de resíduos não perigosos industriais, entre 2019 e 2017, há os dados abaixo.  

 
Tabela 94: Geração, armazenamento e destinação de resíduos industriais não perigosos (em kg), entre 2019 e 2017 

 
Gerado Armazenado Destinado 

2019                     2.166.296.001,89  4.299.153,51 2.161.996.848,38 

2018 157.036.645,04                  8.335.635,30  148.701.009,74 

2017 118.038.476,46                18.373.933,65 99.664.542,81 

Nota: Tabela adaptada.  

Fonte: SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022. 

 

Entre as destinações que podem ser dadas aos resíduos industriais não perigosos estão: 

distribuição ordenada no solo (aterro sanitário, aterro de inertes); Tratamento em solo; 

Aterramentos especialmente projetados (aterro Classe I); Tratamento biológico não 

especificado; Tratamento físico-químico não especificado; Tratamentos térmicos, sem 

reaproveitamento energético; Combinação ou mistura antes de se efetuar quaisquer das 

operações de tratamento e de disposição; Reempacotamento antes de se efetuar quaisquer 

das operações de tratamento e de disposição; Armazenagem no decorrer de quaisquer das 

operações de tratamento e disposição; Utilização de resíduo como combustível ou outros 

meios de gerar energia; Reaproveitamento/regeneração de solventes; 

Reciclagem/reaproveitamento de substâncias orgânicas (compostagem, digestão 

anaeróbia, etc); Reciclagem/reaproveitamento de metais e compostos metálicos; 

Reciclagem/reaproveitamento de outros materiais inorgânicos; recuperação de 

componentes usados na redução da poluição; Recuperação de componentes de 

catalisadores; Rerefinamento de petróleo usado ou outras reutilizações de petróleo; 

Tratamento de solo que produza benefícios para a agricultura ou melhoras ambientais 

(fertirrigação, etc.); Utilização de materiais residuais (uso agrícola, uso em alimentação 

animal, etc.); Intercâmbio de resíduos para submetê-los a qualquer das operações 

relacionadas de R1 a R11; Acumulação de material que se pretenda submeter a qualquer 

das operações de reciclagem. O relatório do SINIR identifica ainda que há cerca de 1.725 

empresas com atividades industriais potencialmente poluidoras das quais 220 realizam 

destinação dos resíduos produzidos. 836 

 

Sobre logística reversa, o relatório do SINIR de 2019, resume as informações dos sistemas 

que foram implantados. Abaixo segue a tabela apresentada no relatório.  

 

 
835 SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em 

julho de 2022. 
836 SINIR. Relatório Nacional. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em 

julho de 2022. 
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Tabela 95: Resumo das informações sobre os sistemas de logística reversa implantados, em 2019.  

Sistema Unidade Resultado Quantidade 

de PEVs 

Quantidade de 

municípios 

atendidos 

Entidade 

Gestora/Responsável 

Baterias chumbo Ácido t 275.250,00 49.919 4.456 Iber 

Defensivos agrícolas, 

seus resíduos e 

embalagens 

t 45.563,00 411 221 inPEV 

Eletroeletrônicos e seus 

componentes 

t               332,00 228 70 Green Eletron 

Embalagens de aço t            8.000,00  94 36 Prolata 

Embalagens em geral t 281.110,00 895 277 Coalizão 

Embalagens plásticas 

de Óleo lubrificante 

t 5.036,00 177 4.310 Instituto Jogue 

Limpo 

Lâmpadas fluorescentes t 644,16 1.930 429 Reciclus 

Óleo lubrificante usado 

ou contaminado 

litros 489.419.000,00  - 4.249 Instituto Jogue 

Limpo 

Pilhas e Baterias t 155,49          1.648  560 Green Eletron 

Pneus inservíveis t 419.220,21 1.149 1 Reciclanip 

SINIR. Relatório Nacional. 2019. Disponível em: https://www.sinir.gov.br/relatorios/nacional/ Acesso em julho de 

2022. 
 

5.3 Outras iniciativas relacionadas à Economia Circular 

 

a) A Confederação Nacional da Indústria 

 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), a economia circular faz parte do 

setor industrial brasileiro. Agregar valor aos recursos naturais ao passo em que os entrega 

à sociedade é considerado como um dos principais propósitos da indústria. Em 2019, 

identificou-se em pesquisa conduzida pela CNI que 76,5% dos entrevistados já adotaram 

alguma medida relacionada à economia circular, embora não haja necessariamente o 

reconhecimento de que as ações tomadas se enquadram nesse conceito.837 

 

Nessa pesquisa, identificam-se quais as práticas circulares desenvolvidas na indústria: 

Otimização de processos, Insumos circulares, Recuperação de recursos, Extensão da vida 

do produto, Produto como serviço, Virtualização, Compartilhamento838. Entre essas 

práticas, a que mais foi realizada foi a otimização de processos.  

 
837 CNI, Confederação Nacional da Indústria. Economia Circular. Disponível em: 

https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/economia-

circular/  
838 Na pesquisa realizada pela CNI, os seguintes conceitos foram adotados: Otimização de processos: 

redução do desperdício de materiais por meio da otimização dos processos produtivos. Insumos circulares: 

insumos provenientes de reparos, recondicionamento, remanufatura, reciclagem e/ou revováveis. 

Recuperação de recursos: troca de resíduos entre empresas (Simbiose Industrial). Extensão da vida do 

produto: aumento da vida útil do produto por meio do ecodesign e da manutenção. Produto como serviço: 

pensar nos serviços fornecidos pelo uso do produto (Servitização). Virtualização: substituição de 

infraestrutura e ativos físicos por serviços digitais. Compartilhamento: busca ampliar o uso dos produtos 

por meio do compartilhamento. (CNI, Confederação Nacional da Indústria. Pesquisa sobre Economia 

Circular. 2019. Disponível em: https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/91/29/91292dcc-

f023-47cb-a52b-661c36cc6fa7/pesquisa_sobre_economia_circular_2019_1.pdf)  
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O motivo para a adoção dessas práticas está vinculado a: eficiência operacional, 

oportunidades de novos negócios, solicitação de clientes, atendimento a conformidade 

legal, solicitação de acionistas. Entre esses motivos, os que menos foram mencionados 

pelos empresários foi a solicitação de acionistas, em seguida foi o atendimento a 

conformidade legal. A eficiência operacional é citada como o principal motivo para a 

adoção dessas medidas.839 

 

Apesar do avanço no setor industrial, a CNI assevera que muitas medidas ainda precisam 

ser tomadas para que haja a transição para a economia circular. Por isso, entende como 

necessário o desenvolvimento de um norte regulatório sobre o tema, bem como a 

formação de políticas públicas para estimular a gestão estratégica do uso dos recursos 

naturais, promover a inovação, a competitividade e o desenvolvimento de pesquisa e 

tecnologia.  

 

A conclusão da CNI, diante da pesquisa realizada em 2019, foi a adoção de cinco linhas 

de atuação que precisam ser trabalhadas para que haja a transição para a economia circular 

no Brasil:  

 
Tabela 96: Cinco linhas de atuação para facilitar a transição para Economia Circular no Brasil 

Políticas Públicas • Tratamento fiscal e regulamentação 

adequadas; 

• Compras públicas sustentáveis; e 

• Geração de emprego. 

Educação • Campanhas educativas amplas; e 

• Capacitação profissional. 

Pesquisa, 

desenvolvimento e 

inovação 

(PD&I) 

• Inovação em design de produtos, serviços e processos; 

• Desenvolvimento de métricas de circularidade; e 

• Parceria entre setor privado e 

academia. 

Financiamento • Orientação para acesso a recursos e elaboração de projetos; e  

• Ampliação das linhas de financiamento para economia circular. 

