RELATÓRIO ANUAL DO PONTO DE CONTACTO NACIONAL (2016)

QUESTIONÁRIO-RELATÓRIO DO PONTO DE CONTACTO NACIONAL (2016)

A. INFORMAÇÕES PARA CONTATO
Favor fornecer informações de contato da pessoa que preenche
este questionário.
Nome:

Denise Timo Galvão de Vellasco

Cargo:

Coordenadora do Ponto de Contato Nacional

Email:

denise.vellasco@fazenda.gov.br

Telefone:

+55 61 3412 4078

B. ORGANIZAÇÃO INSTITUCIONAL
(a) Localização do PCN
1. O PCN está localizado em um Ministério?

Yes

Caso sim, em que Ministério?

Ministério da Fazenda

Caso sim, em que Secretaria?

Secretaria de Assuntos Internacionais

2. O PCN está localizado em uma agencia de desenvolvimento?

No

3. O PCN é independente?

No

4. O PCN foi estabelecido por uma instrumento legal, regulador ou
administrativo (e.g. um decreto)?

Yes

Caso sim, favor informar o nome e a data desse instrumento

Portaria No 92, de 12 de maio de 2003.

Comentários adicionais sobre o endereço do PCN:
SAUS Q. 03 Bloco ‘O’ – Ed. Órgãos Regionais – 10th floor
Room 10004 – Brasilia – DF – Brazil
CEP 70079-900

(b) Composição do PCN
5. Quem são os membros do PCN?
Descreva as funções dos membros do PCN (por exemplo,
Presidente, Secretariado, Perito Independente, etc.). Não são
necessários nomes. A Coordenação Nacional do PCN é liderada por
um Especialista da Coordenação Geral de Políticas Comerciais,
cujo chefe é o substituto do Coordenador Nacional.

A Coordenação Nacional do PCN é liderada por
uma Especialista da Coordenação Geral de Políticas
Comerciais, COPOL-SAIN. O Coordenador-Geral é o
substituto do Coordenadora Nacional do PCN.

6. O PCN tem pessoal com dedicação exclusiva?
Se sim, por favor indique o número.

Yes

1, desde 30 nov 2016

7. O PCN tem pessoal com dedicação parcial?
Se sim, por favor indique o número.

No

Clique aqui para inserir
texto.

8. Algum funcionário em tempo integral ou parcial se juntou ao
PCN durante o ano?
Se sim, por favor indique quantos.

No

Clique aqui para inserir
texto.
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9. Algum funcionário em tempo integral ou parcial deixou o PCN
durante o ano?
Se sim, por favor indique quantos.
10. Outros ministérios fazem parte dos arranjos institucionais do
PCN? (Por exemplo, representantes de órgãos consultivos ou de
supervisão, participantes em instâncias específicas, etc.)

Se for o caso, indique os Ministérios (por exemplo, Assuntos
Sociais, Trabalho, Comércio, Meio Ambiente, Relações Exteriores,
Justiça, Finanças, etc.)

No

Click here to enter text.

Yes

O Grupo de Trabalho NCP do Brasil inclui
representantes do Ministério das Finanças,
Ministério das Relações Exteriores, Ministério do
Trabalho, Ministério da Justiça, Ministério da
Indústria e Comércio Exterior, Ministério do
Planejamento, Ministério da Ciência, Tecnologia e
Inovação, Banco Central do Brasil, Secretaria de
Direitos Humanos e Controladoria Geral da União.

11. Os parceiros sociais e outras partes interessadas (sindicatos,
empresários, sociedade civil e outras organizações não
governamentais) fazem parte dos arranjos institucionais do PCN?
(Por exemplo, representados em órgãos consultivos ou de
supervisão, representados no PCN, ou que participem em
instâncias específicas)
ONGs

No

Representantes da comunidade empresarial

No

Sindicatos

No

12. O PCN tem um órgão consultivo?

Yes
O Grupo de Trabalho do PCN do Brasil atua como
órgão consultivo. O Grupo de Trabalho decide se
uma Notificação de Inobservância será ou não
aceita para um exame mais aprofundado. Todos os
assuntos e decisões do PCN são apresentados e
discutidos pelo Grupo de Trabalho, cujos membros
também atuam como relatores de alegações.
do Ministério das Finanças, Ministério das
Relações Exteriores, Ministério do Trabalho,
Ministério da Justiça, Ministério da Indústria e
Comércio Exterior, Ministério do Planejamento,
Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação,
Banco Central do Brasil, Secretaria de Direitos
Humanos e Controladoria Geral da Uniã.

