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Brasil na OCDE 

Na quinta-feira (10), a agência Bloomberg publicou uma 

cópia da carta do Secretário de Estado dos EUA, Mike 

Pompeo, dirigida ao secretário-geral da OCDE, Angel 

Gurría, em 28 de agosto. O conteúdo da carta deixou 

claro que a ampliação do número de membros na 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento 

Econômico proposta por Gurría não estava alinhada com 

os interesses dos EUA. Inicialmente, o plano seria inserir 

seis países, sendo cinco até maio de 2021 (começando 

por Argentina, Romênia, Brasil, Peru e Bulgária) e a 

Croácia sem prazo definido. Porém, a resposta de 

Pompeo incluía apenas Argentina e Romênia, excluindo, 

portanto, a parte do texto que mencionava os outros 

países.  

O presidente norte-americano, Donald Trump, por outro 

lado, afirmou que as notícias eram falsas e que apoia a 

entrada do Brasil na organização. Em março, Jair 

Bolsonaro visitou os EUA e firmou o compromisso de 

abrir mão da posição do Brasil de país emergente na 

Organização Mundial do Comércio (OMC) em 

contrapartida ao apoio recebido pelo governo de Trump. 

Vantagens de Ingressar na OCDE 

Ao ingressar no “grupo dos países ricos”, o Brasil ganharia 

mais credibilidade internacionalmente, pois, para fazer 

parte da OCDE, diversas normas devem ser seguidas, 

como o controle da inflação e das contas públicas, 

combate à corrupção e evasão fiscal, padronização de 

normas tributárias e regras de propriedade intelectual. 

Além disso, outras vantagens incluem a facilidade de 

fazer acordos bilaterais ou multilaterais, abater o risco de 

queda no grau de investimento e diminuição no custo de 

captação de recursos. Caso o Brasil faça parte da OCDE, 

ele se tornará o maior país em desenvolvimento presente 

no grupo, assumindo, portanto, um papel relevante nesse 

conjunto de países menos desenvolvidos. 

Desvantagens de ingressar na OCDE 

Por outro lado, a contrapartida do governo brasileiro 

(abdicação do tratamento especial na OMC) poderá ser 

prejudicial para a economia interna. Atualmente, o 

tratamento especial compreende as seguintes questões 

para países emergentes: permite a prática de tarifas de 

importação mais altas; estabelece maior tempo para a 

adaptação às novas regras do órgão; inclui a não 

obrigação de reciprocidade plena em acordos com países 

desenvolvidos; e permite a criação políticas orientadas 

para o desenvolvimento interno (política industrial, de 

ciência e de desenvolvimento regional). 

Os EUA têm tentado mudar essas regras diferenciadas 

aos países menos desenvolvidos, principalmente por  

 

 

 

 

renda per capita, visto que, em países desenvolvidos, o 

PIB per capita chega a US$ 60.000,00, enquanto os 

emergentes atingem a marca de US$ 10.000,00. 

Outubro Equatoriano 

O mês de outubro foi de caos para o governo do Equador. 

O presidente Lenin Moreno se viu diante de uma onda de 

protestos que tomaram conta dos domínios de seu país. 

As revoltas ocorreram após o anúncio de uma série de 

medidas de austeridade que incluíram a revogação dos 

subsídios aos combustíveis no país, em vigor há mais de 

40 anos, o que fez com que o preço desses bens 

dobrasse. 

Os protestos levaram o presidente a decretar um toque 

de recolher na capital Quito e a transferência da sede do 

governo para Guayaquil. Durante a segunda semana de 

outubro, houve uma intensificação das revoltas com 

adesão da Confederação das Nacionalidades Indígenas 

(CONAIE). Mais de 20000 indígenas fizeram 

manifestações na capital, ocupando espaços públicos e 

entrando em confronto com a polícia local. Com um saldo 

de sete mortos, cerca de 500 feridos e mais de mil presos, 

o presidente Lenin Moreno cedeu à pressão popular e 

decidiu revogar o decreto que colocava fim ao subsídio 

dos combustíveis. Em reunião com a liderança indígena 

do país, o presidente disse que haverá a elaboração 

posterior de um novo decreto. 

BREXIT 

Em 2016, o primeiro-ministro do Reino Unido, David 

Cameron, decidiu se aliar ao partido nacionalista UK 

Independence Party com o objetivo de se reeleger. Para 

ingressar ao partido, foi solicitado que ele realizasse um 

referendo para que a população pudesse decidir se ficava 

ou não na União Europeia. Com 51,9% dos votos, os 

cidadãos decidiram que o Reino Unido deveria deixar o 

bloco, e então as negociações para concretizar a saída 

começaram. 