Mercado (ambiente 

de negócios) 

• Material em quantidade e qualidade 

para reciclagem; 

• Cooperação em um ambiente competitivo; e 

• Identidade da indústria brasileira como 

sustentável (circular). 

Fonte: CNI, Confederação Nacional da Indústria. Pesquisa sobre Economia Circular. 2019. Disponível em: 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/91/29/91292dcc-f023-47cb-a52b-

661c36cc6fa7/pesquisa_sobre_economia_circular_2019_1.pdf 

 

A CNI reforça que um passo significativo é o da postura do Estado em estimular práticas 

de economia circular, de modo que publicou em 2020 uma cartilha sobre “Compras 

Públicas Sustentáveis”. Também considera que as empresas necessitam de um período 

para que possam avaliar os seus processos e produtos para adotar métricas relacionadas à 

economia circular. Elenca as principais mensagens-chave para a transição para a 

economia circular:  

 
1. Incentivar a adição, retenção e recuperação de valor dos recursos pelas organizações.  

2. Contribuir para a competitividade e ampliação do setor de manufatura brasileiro, e 

acesso ao mercado externo. 

 
839 CNI, Confederação Nacional da Indústria. Pesquisa sobre Economia Circular. 2019. Disponível em: 

https://static.portaldaindustria.com.br/media/filer_public/91/29/91292dcc-f023-47cb-a52b-

661c36cc6fa7/pesquisa_sobre_economia_circular_2019_1.pdf 
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3. Incentivar a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação tecnológica para o melhor 

aproveitamento dos recursos. 

4. Fomentar a conscientização da sociedade para o melhor uso dos recursos.
 840 

 

Com foco nessas mensagens-chave, a agenda prioritária de 2022 da CNI inclui o 

desenvolvimento da ferramenta “Rota de Maturidade em Economia Circular”, cujo 

propósito é o de auxiliar as empresas na adoção de práticas e métricas de economia 

circular. Também inclui o desenvolvimento de fichas técnicas, nas quais apresentam 

requisitos de sustentabilidade que poderiam ser incorporados pelo governo nos processos 

de compras governamentais. 841 

 

Outra iniciativa da CNI é defender o setor industrial nos eventuais projetos de lei que 

tratam sobre uma Política Nacional de Economia Circular. E, ainda, liderar a delegação 

brasileira no Comitê Técnico da International Organization for Standardization ISO, 

ISO/TC 323, que está desenvolvendo uma Norma Internacional sobre Economia Circular, 

bem como integrar a Comissão de Estudo Especial de Economia Circular da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas. 842 

 

Além da CNI, há outras iniciativas das federações por exemplo, a Federação das 

Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG), Federação das Indústrias do Estado do 

Paraná (FIEP), Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (FIRJAN).  843 

 

b) Iniciativa dos setores econômicos brasileiros: o setor químico e de alumínio 

 

A Associação Brasileira de Químicos (ABIQUIM) lançou um compromisso voluntário a 

favor da Economia Circular no setor de resinas plásticas. Os plásticos são considerados 

como essenciais para contribuir com a sustentabilidade dos produtos em razão das suas 

características (flexibilidade, moldabilidade e versatilidade). bem como da sua 

capacidade de ser reciclado.  

 

A partir disso, o compromisso da ABIQUIM é constituído pelas seguintes orientações:  
 

Aumentar os esforços ao longo da cadeia de valor para projetar e fornecer soluções de 

embalagens sustentáveis, facilitando a reutilização e a reciclagem; 

Investir em pesquisa e desenvolvimento para o aprimoramento de tecnologias de 

reaproveitamento e revalorização dos plásticos, incluindo reciclagem mecânica, 

química e energética, compostagem, além de outras que venham a surgir; 

Aprimorar padrões de qualidade para resinas plásticas recicladas visando sua melhor 

aplicação e uso; 

Monitorar as taxas de reciclagem e reuso de embalagens plásticas; 

Evoluir a cadeia de reciclagem no âmbito da logística reversa; 

Fomentar projetos educacionais para minimizar a geração de resíduos plásticos, para o 

uso consciente e para correta coleta, segregação, reciclagem e reuso. 844 

 

 
840 CNI, Confederação Nacional da Indústria. Economia Circular. Disponível em: 

https://www.portaldaindustria.com.br/cni/canais/industria-sustentavel/temas-de-atuacao/economia-

circular/  
841 Idem. 
842 Idem. 
843 Idem. 
844 ABIQUIM, Associação Brasileira de Químicos. Abiquim lança compromisso voluntário a favor da 

Economia Circular no setor de resinas plásticas. Disponível em: 

http://www.porummarlimpo.org.br/assets/docs/Abiquim_compromissoVoluntarioEconomiaCircularPlasti

cos.pdf  
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A implementação dessas ações tem por propósito garantir que 100% das embalagens de 

plástico sejam reutilizadas, recicladas ou revalorizadas até 2040. Também tem como meta 

intermediária que 50% das embalagens de plástico sejam reutilizadas, recicladas e 

“revaloradas” até 2030; e que 100% das produtoras de resinas plásticas associadas à 

ABIQUIM irão adotar as melhores práticas do “Manual Perda Zero de Pellets” do Fórum 

Setorial dos Plásticos – Por um Mar Limpo.  

 

O Manual foi elaborado com base no Programa Internacional Operation Clean Sweep 

(OCS) com o objetivo de auxiliar a indústria plástica, bem como a cadeia logística a 

reduzirem a perda de pellets plásticos no meio ambiente. O manual foi produzido pela 

Plastivida – Instituto Socioambiental dos Plásticos e o Laboratório de Manejo, Ecologia 

e Conservação Marinha do Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. 845 

 

A comercialização da matéria prima “plástico” é realizada na forma de pellets que podem 

poluir o meio ambiente nas fases de produção, de transporte ou da sua utilização. 

Encontrados no meio ambiente terrestre ou marinho, os pellets são chamados de 

microplásticos. O Manual apresenta recomendações sobre instalações industriais, 

processo de transformação, realização de carga e descarga de caminhões e contêineres e 

de transporte. Também possui orientações sobre a destinação de pellets recolhidos. 846 

 

Segundo a ABIQUIM, para o alcance dessas ações e metas, é necessário um esforço 

integrado de todo o setor. Por isso, o compromisso voluntário é aberto a todos os que 

desejarem cumprir com as medidas necessárias para uma transação para Economia 

Circular. 847 

 

Por sua vez, a Associação Brasileira de Alumínio (ABAL) possui compromisso com a 

reciclagem de materiais de alumínio. Segundo a ABAL, o alumínio é matéria-prima 

estratégica para a transição para uma economia circular, e o Brasil figura entre os países 

que mais faz o aproveitamento das embalagens de alumínio.  

 

Além disso, identifica que grande parte dos produtores de alumínio que atuam no mercado 

brasileiro são certificados pela Aluminium Stewardship Initiative (ASI) que garante que 

as operações sejam sustentáveis. A ABAL apoia e atua para que:  
 

Enfoque econômico dos produtos baseado em seu ciclo de vida. 

Apoio ao estudo e desenvolvimento de modelos a fim de aumentar a eficiência do 

sistema de reciclagem existente. 