Em caso afirmativo, descreva suas funções

Em caso afirmativo, liste os nomes das organizações que estão
representadas no órgão consultivo e o tipo de organização, ou
forneça um link para a lista no site do PCN.
(e.g. governo, ONGs, sindicatos, empresas, organizações
empresariais, academia, etc.)
Em caso afirmativo, indicar com que frequência o PCN se reúne
com o órgão consultivo

três vezes ao ano

13. O PCN tem um órgão de supervisão?

No

Em caso afirmativo, descreva as suas funções

N/A

Se sim, liste os nomes das organizações que estão representadas
no órgão de supervisão e o tipo de organização, ou forneça um
link para a lista no site do PCN.
(Por exemplo, governo, ONG, sindicato, empresa, organização
empresarial, acadêmica, organização de consumidores, etc.)

N/A

Em caso afirmativo, indicar a frequência com que o órgão de
supervisão se reúne.
14. O PCN tem um corpo de aconselhamento e supervisão?
Em caso afirmativo, descreva as suas funções

N/A
No
N/A
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Se sim, liste os nomes das organizações que estão representadas
no órgão de supervisão e o tipo de organização, ou forneça um
link para a lista no site do PCN.
(Por exemplo, governo, ONG, sindicato, empresa, organização
empresarial, acadêmica, organização de consumidores, etc.)

N/A

Em caso afirmativo, favor indicar o numero de encontros desse
órgão.

N/A

Comentários adicionais sobre a composição do PCN:
Click here to enter text.

(c) Recursos financeiros
15. O PCN teve orçamento próprio este ano?

Yes

16. O PCN teve orçamento específico para realizar suas atividades
promocionais durante o ano?

No

Se não, os recursos financeiros para atividades promocionais
foram alocados em uma base ad hoc quando solicitado pelo PCN?

Yes

17. O PCN teve orçamento específico para realizar suas atividades
relacionadas a instâncias específicas durante o ano?

Yes

Se não, os recursos financeiros para casos específicos foram
alocados numa base ad hoc quando solicitados pelo PCN?

Yes

18. Durante o ano, o PCN conseguiu ter acesso a fundos para as
seguintes actividades:
Organização de eventos promocionais

No

Assistir às reuniões do NCP na OCDE

Yes

Participar de eventos organizados por outros PCNs

No

Participar de eventos organizados por outras partes interessadas
Recursos para pagamento de mediador profissional ou honorários
internos de mediador
Pesquisa ativa de casos específicos

Yes
No
No

Comentários adicionais sobre recursos financeiros:
Click here to enter text.

(d) Relatórios
19. O PCN informa o governo sobre suas atividades?

Yes

Se sim, com que frequência?

Once a year

20. O PCN relata ao Parlamento as suas actividades?

No

Se sim, com que frequência?

N/A
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Comentários adicionais sobre relatórios:
Click here to enter text.

C. INFORMAÇÃO E PROMOÇÃO
(a) Site do PCN
21. Foi criado um novo site do PCN este ano?
Se sim, forneça o link.

No

22. Os seguintes itens estão disponíveis no site do PCN:
Informações sobre as Diretrizes e o papel do PCN
O texto das Diretrizes

Yes

Uma descrição das Diretrizes

No

Informações sobre o PCN e seu mandato

Yes

O Relatório Anual do PCN de 2015 apresentado à OCDE

Yes

O próprio relatório anual do NCP de 2015

No

Informações sobre instâncias específicas
Informações sobre como enviar uma instância específica

Yes

Regras de procedimento do NCP

Yes

Todas as declarações finais desde 2011

Yes

Informação sobre atividades promocionais
Informações sobre próximos eventos de promoção das Diretrizes

Yes

Informações sobre eventos passados de promoção das Diretrizes

Yes

Informações de contato
Informações sobre como fazer uma consulta ao PCN

Yes

Um número de telefone para acessar diretamente o PCN

Yes

Um endereço de e-mail para acessar o NCP diretamente

Yes

Comentários adicionais sobre o site PCN:
Click here to enter text.