Após mais de três anos desde o referendo, o Reino Unido 

e a União Europeia chegaram a um novo acordo sobre o 

Brexit. O anúncio foi feito pelo premiê britânico, Boris 

Johnson, juntamente com o presidente da Comissão 

Europeia, Jean-Claude Juncker. Essa é mais uma tentativa 

de evitar uma saída do bloco sem acordo que poderia 

ocorrer no dia 31 de outubro.  

O próximo passo do processo, entretanto, será convencer 

o Parlamento Britânico a aprovar o novo texto – que já foi 

duramente criticado pela oposição após seu anúncio.  

Dentre os principais pontos do novo acordo, destacam-

se: 

O que aconteceu em outubro? 
Notícias do Brasil e do mundo Tempo de leitura: 5min 
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- Remoção do “Backstop” (“salvaguarda”) do novo 

acordo: esse mecanismo permitiria que a Irlanda do Norte 

continuasse dentro de algumas regras aduaneiras da EU, 

tornando desnecessário a checagem na fronteira com a 

Irlanda (que hoje é o principal problema presente nas 

negociações da saída do bloco). Entretanto, críticos 

afirmam que a permanência de um país do Reino Unido 

nas regras da UE vai contra o princípio básico do Brexit; 

- O Reino Unido continuará cumprindo as regras da UE 

até pelo menos o final de 2020, assim as empresas 

poderão se adaptar às mudanças e o governo poderá 

desenvolver acordos comerciais; 

- Pagamento de uma multa de aproximadamente 39 

Bilhões de libras esterlinas (R$ 200 bilhões) 

- Garantia do direito dos cidadãos europeus que vivem 

no Reino Unido e vice-versa. 

- A permanência da Irlanda do Norte no mercado único 

da União Europeia; 

- Quaisquer acordos comerciais futuros firmados pelo 

governo incluirá a Irlanda do Norte, já que ela continuará 

fazendo parte do território aduaneiro do Reino Unido; 

 

E o Brasil? 

Segundo a Confederação Nacional da Indústria (CNI), 

caso ocorra uma saída sem acordo, ou seja, no pior 

cenário possível, o Brasil poderia perder anualmente até 

US$ 736 milhões em exportações. Estima-se que no 

primeiro ano após a saída as exportações de frango 

salgado, cana de açúcar e carne processada de aves, por  

 

exemplo, sofreriam queda de até 30%, 8% e 33,7%, 

respectivamente.  

Portanto, diante de uma possível retração do PIB do 

Reino Unido, uma das maiores economias do mundo, 

diversos países concordam que o melhor desfecho do 

Brexit seria por meio de um acordo. 

EUA x China 

Não é de hoje que China e EUA estão em um litígio 

comercial. Desde o início de 2018, quando o presidente 

norte americano Donald Trump fez o primeiro anuncio de 

tarifas impostas sobre produtos chineses, o que se 

observa é uma sucessão de ataques entre os países e 

tentativas de acordo. Vale ressaltar que o presidente 

estadunidense vinha desde sua campanha eleitoral 

utilizando discursos protecionistas e criticando o déficit 

comercial com o país asiático, fazendo com que já 

houvesse uma tendência a distúrbios na relação entre as 

duas nações. A China, por sua vez, também realizou 

aumentos nas tarifas sobre produtos norte-americanos, e 

além disso, realizou a desvalorização de sua moeda, o 

Iuan, no intuito de aumentar o nível de exportações.  

O problema deste embate é que por se tratar das duas 

maiores economias mundiais, pode-se levar a uma 

escalada de tarifas, aumentando os custos de 

exportações e gerando um ciclo de diminuição do 

comércio internacional. Fazendo com que haja uma 

desaceleração do crescimento econômico global. Por 

este motivo, China e EUA esboçaram um pré-acordo no 

intuito de acabar com a guerra comercial vigente. 

Fim de ano pacífico? 

Na noite de sexta-feira (11), Donald Trump anunciou que 

EUA e China chegaram a um acordo comercial 

substancial, denominado por ele como “Fase um”, após 

reunião com o vice-primeiro-ministro chinês Liu He. 

Maiores detalhes do acordo não foram divulgados, no 

entanto, o presidente norte-americano citou que o 

mesmo atinge pontos relacionados a propriedades 

intelectuais, serviços financeiros e grandes compras 

agrícolas. 

 

 