Criação de agenda junto ao governo e órgãos reguladores a fim de promover o alumínio 

em questões de sustentabilidade.848 

 

No plano estratégico da ABAL, há o objetivo de criação de um sistema para o 

monitoramento de transformações sociais, ambientais e econômicos das regiões de 

mineração de bauxita no Brasil. Também prevê o estudo de estratégias para melhorar a 

eficiência da reciclagem, inclusive do desenvolvimento de parcerias para a criação de 

logística reversa. Outra iniciativa estratégica é o de ampliar as formas de aproximação 

entre associações e cooperativas de catadores com as indústrias de reciclagem. Inclui-se, 

 
845 Manual Perda Zero de Pellets. Disponível em: 

http://www.plastivida.org.br/images/temas/Manual_Perda_Zero_de_Pellets_Digital.pdf 
846 Idem. 
847 Idem. 
848 ABAL, Associação Brasileira de Alumínio. Visão Estratégica. Disponível em: https://abal.org.br/visao-

estrategica/  
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ainda, o desenvolvimento de estudos comparativos para avaliar o ciclo de vida de 

produtos de alumínio e a promoção do conceito de sustentabilidade nas compras 

públicas.849 

 

c) Abrelpe: Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos 

Especiais   

 

A Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais realiza a 

divulgação sobre a gestão, coleta e disposição final de resíduos sólidos no Brasil. Além 

disso, possui programas, por exemplo, o Lixo Fora D’Água que é aplicado junto aos 

municípios da costa brasileira para combater os resíduos no mar. 

 

A partir do Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019, a Associação afirma 

que houve o aumento na tendência de crescimento na geração de resíduos sólidos no 

Brasil apesar da melhora quantitativa e qualitativa na cobertura da coleta de resíduos. A 

coleta seletiva ainda não está universalizada no Brasil, bem como ainda há importantes 

avanços a serem realizados na recuperação de materiais, disposição final de resíduos 

coletados, índices de reciclagem, e a presença, ainda de lixões. Os dados sobre a geração 

de resíduos de construção e de demolição ainda são parciais, o que não permite se obter 

uma análise mais efetiva sobre esses setores. Por sua vez, a tributação aplicada no setor 

não favorece a aplicação de práticas sustentáveis. 850 

 

Por conseguinte, foi lançado o Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2021, que 

considera as consequências da pandemia da Covid-19. Houve o aumento das quantidades 

de resíduos gerados e coletados, especialmente, nos domicílios. Identifica-se ainda certa 

linearidade na aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos de modo que ainda há 

a destinação inadequada de materiais, lixões a céu aberto em funcionamento e poucas 

iniciativas de logística reversa. 851 

 

Pela avaliação, verifica-se ainda falta de prioridade no financiamento de soluções para 

efetivamente cumprir a legislação vigente. Isto inclui, por exemplo, a aplicação da 

cobrança pelos serviços de limpeza urbana e manejo dos resíduos sólidos de acordo com 

o Novo Marco Legal do Saneamento (Lei n 14.026 de 2020). 852 

 

Essas falhas são dispostas como um problema, na medida em que a gestão dos resíduos 

possui utilidade pública essencial e um papel protagonista na transição para a economia 

circular.  Considera a economia circular também relevante diante do crescimento da 

importância de iniciativas como a ASG – Ambiental, Social e Governança ou ESG - 

Environmental, social, and corporate governance. 853 

 

d) Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 

 

 
849 ABAL, Associação Brasileira de Alumínio. Rota Estratégica da Cadeia Brasileira do Alumínio: Mapa 

Síntese. Disponível em: https://abal.org.br/roadmap/mapa-sintese/  
850 ABRELPE, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais. Panorama 

dos Resíduos Sólidos no Brasil. 2018/2019. Disponível em: https://abrelpe.org.br/sobre/  
851 Idem. 
852 Idem. 
853 Idem. 
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A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) é o Fórum Nacional de 

Normalização, cujas normas são elaboradas por Comissões de Estudo e cujo conteúdo é 

de responsabilidade dos Comitês Brasileiros e dos Organismos de Normalização Setorial.   

 

Uma das normas desenvolvidas pela ABNT é a NBR ISO  14040, sobre gestão ambiental 

– avaliação do ciclo de vida – princípios e estrutura. A Avaliação do Ciclo de Vida é uma 

técnica que objetiva avaliar os aspectos ambientais e os impactos potenciais que são 

associados a um produto, ou seja, “do berço ao túmulo”. Segundo essa norma, pode-se 

auxiliar na busca de soluções para melhorar os aspectos ambientais dos produtos ao longo 

do seu ciclo de vida; ajudar no processo de tomada de decisão do setor privado e público; 

identificar indicadores que sejam pertinentes de desempenho ambiental, o que inclui a 

adoção de técnicas de medição; e por fim, auxiliar na realização de marketing, mediante 

estratégicas de rotulagem ecológica ou declaração ambiental do produto. 854 

 

As normas complementares dessa são: ISO 14041 :1998 (Environmental management - 

Life cycle assessment - Goal and scope definition and life cycle inventory analysis), ISO 

14042: 2000 (Environmental management - Life cycle assessment - Life cycle impact 

assessment) e ISO 14043:2000 (Environmental management - Life cycle assessment - Life 

cycle interpretation). 855 

 

6. RUMO A ACESSÃO DO BRASIL NA OCDE 

 

O Brasil é qualificado como parceiro-chave (key-partner) da OCDE, desde 2007, 

habilitando-o a ter acesso a vários órgãos, fazer parte dos informes estatísticos da 

organização e aderir aos seus instrumentos legais e demais padrões. O pedido de acessão 

do Brasil à OCDE foi apresentado pelo país na Reunião Ministerial (MCM) de 2017. 856 

 

O objetivo do processo de acessão e, por consequência, da elaboração do Accession 

Roadmap é garantir que haja a convergência do Brasil com os padrões, melhores práticas 

da organização, possibilitando que o país alcance resultados positivos semelhantes ao dos 

membros da OCDE. O processo de acessão é acompanhado pela OCDE para que o Brasil 

possa tomar medidas de forma que as reformas advindas e o alinhamento aos padrões, 

políticas e práticas da organização sejam duradouras.857 

 

Neste sentido, o processo de acessão do Brasil à OCDE funciona para confirmar que o 

país está alinhado aos valores, à visão e às prioridades da organização. Em suma, a OCDE 

é comprometida com a visão da liberdade individual, com a democracia, com o estado de 

 
854 ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. NBR ISO 14040:2009 Versão Corrigida:2014. 

Disponível em: 

https://www.abntcatalogo.com.br/sebrae/norma.aspx?Q=SEJPWW0wYXVhcGtkRXdndURHbE1wQ2V

RdUptZ2FROCsvamFvZEh5OUEwVT0=  
855 Idem. 
856 OECD. Active With Brazil. December 2020. Disponível em: 

https://issuu.com/oecd.publishing/docs/active_with_brazil_2020__en_web-1a_ 
857 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession 

process of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-

br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-process-brazil-en.pdf  
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direito e com os direitos humanos. Também adota princípios de mercado aberto e da 

transparência de modo a buscar o crescimento econômico sustentável e inclusivo. 858 

 

A importância do alinhamento, o que inclusive deve permear a relação do país com outros 

fóruns internacionais, está presente também na Resolução do Conselho sobre Abertura 

das Discussões do processo de acessão adotado em 25 de janeiro de 2022859. Nesse 

documento, enfatizam-se que os comitês da OCDE realizarão uma avaliação do país 

candidato, considerando, entre outras, as seguintes questões:  

 
[...] como moldar a agenda de reformas estruturais do país candidato de maneira 

ambiciosa como base para um crescimento forte, sustentável, verde e inclusivo; como 

reforçar o regime de comércio e investimento aberto do respectivo país; como 

implementar políticas sociais e de igualdade de oportunidades eficientes e eficazes, a 

fim de contribuir para um crescimento inclusivo que atenda a todos os cidadãos; como 

fortalecer a governança pública, a integridade e os esforços anticorrupção; e como 

garantir a proteção efetiva do meio ambiente e da biodiversidade, ação sobre as 

mudanças climáticas para alcançar os objetivos do acordo de Paris sobre mudanças 

climáticas; 860 

 

Observa-se que pelas questões analisadas pelos Comitês da OCDE, as mudanças 

promovidas pelo processo de acessão são profundas ao poder exigir mudanças legislativas 

em tempo hábil e a reforma institucional do país quando necessário.  