(b) Atividades Promocionais
23. . O PCN organizou ou co-organizou eventos para promover as
Diretrizes e/ou o PCN durante o ano?
Em caso afirmativo, fornecer pormenores no quadro 1 do Anexo 1.

Yes

24. O NCP fez uma apresentação para promover as Diretrizes e /
ou o PCN em eventos organizados por outros?
Em caso afirmativo, fornecer pormenores no quadro 2 do Anexo 1.

Yes

25. O PCN usou as mídias sociais para se comunicar sobre as
atividades promocionais do PCN durante o ano?

No

26. O PCN realizou reunião de partes interessadas durante o ano?

No
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Click here to enter text.

27. O PCN promoveu as Diretrizes entre a comunidade
empresarial durante o ano?

Yes

28. O PCN realizou algum treinamento sobre as Diretrizes
destinado a empresas durante o ano?

No

29. O PCN promoveu as Diretrizes entre as ONGs durante o ano?
30. O PNC promoveu as Diretrizes entre sindicatos durante o ano?

No
No

31. O PNC promoveu as Diretrizes entre agências governamentais
durante o ano?

Yes

32. O PCN promoveu as Diretrizes entre embaixadas no exterior
durante o ano?

No

33. O PNC promoveu orientações para as agências de promoção
de investimentos durante o ano?

No

34. O PNC referiu-se aos seguintes relatórios de orientação
setorial em atividades de promoção durante o ano:
Guia da OCDE de Deligência para as Cadeias de Fornecedores do
Setor Mineral em Áreas de Conflito e de Alto Risco

No

Guia da OCDE de Diligência para o Envolvimento Expressivo de
Partes Interessadas do Setor Extrativo

No

Orientação da OCDE-FAO para Cadeias de Abastecimento Agrícola
Responsáveis

No

Comentários adicionais sobre a sessão Atividades Promocionais:
Click here to enter text.

D. INSTÂNCIAS ESPECÍFICAS
(a) Regras procedimentais do
PCN para o tratamento de
instâncias específicas
35. O PCN possui regras
procedimentais que descrevem
o tratamento de casos
específicos?
36. As regras de procedimento
estão disponíveis on-line?
Se sim, forneça o link. Em caso
negativo, anexar uma cópia das
regras de procedimento a este
questionário
37. O regulamento do PCN foi
modificado este ano?

Yes

http://www.pcn.fazenda.gov.br/assuntos/ocde/diretrizesda-ocde-para-as-empresas-multinacionais

Yes

Yes

Observações adicionais sobre a
secção Regulamento interno:
Resolução 01/2016 com novo
endereço do PCN na SAIN/MF e
modificação no Parágrafo único
do Art. 10.
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(b) Praticidades sobre estâncias
específicas.
38. O PCN confirma
recebimento ou submissão de
alguma instância específica?
39. Quem tem a aprovação final
para o aceite de uma instância
específica?
Indique a função de servidores
relevante dentro do PCN. Não
são necessários nomes.
40. Quem tem a assinatura final
das declarações finais?
Indique a função de servidores
relevante dentro do PCN. Não
são necessários nomes.
41. O PCN solicita o retorno das
partes sobre o procedimento
após a conclusão de uma
instância específica?
42. O pessoal do NCP foi
treinado em resolução de
litígios ou resolução de
problemas (por exemplo,
mediação)?
43. O NCP contou com
mediadores profissionais
durante o ano?

Yes

O Grupo de Trabalho do PCN

O Grupo de Trabalho do PCN

Yes

No

No

Comentários adicionais sobre a
seção Práticas com Instâncias
Específicas:
Click here to enter text.