 

6.1 Adesão do Brasil aos padrões da OCDE  

 

O Brasil, entre os parceiros-chave da OCDE, é um dos países que mais aderiram aos 

instrumentos legais e demais padrões da organização.   

 

 

 
858 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession 

process of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-

br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-process-brazil-en.pdf  
859 OECD. Resolution of the Council on the Opening of Accession Discussions. (Adopted by the Council 

at its 1438th session on 25 January 2022). C(2017)92/FINAL. 25 January 2022. Disponível em: 

https://www.oecd.org/newsroom/Resolution-of-the-Council-on-the-Opening-of-Accession-Discussions-

C-2017-92-final.pdf  
860 OECD. Resolution of the Council on the Opening of Accession Discussions. (Adopted by the Council 

at its 1438th session on 25 January 2022). C(2017)92/FINAL. 25 January 2022. Disponível em: 

https://www.oecd.org/newsroom/Resolution-of-the-Council-on-the-Opening-of-Accession-Discussions-

C-2017-92-final.pdf  
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Gráfico 74: Aderência do Brasil a Instrumentos Legais da OCDE 

 
Fonte: OCDE. OECD Legal Instruments. Disponível em: https://www.oecd.org/legal/legal-instruments.htm. 

Elaboração: as autoras.  

 

A adesão do Brasil aos instrumentos legais da organização faz parte do interesse do país 

em convergir com as visões e valores da OCDE e, por consequência, tornar-se membro. 

Além disso, ainda que não haja a adesão formal a alguns instrumentos legais, identifica-

se certa convergência da legislação do país às orientações da organização. A seguir, 

apresentam-se os instrumentos legais da OCDE que foram aderidos pelo país e uma 

análise sobre a convergência da legislação nacional aos padrões da organização.  

 

Instrumentos legais da OCDE – Brasil não aderiu 

  

Apesar de ser um dos países não-membros que mais aderiram aos instrumentos legais da 

organização, não houve aderência do Brasil ainda aos padrões sobre uso eficiente de 

recursos861:  

 

i)  Recomendação do Conselho sobre Produtividade de Recursos 

(Recommendation of the Council on Resource Productivity - 

OECD/LEGAL/0358)862; 

ii)  Recomendação do Conselho sobre Fluxos Materiais e Produtividade de 

Recursos (Recommendation of the Council on Material Flows and 

Resource Productivity - OECD/LEGAL/0324)863 

 

Quanto à gestão dos resíduos, o Brasil também não aderiu aos instrumentos legais da 

OCDE864:  

 

 
861 Pesquisa realizada até junho de 2022. 
862 OECD. Recommendation of the Council on Resource Productivity. OECD/LEGAL/0358. Adopted on:  

27/03/2008. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0358 
863 OECD. Recommendation of the Council on Material Flows and Resource Productivity. 

OECD/LEGAL/0324. Adopted on:  20/04/2004. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0324  
864 Pesquisa realizada até junho de 2022. 
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i) Recomendação do Conselho sobre uma Política Abrangente de Gestão 

de Resíduos (Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste 

Management Policy - OECD/LEGAL/0147) 865 

ii) Recomendação do Conselho sobre a Gestão Ambientalmente Saudável 

de Resíduos (Recommendation of the Council on the Environmentally 

Sound Management (ESM) of Waste - OECD/LEGAL/0329). 866 

iii) Decisão-Recomendação do Conselho sobre a Redução dos 

Movimentos Transfronteiriços de Resíduos (Decision-Recommendation of 

the Council on the Reduction of Transfrontier Movements of Wastes - 

OECD/LEGAL/0260). 867 

iv) Recomendação do Conselho sobre Recuperação de Papel Usado 

(Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery - 

OECD/LEGAL/0184, adotada em 1980;868 

v)  Decisão-Recomendação do Conselho sobre Medidas Adicionais para a 

Proteção do Meio Ambiente pelo Controle de Bifenilos Policlorados 

(Decision-Recommendation of the Council on Further Measures for the 

Protection of the Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls - 

OECD/LEGAL/0230), adotada em 1987;869  

vi) Recomendação do Conselho relativa à reutilização e reciclagem de 

recipientes de bebidas (Recommendation of the Council concerning the 

Re-Use and Recycling of Beverage Containers - OECD/LEGAL/0159) 

adotada em 1978; 870 

vii) Recomendação do Conselho sobre Carvão e Meio Ambiente 

(Recommendation of the Council on Coal and the Environment - 

OECD/LEGAL/0173), adotada em 1979;871 

viii) Recomendação do Conselho sobre a Aplicação do Princípio do 

Poluidor-Pagador à Poluição Acidental (Recommendation of the Council 

concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to Accidental 

Pollution - OECD/LEGAL/0251), adotada em 1989; 872 

 
865 OECD. Recommendation of the Council on a Comprehensive Waste Management Policy.  

OECD/LEGAL/0147. Adopted on:  27/09/1976. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0147  
866 OECD. Recommendation of the Council on the Environmentally Sound Management (ESM) of Waste. 

OECD/LEGAL/0329. Adopted on:  08/06/2004. Amended on:  15/10/2007. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0329  
867 OECD. Decision-Recommendation of the Council on the Reduction of Transfrontier Movements of 

Wastes - OECD/LEGAL/0260. Adopted on:  30/01/1991. Amended on:  24/10/2001. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0260  
868 OECD. Recommendation of the Council on Waste Paper Recovery. OECD/LEGAL/0184. Adopted on:  

29/01/1980. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0184  
869 OECD. Decision-Recommendation of the Council on Further Measures for the Protection of the 

Environment by Control of Polychlorinated Biphenyls. OECD/LEGAL/0230. Adopted on:  12/02/1987. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0230   
870 OECD. Recommendation of the Council concerning the Re-Use and Recycling of Beverage Containers. 

OECD/LEGAL/0159. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-

0159  
871 OECD. Recommendation of the Council on Coal and the Environment. OECD/LEGAL/0173. Adopted 

on:  07/05/1979. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0173  
872 OECD. Recommendation of the Council concerning the Application of the Polluter-Pays Principle to 

Accidental Pollution. OECD/LEGAL/0251. Adopted on:  06/07/1989. Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0251  
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ix) Recomendação do Conselho sobre Prevenção e Controle Integrado da 

Poluição (Recommendation of the Council on Integrated Pollution 

Prevention and Control - OECD/LEGAL/0256) 873 

x) Decisão do Conselho sobre o Controle dos Movimentos 

Transfronteiriços de Resíduos Destinados a Operações de Valorização 

(Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of 

Wastes Destined for Recovery Operations - OECD/LEGAL/0266)  874 

 

Destaca-se que a implementação da Decisão do Conselho Movimentos Transfronteiriços 

de Resíduos torna possível a exportação e importação de resíduos recicláveis para os 

países membros da OCDE. Neste sentido, a sua adesão significa a abertura dessa parte de 

mercado, o que poderia ser interessante para o Brasil. Dois países latino-americanos 

fizeram a aderência da Decisão: a Costa Rica (em 25 de maio de 2021) e o Chile (em 10 

de abril de 2018). A Colômbia, embora tenha se tornado aderente, solicitou prazo para 

realizar a sua implementação de forma que ainda não participa do sistema de controle 

disposto pela Decisão. 875
 

 

No entanto, a partir da identificação dos instrumentos legais da OCDE que abordam sobre 

economia circular, é possível verificar a aderência do Brasil876. Veja a tabela abaixo:  

 
Tabela 97: Adesão do Brasil nos Instrumentos Legais relacionados à Economia Circular da OCDE  

 
Instrumento Legal da OCDE Adesão do Brasil  

Recomendação do Conselho sobre Economia Social e 

Solidária e Inovação Social (Recommendation of the 

Council on the Social and Solidarity Economy and 

Social Innovation - OECD/LEGAL/0472) 

Sim – Adesão em 09/06/2022 

Declaração sobre um Ambiente Resiliente e Saudável 

para todos (Declaration on a Resilient and Healthy 

Environment for All - OECD/LEGAL/0468) 

Sim – Adesão em 07/04/2022 

Declaração sobre o Fortalecimento das Pequenas e 

Médias Empresas e do Empreendedorismo para 

Produtividade e Crescimento Inclusivo da OCDE 

(Declaration on Strengthening SMEs and 

Entrepreneurship for Productivity and Inclusive 

Growth.- OECD/LEGAL/0439) 

Sim – Adesão em 22/02/2018 

Recomendação do Conselho sobre PME e Política de 

Empreendedorismo (Declaration on Policies for 

Building Better Futures for Regions, Cities and Rural 

Areas OECD/LEGAL/0448) 

Sim – Adesão em 19/03/2019 

Recomendação do Conselho sobre PME e Política de 

Empreendedorismo (Recommendation of the Council on 

SME and Entrepreneurship Policy - 
OECD/LEGAL/0473) 

Não aderente 

Fonte: OECD Legal Instruments. Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/  

 

Pela pesquisa realizada até junho de 2022, o Brasil é aderente a grande parte dos 

instrumentos legais da OCDE que se relacionam direta ou indiretamente com a economia 

 
873 OECD. Recommendation of the Council on Integrated Pollution Prevention/Control.  Disponível em: 

https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0256 
874 OECD. Decision of the Council on the Control of Transboundary Movements of Wastes Destined for 

Recovery Operations. OECD/LEGAL/0266. Adopted on:  29/03/1992. Amended on:  31/12/2020. 

Disponível em: https://legalinstruments.oecd.org/en/instruments/OECD-LEGAL-0266  
875 OECD. The OECD Control System for waste recovery. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/theoecdcontrolsystemforwasterecovery.htm  
876 Pesquisa realizada até junho de 2022. 
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circular. É possível que diante da aprovação do roadmap para a acessão do país na OCDE, 

um planejamento seja feito para que o país faça a aderência à Recomendação do Conselho 

sobre PME e Política de Empreendedorismo.   

 

Por sua vez, o Brasil aderiu a Declaração do Conselho Ministerial da OCDE, de 2021877. 

Nessa Declaração, há o compromisso de promover uma abordagem circular dos recursos 

na economia., considerando os desafios relacionados à pandemia da Covid-19 e o objetivo 

de obter cadeias de suprimentos resilientes e sustentáveis878.    

 

Sobre a participação do Brasil nos órgãos da OCDE, o país não é participante do Comitê 

de Política Ambiental (EPOC), nem do seu grupo de trabalho sobre o uso de recursos. No 

entanto, identifica-se a participação do Brasil na Reunião do Comitê de Política 

Ambiental (EPOC) da OCDE, ocorrida em 2022. Na reunião, foram discutidas várias 

questões, entre outros temas, relacionadas à transição para economia circular e medidas 

para garanti-la.879  

 

6.2 Gestão de resíduos e economia circular na avaliação da OCDE  

 

A seguir, apresentam-se algumas avaliações realizadas pela OCDE sobre o Brasil direta 

e indiretamente. De forma direta, há o documento “Accession Roadmap” com disposições 

sobre o gerenciamento de resíduos e sobre a economia circular; também há a avaliação 

do progresso do Brasil na implementação de recomendações sobre a gestão de resíduos. 

De forma indireta, há a avaliação da OCDE sobre os países do G20 para realizar a 

transição para a economia circular.  

 

a) Accession Roadmap 

 

No Accession Roadmap, publicado em 10 de junho de 2022, pela OCDE, uma das 

orientações é a de que o Brasil implemente abordagens integradas e orientadas ao ciclo 

de vida para garantir a gestão dos resíduos e materiais, o que inclui os plásticos. Também 

a OCDE orientou para que haja o estabelecimento de condições de identificação de 

medidas relacionadas à economia circular e ao uso dos recursos de forma mais 

eficiente.880  

 

Também no âmbito de gestão de recursos, a OCDE orienta que a geração de resíduos, 

inclusive dos perigosos, seja reduzida. Os resíduos, ainda, precisam de um gerenciamento 

correto, o que inclui o gerenciamento das exportações e importações quando foram 

perigosos. 881  

 

 
877 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession 

process of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-

br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-process-brazil-en.pdf  
878 OECD. 2021 Ministerial Council Statement. Disponível em: https://www.oecd.org/mcm/MCM-2021-

Part-2-Final-Statement.EN.pdf  
879 OECD. OECD Environment Ministerial. Ensuring a resilient & healthy environment for all. 30-31 

March 2022. Disponível em: https://www.oecd.org/environment/ministerial/Chairs-Summary-2022-

Environment-Ministerial.pdf 
880 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession 

process of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-

br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-process-brazil-en.pdf  
881 Idem. 



414 

 

A OCDE orienta que o Brasil promova instrumentos econômicos que possam melhorar a 

alocação dos recursos naturais de modo a considerar os custos ambientais e sociais do uso 

de recursos, resíduos e da poluição. 882  

 

b) Avaliação do progresso do Brasil na implementação de recomendações relacionadas 

a gestão de resíduos 

 

O relatório da OCDE Avaliação do progresso do Brasil na implementação de 

recomendações relacionadas à gestão de resíduos (Evaluating Brazil’s progress in 

implementing Environmental Performance Review recommendations and promoting its 

alignment with OECD core acquis on the environment), de 2021, foi desenvolvido com 

o objetivo de avaliar o alinhamento da legislação, políticas e práticas brasileiras sobre 

meio ambiente frente a 23 instrumentos legais selecionados da organização e às 

recomendações da Análise de Desempenho Ambiental do Brasil de 2015. Os 

instrumentos legais selecionados na avaliação do relatório consideram as temáticas: 

princípio do poluidor-pagador, avaliação ambiental, prevenção e controle integrados da 

poluição, desempenho ambiental do governo, uso de instrumentos econômicos e 

fornecimento de informações ambientais, bem como gestão da água, conservação da 

biodiversidade, energia e poluição do ar, transporte e resíduos. 883 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010 apresenta uma abordagem direcionada 

para o ciclo de vida na gestão sustentável dos recursos materiais, bem como recomenda 

o uso de ACV – Análise do Ciclo de Vida. Foram adotadas as normas ISO formalmente 

pela ABNT.  

 

Por sua vez, a aplicação do Sistema Nacional de Informações sobre Gestão de Resíduos 

Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de Informação Sanitária (SNIS) são qualificados 

como positivos para trazer informações setoriais relevantes, em consonância com as 

recomendações da OCDE na Análise de Desempenho Ambiental do Brasil, de 2015.  

Também foi considerada como positiva a adoção de programas como: o Programa 

Nacional Lixão Zero, o de Combate ao Lixo no Mar e o sobre Logística Reversa. 884 

 

A Política Nacional de Resíduos Sólidos e demais medidas são consonantes com as 

Recomendações OCDE/LEGAL/0147 e com a OCDE/LEGAL/0329. Também a 

implantação do sistema de logística reversa está alinhado com as Recomendações 

OCDE/LEGAL/0159 e com OCDE/LEGAL0184. 885  

Pelo relatório, embora a legislação do Brasil sobre resíduos seja sólida, conclui-se que 

ainda há necessidade de esforços para que haja efetivamente a realização de práticas 

eficazes para promover a sustentabilidade. Considera, por exemplo, o seguinte:  

 

 
882 OECD, Meeting of the Council at Ministerial Level, 9-10 June 2022. Roadmap for the OECD Accession 

process of Brazil. Disponível em: https://www.gov.br/casacivil/pt-

br/assuntos/noticias/2022/junho/roadmap-oecd-accession-process-brazil-en.pdf  
883 OECD. Evaluating Brazil’s progress in implementing Environmental Performance Review 

recommendations and promoting its alignment with OECD core acquis on the environment. 2021. 

Disponível em: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/Brazils-progress-in-implementing-

Environmental-Performance-Review-recommendations-and-alignment-with-OECD-environment-

acquis.pdf 
884 Idem. 
885 Idem. 
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Na gestão de resíduos sólidos, o Brasil desenvolveu programas de responsabilidade 

estendida do produtor e fechou muitos lixões não controlados. As taxas de coleta de 

resíduos e a parcela da coleta seletiva estão aumentando lentamente. No entanto, a 

coleta não seletiva e a disposição final em aterros continuam a dominar, os aterros a céu 

aberto ainda existem e a recuperação de resíduos não aumentou desde 2010. As 

regulamentações de gestão de resíduos perigosos não são suficientemente aplicadas, 

com muitos municípios tolerando a prática ilegal de descarte de resíduos perigosos em 

aterros municipais. Serão, portanto, necessários esforços consideráveis para 

implementar princípios sólidos de gestão de resíduos. (tradução livre)886 

 

Por sua vez, para que haja o alinhamento do Brasil com os instrumentos jurídicos da 

OCDE entende que:  

 

i) utilização de mais instrumentos econômicos em serviços relacionados a 

resíduos para que possa ser incentiva o uso eficiente de recursos;  

ii) concluir o fechamento de aterros a céu aberto até 2024, conforme 

orientação por lei, bem como apoiar os municípios a realizar a capacitação 

contínua, financiamento público e a realização de parcerias;  

iii) estabelecer métodos de fiscalização que sejam mais rígidos e 

apresentem sanções caso haja o descumprimento;  

iv) expandir os esquemas de logística reversa bem como estabelecer metas 

claras para mensurar esse processo de expansão; 

v) continuar os esforços para que haja viabilidade financeira nos serviços 

relacionados a resíduos com o objetivo de atrair investimentos em 

infraestrutura de valorização e de reciclagem de resíduos;  

vi) fortalecer os esforços no cumprimento dos regulamentos de gestão de 

resíduos perigosos para que não sejam eliminados em aterros municipais.  

vii) mais incentivos para a aplicação da ACV – Análise do Ciclo de 

Vida.887 

 

c) Rumo a uma economia circular: o papel do G20 

 

Segundo a OCDE, os países que compõe o G20, entre eles o Brasil, são responsáveis por 

cerca de 75% do uso global de materiais e por cerca de 80% das emissões de gases de 

efeito estufa. Por isso, destaca-se o papel desses países no processo de melhoria da 

eficiência dos recursos e na transição para a economia circular. A pauta eficiência de 

recursos está presente nas discussões do G20 desde 2020. 888 

 

A organização reforça a necessidade de: i) aumentar a eficiência dos recursos; ii) fechar 

o ciclo na produção e consumo dos recursos; iii) melhorar o gerenciamento de materiais 

de forma sustentável. A partir dessas medidas, pode-se diminuir as pressões sobre o meio 

ambiente, reduzir a emissão de gases de efeito estufa e dispersar substâncias tóxicas. 

 
886 OECD. Evaluating Brazil’s progress in implementing Environmental Performance Review 

recommendations and promoting its alignment with OECD core acquis on the environment. 2021. 

Disponível em: https://www.oecd.org/environment/country-reviews/Brazils-progress-in-implementing-

Environmental-Performance-Review-recommendations-and-alignment-with-OECD-environment-

acquis.pdf  
887 Idem. 
888 OECD. Towards a more resource-efficient and circular economy: The role of the G20. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/OECD-G20-Towards-a-more-Resource-Efficient-and-Circular-

Economy.pdf  
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Assim, a OCDE preparou um guia para ser aplicado pelos países do G20 para auxiliá-los 

no cumprimento dessas medidas. 889 

 

Há alguns elementos-chave desse manual para que haja o desenvolvimento e 

implementação de ações nacionais e subnacionais alinhadas à estratégias de transição 

para uma economia circular mais eficiente em termos de recursos.  Objetiva-se que as 

medidas para melhorar a eficiência de recursos esteja alinha com os processos necessários 

da transição para a economia circular. 890 

 
Tabela 98: Principais elementos para a o desenvolvimento de políticas que melhorem o uso eficiente de recursos e 

auxilie na transição para a economia circular segundo a OCDE 

Integrar a eficiência dos recursos e os 

princípios da economia circular nas 

políticas domésticas. 

- Isto implica que haja a promoção da eficiência dos recursos, mediante a 

combinação de políticas que abranjam o ciclo de vida dos produtos. 

Exemplos de políticas que podem ser adotadas: a implementação da 

Responsabilidade Estendida do Produtor e as Compras Públicas Verdes.  

- Realizar o alinhamento das políticas setoriais com o objetivo de obter a 

eficiência de recursos. Tanto a eficiência no uso de recursos quanto a 

economia circular precisam estar abrangidas em toda a economia e devem 

apresentar sinergias com outras políticas, por exemplo, combate às 

mudanças climáticas.  

- Alinhar as políticas com as medidas de recuperação da pandemia do 

Covid-19. Entende-se que medidas de uso eficiente de recursos e 

economia circular podem apoiar os processos de “recuperação verde”, 

após a pandemia do Covid-19.  

- Fortalecer o desenvolvimento e a avaliação de políticas mediante a coleta 

de dados de forma melhorada e da realização de análises. É importante que 

haja o desenvolvimento de indicadores para melhorar os processos de 

coleta de informação que já existem nos países do G20.  

 

Adotar uma abordagem que considere 

os resíduos dos recursos 

Importante que se considere a realidade de cada um dos países que compõe 

o G20 para elaborar políticas que estejam coerentes com os seus contextos 

e prioridades particulares. Nesse sentido, apresenta quatro fases que 

devem ser aplicadas para identificar esses contextos: 

 

- Garantir o acesso a serviços de coleta e de tratamento de resíduos, o que 

implica estender os serviços de coleta para toda a sociedade; garantir que 

o sistema de tratamento e descarte tenha um controle de resíduos de última 

geração bem como que facilite a aplicação da abordagem dos Rs (por 

exemplo, reduzir, reciclar, reutilizar). Também inclui assegurar que haja 

financiamento sustentável da infraestrutura da gestão de resíduos.  

- Garantir que haja a gestão adequada e sustentável dos resíduos perigosos, 

o que implica na separação das substâncias perigosas de outros resíduos 

em instalações que sejam ambientalmente corretas. 

- Implementar processos de ciclo no uso de materiais, o que implica adotar, 

cada vez mais, a recuperação e a reciclagem de materiais, implementar o 

princípio do poluidor-pagador e incluir esquemas de responsabilidade 

estendida do produtor. Também inclui o desenvolvimento de instalações 

para processar produtos que não podem ser reciclados, melhorar a 

eficiência no uso dos produtos ao longo do seu ciclo de vida, incentivar o 

ecodesign, entre outros. 

 

Impulsionar o papel das cidades no 

avanço para uma economia circular 

que seja mais eficiente em termos de 

recursos 

A partir do reconhecimento do papel das cidades para a economia circular, 

entende como fundamental que os serviços, que sejam frequentemente 

gerenciados em nível municipal, estejam em consonância com as metas 

nacionais para melhoria do uso dos recursos e transição para a economia 

circular. Neste sentido, orienta que seja realizado a definição de 

competências e responsabilidades nas políticas desenvolvidas em prol da 

 
889 OECD. Towards a more resource-efficient and circular economy: The role of the G20. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/OECD-G20-Towards-a-more-Resource-Efficient-and-Circular-

Economy.pdf  
890 Idem. 
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economia circular; a definição de modelo para cidadãos e empresas; e o 

desenvolvimento de estratégia de economia circular, cujas metas, 

definições e prioridades sejam claras e possam auxiliar na superação da 

fragmentação das iniciativas já existentes.  

 

Como facilitadores, as cidades podem ser instrumentos para facilitar a 

colaboração e o diálogo, buscar sinergias e vínculos urbano-rurais, auxiliar 

na coordenação com outros níveis de governo, entre outros.  

 

Cooperação e coordenação 

internacional para avançar em direção 

a economia circular e mais eficiente 

em termos de recursos 

Os países do G20 necessitam trabalhar em conjunto de modo que apoiem 

as empresas nos seus esforços de gestão da cadeia de valor. O incentivo a 

melhoria do uso de recursos pode ser realizado mediante a promoção de 

padrões ambientais, sociais e de due diligence, a exemplo, das Diretrizes 

da OCDE para Empresas Multinacionais.  

 

Outra forma de cooperação é o alívio de barreiras ao comércio e 

investimento em bens e serviços ambientais de modo a assegurar a difusão 

das melhores tecnologias ambientais disponíveis. Há de se harmonizar 

rótulos ambientais e esquemas de informação; melhorar a coleta de dados 

e a implementação de indicadores sobre a eficiência de recursos, inclusive, 

integrar métricas sobre economia circular. E, ainda, integrar as estratégias 

para transição para a economia circular e eficiência do uso dos recursos na 

Assistência Oficial ao Desenvolvimento.  

 

Fonte: OECD. Towards a more resource-efficient and circular economy: The role of the G20. Disponível em: 

https://www.oecd.org/environment/waste/OECD-G20-Towards-a-more-Resource-Efficient-and-Circular-

Economy.pdf  Elaboração: as autoras.  

 

6.3 Indicadores da OCDE sobre o Brasil: análise da aplicação da Economia Circular 

 

A seguir, apresentam-se os informes estatísticos sobre o Brasil dispostos nos indicadores 

que se relacionam com a economia circular no banco de dados OECD.STAT. 891 

 

O banco de dados foi atualizado com dados do Brasil em 2022, especialmente, na 

categoria Desperdício e Uso de recursos materiais. Para comparação de dados, escolheu-

se o Chile e a Colômbia, ambos países da América do Sul. O Chile se tornou membro da 

OCDE em 2010892; enquanto a Colômbia se tornou membro da Organização em 2020893.   

 

No banco de dados sobre uso de material plástico, ainda não há dados sobre o Brasil.  

 

a) Desperdício 

 

Nessa categoria de indicador, não há dados sobre o Brasil nos anos 2006 e 2008. Também 

não há dados sobre o Brasil a partir de 2013. Outros países, membros e não membros da 

OCDE, possuem dados atualizados até 2018. 

 
Tabela 99: Resíduos Municipais gerados entre 2000 e 2012 

 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2007 2009 2010 2011 2012  

Brasil  

57.563,0  55.677,0  56.524,0  57.587,0  59.214,0  60.142,0  51.432,0  53.000,0  53.000,0  53.000,0  57.900,0  

Unidade: Toneladas, Milhares 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment Disponível em: https://stats.oecd.org/. 
 

 
891 Pesquisa realizada até junho de 2022. 
892 OECD. Chile and the OECD. Disponível em: https://www.oecd.org/chile/chile-and-oecd.htm  
893 OECD. Colombia’s path towards OECD accession. Disponível em: 

https://www.oecd.org/colombia/colombia-accession-to-the-oecd.htm 
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Os dados poderiam ser atualizados com base nos dispostos no Sistema Nacional de 

Informações sobre Gestão de Resíduos Sólidos (SINIR) e o Sistema Nacional de 

Informação Sanitária (SNIS).  

 

b) Uso de recursos materiais 

 

Os informes estatísticos, por sua vez, sobre uso de recursos materiais estão mais 

atualizados que os de desperdício. Nele, pode-se verificar a progressão do consumo 

brasileiro de materiais entre 1970 e 2019.  

 
Gráfico 75: Consumo Doméstico de Material – Total: Brasil entre 1970 e 2019 

 

Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

Essa progressão do consumo doméstico foi mais significativa que outros países da 

América do Sul que se tornaram membros da OCDE. 

Gráfico 76: Consumo Doméstico de Material – Total: Brasil x Chile x Colômbia 

 

Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

Por sua vez, o consumo desses materiais está atrelado à energia fóssil, ou seja, à 

combustão de combustíveis fósseis. E, portanto, há a associação às emissões de gases de 

efeito estufa.  
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Gráfico 77: Consumo Doméstico de Material - Materiais/Transportadores de energia fóssil: Brasil entre 1970 e 

2019  

 

Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/ 
 
Gráfico 78: Consumo Doméstico de Material - Materiais/Transportadores de energia fóssil: Brasil x Chile x 

Colômbia 

 
Unidade: Toneladas per capita 

Fonte: OECD. OECD.STAT. Environment. Material resources. Disponível em: https://stats.oecd.org/  

 

CONCLUSÕES 

 

O trabalho da OCDE na gestão de resíduos e eficiência no uso de recursos remonta a 

década de 1970. Houve o aprimoramento dos seus programas de trabalho e realização de 

parcerias com outras organizações internacionais, especialmente, com o Programa das 

Nações Unidas para o Meio Ambiente.  

 

A gestão de resíduos perigosos e não perigosos, a eficiência de recursos, a tomada de 

medidas para a redução, reutilização e reciclagem de produtos (3Rs), gestão do ciclo de 

vida dos materiais são ferramentas que podem auxiliar na transição para a economia 

circular. Segundo a OCDE, o conceito de economia circular não é pacificado, havendo 

várias formas de defini-lo.  

 

Pode-se definir economia circular como um sistema econômico, no qual os bens, após a 

sua vida útil, podem ser utilizados como insumos para a criação de novos bens. Neste 

sentido, os termos “circular”, circularidade”, “circularização” indicam que haverá a 

reintrodução de materiais já utilizados, na produção, ao invés de descartá-los.  

 

A organização apresenta a economia circular não necessariamente como um objetivo 

político em si, mas como uma forma de obter ganhos econômicos, ambientais e sociais, 
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que são relacionados com outros objetivos a serem alcançados pelas políticas dos 

governos. Alguns benefícios que podem ser destacados são:  

 

i) redução das pressões ambientais, por exemplo, da emissão dos gases de 

efeito estufa, da perda de biodiversidade, poluição particulada; 

ii) expansão econômica e criação de novos empregos para atender a 

oportunidades que surgem nos setores;  

iii) redução do risco de choque de oferta de recursos materiais e naturais 

no curto prazo e no longo prazo.  

 

A OCDE traz importantes contribuições ao tema ao identificar que os resíduos podem ser 

gerados ao longo de todo o ciclo de vida dos produtos de modo que não apenas os resíduos 

urbanos devem ser considerados. Isto implica que as iniciativas do setor público e privado 

devem abranger toda a gestão do ciclo de vida dos produtos, não devendo estar 

concentrada apenas em sua destinação final. 

 

Sendo assim, a economia circular na OCDE é tratada a partir de diferentes perspectivas 

que não necessariamente são acompanhadas pelo termo “economia circular” ou quaisquer 

outros semelhantes. A economia circular faz parte do trabalho mais amplo da organização 

sobre produtividade e eficiência no uso de recursos.  

 

A partir dos instrumentos legais da OCDE, observa-se que todas as orientações sobre 

gestão de resíduos, uso eficiente de recursos e economia circular estão conectadas com a 

aplicação do princípio poluidor-pagador. Há a orientação para que haja a reciclagem, a 

gestão do ciclo de vida dos produtos a partir da concepção “do berço ao túmulo”, 

minimização dos resíduos, entre outros. Apresenta, ainda, de forma pioneira, uma 

orientação para o movimento transfronteiriço de resíduos não perigosos e direcionamento 

para que haja a melhoria da metodologia de coleta de dados, identificação da qualidade e 

da quantidade do estoque desses recursos e da formulação de indicadores. 

 

Verifica-se também um escalonamento de assuntos, na medida em que primeiro a 

organização se focou em evitar a poluição e gerir resíduos. Em seguida, há os padrões 

direcionados para evitar a formação de resíduos mediante o uso eficiente de recursos. Por 

fim, e mais recentemente, a OCDE inclui, em seus instrumentos legais, a economia 

circular. A economia circular nos instrumentos legais da OCDE faz parte de outras 

temáticas, por exemplo, a implementação da economia social e solidária, a obtenção de 

um ambiente resiliente e saudável, a atuação das pequenas e médias empresas e a 

constrição de melhores regiões, cidades e áreas rurais.  

 

Pelo RE-CIRCLE, os estudos para a transição para a economia circular envolvem também 

para as seguintes áreas de trabalho: plásticos, digitalização, adoção de instrumentos de 

política e modelos de negócios circulares. A OCDE trabalha ativamente em todas essas 

áreas, possuindo programas específicos sobre a adoção de modelos de negócios 

circulares, responsabilidade estendida do produtor e ênfase no papel das cidades e regiões 

para a economia circular.  Alguns trabalhos em andamento da OCDE são sobre as 

medidas para conter a poluição por plásticos e a relação entre economia circular e 

comércio internacional. 

 

No Brasil, não há uma Política Nacional de Economia Circular. Embora a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos não utilize o termo “economia circular”, observa-se que 
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suas orientações e princípios estão alinhados com os objetivos de se transacionar com 

uma economia circular. Isto porque há o uso das terminologias:  

 

i) logística reversa;  

ii) destinação ambiental ambientalmente adequada;  

iii) gerenciamento dos resíduos sólidos, baseado nos 3 Rs (Reutilizar, 

reciclar, recuperar), incluindo-se a compostagem e a recuperação 

energética. 

 

Também há a utilização de instrumentos relevantes pela Política Nacional, quais sejam: 

 

i)  a responsabilidade compartilhada do produtor; 

ii) compras públicas; 

iii) estímulo a rotulagem e ao consumo sustentável;   

iv) estímulo à inovação e à tecnologia ambientalmente limpa;  

v) estímulo para uso de matérias-primas secundárias pela indústria.  

 

Importante ressaltar que a estrutura da Política Nacional de Resíduos Sólidos igualmente 

fundamentada pelo princípio do poluidor-pagador que baseia os instrumentos legais da 

organização sobre gerenciamento de resíduos sólidos perigosos e não perigosos. 

Outrossim, a Política Nacional de Resíduos Sólidos é fundamentada por vários outros 

princípios que atribuem maior completude e complexidade à legislação brasileira, por 

exemplo, a presença dos princípios da prevenção e da precaução; visão sistêmica; 

ecoeficiência; responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida, entre outros. 

 

A implementação do Programa Nacional de Logística Reversa, em 2022, está alinhada 

com a recomendação da OCDE de fortalecer o sistema de logística reversa no país. No 

âmbito do sistema de logística reversa, foi criado, ainda, o Certificado de Crédito de 

Reciclagem – Recicla +, cuja aplicação objetiva aprimorar a implementação e 

operacionalização da gestão do ciclo de vida dos produtos, bem como promover a 

utilização dos resíduos sólidos e a recuperação de energia.  

 

Também alinhado com a OCDE, o Brasil possui legislação sobre a responsabilidade 

compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos disposta na Política Nacional de Resíduos 

Sólidos e que foi regulamentada pelo Decreto nº 10.936 de 2022. E há a previsão do uso 

de instrumentos econômicos para promover a gestão dos resíduos e o uso eficiente dos 

recursos. O Novo Marco Legal do Saneamento, por sua vez, completa as demais 

regulamentações, determinando a sustentabilidade econômico-financeira dos serviços de 

limpeza urbana e de manejo dos resíduos sólidos, mediante a aplicação de instrumentos 

de remuneração dos usuários.   

 

Há ainda programas e projetos já considerados como positivos pela OCDE: o SINIR, o 

Programa Nacional Lixão Zero e o Plano de Combate ao Lixo no mar. Em 2022, o país 

acrescentou o Programa Metano Zero para reduzir as emissões de gases de efeito estufa, 

ampliar as oportunidades econômicas e estratégicas, reduzir os custos de combustíveis, 

entre outros.  

 

No Brasil, ainda se verifica uma distância entre a legislação e estrutura institucional e 

práticas efetivas. Assim, por exemplo, embora o SINIR seja um sistema moderno de 
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disponibilização de informações e importante para a formação de políticas, o seu impacto 

é minimizado diante da porcentagem baixa de municípios que disponibilizam dados.  

 

Também apenas 19 Estados de 27 Unidades da Federação possuem Planos Estaduais de 

gestão de resíduos de acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos; enquanto 

apenas 2.487 de municípios, dos 5.570 municípios do país possuem Planos Municipais 

de gestão de resíduos. O índice nacional de recuperação de resíduos sólidos teve uma 

queda entre 2016 e 2019. E, ainda a quantidade de associações e cooperativas de catadores 

por macrorregiões variou ao longo dos anos, havendo o decréscimo no centro-oeste.  

 

Inclusive há problemas como a não disponibilização universal da coleta e disposição final 

dos resíduos no Brasil; incompletude de dados a depender do setor; pouco financiamento 

para soluções já previstas em lei, entre outras. Por sua vez, embora o setor privado, 

especialmente o setor industrial, tenha medidas de incentivo e de promoção da economia 

circular, ainda há o desconhecimento das empresas se as práticas que adotam são 

relacionadas à transição para a economia circular.  

 

A pesquisa da CNI demonstra que o objetivo principal das empresas que adotaram alguma 

ação relacionada à economia circular foi a eficiência operacional da atividade. Identifica-

se que a questão do atendimento a uma conformidade legal não é, ainda, razão principal 

da tomada de decisão em prol da economia circular.  

 

Por essas razões, verifica-se que o alinhamento do Brasil às orientações da OCDE sobre 

a gestão de resíduos, eficiência no uso de recursos e economia circular devem ultrapassar 

a análise regulatória e institucional. Sob a perspectiva regulatória e institucional, o Brasil 

é bastante avançado, possuindo uma vasta legislação e instrumentos que convergem com 

a organização.  

 

Inclusive o país aderiu a vários dos instrumentos legais da organização, nos quais a 

economia circular é disposta. O Brasil aderiu a Declaração do Conselho Ministerial da 

OCDE, de 2021, no qual foram discutidas questões sobre a aplicação de economia 

circular. 

 

Já na perspectiva de ações práticas e efetivas, o país ainda precisa caminhar para aplicar 

a própria legislação e instrumentos. Certamente, se o Brasil cumprir seu arcabouço 

legislativo, regulatório e de instrumentos, poderá contribuir na própria OCDE para a 

formação de novos programas e orientações de trabalho. 
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