(c) Relatos de Instâncias
Específicas
44. O PCN recebeu novas
submissões de instâncias
específicas durante o ano?
Em caso afirmativo, fornecer
pormenores no Anexo 2.
45 Dos casos específicos que já
estavam em curso no início do
ano, existe algum ainda em
curso ao final do ano civil?
Em caso afirmativo, fornecer
pormenores no Anexo 2.

No

Yes
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Comentários adicionais sobre a
seção Relatos de Instâncias
Específicas:
Click here to enter text.

E. APRENDIZAGEM ENTRE PARES - PEER LEARNING
46. O PCN participou nas seguintes atividades com outros PCN
durante o ano:
O PCN promoveu atividades de aprendizagem de pares

Yes

Cooperação com outros PCNs no tratamento de casos específicos

Yes

Orientação/capacitação de outro PCN

No

47. O PNC está interessado em organizar um evento de
aprendizado / troca de experiências sobre o PCN em 2017?

No

48. Qual o tópico que o PCN consideraria uma prioridade a ser
abordado em um evento de aprendizagem entre pares?

Mediação e Promoção

49. O PNC está interessado em participar no desenvolvimento de
ferramentas para uso pelos PCNs?

Yes

Comentários adicionais sobre a seção Atividades de
aprendizagem entre pares Click here to enter text.

F. COERÊNCIA POLÍTICA
50. Houve referência às Diretrizes na legislação nacional
pertinente adotada durante o ano?
(Por exemplo, sobre a conduta empresarial responsável, relatórios
não financeiros, regulação de créditos à exportação, contratos
públicos)

No

Em caso afirmativo, forneça um link para a legislação.
Se um link não estiver disponível, anexe uma cópia da legislação a
este questionário.

Clique aqui para inserir texto.

51. O PCN fez declarações públicas sobre instâncias específicas a
funcionários públicos?

No

52. O PCN fez declarações públicas sobre instâncias específicas a
funcionários públicos responsáveis por missões comerciais?
53. O PCN fez declarações públicas sobre casos específicos a
funcionários responsáveis pelo comércio exterior e incentivos ao
investimento?

No

No

54. Seu país adotou um Plano de Ação Nacional?
Em caso afirmativo, indicar qual o tipo de PNA.

No

Em caso afirmativo, o PNA faz referência às Diretrizes?

Choose an item.

Em caso afirmativo, o PNA faz referência ao PCN?

Choose an item.
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N/A

55. Um PNA esteve em desenvolvimento este ano?
Em caso afirmativo, indicar qual o tipo de PNA.

Yes

NAP on Business and
Human Rights

Em caso afirmativo, o PNC participou no desenvolvimento do
Plano de Ação Nacional?

Yes

56. Indique outros exemplos de actividades de coerência política:

Apresentação de seminário na Federação das
Indústrias da União Europeia- FIESP sobre a
Conduta Empresarial Responsável

Comentários adicionais sobre Coerência de Política:
Clique aqui para inserir texto.

G. IMPACTO E TRABALHO FUTURO
57. O PCN tem um plano promocional para o próximo ano (2017)?

No

58. O PCN está interessado em ser um revisor em uma revisão
pelos pares planejada para 2017 ou 2018?

No

59. O PNC está interessado em ser observador de uma revisão
pelos pares planejada para 2017 ou 2018?

Yes

60. O PCN enfrentou algum desafio específico que gostaria de
destacar este ano

Sim. Restrições orçamentárias governamentais.

Comentários adicionais sobre a seção Impacto e trabalho futuro:
Clique aqui para inserir texto
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Anexo 1: ATIVIDADES PROMOCIONAIS DO PCN

Forneça informações sobre eventos organizados ou co-organizados pelo PCN (Tabela 1) e eventos em que o PCN participou para promover as Diretrizes (Tabela 2).
Selecione o tipo de evento, tamanho e tipo de público-alvo, bem como o tema dos menus suspensos para cada evento.
Adicione linhas adicionais, se necessário.

Table 1
O PCN organizou ou co-organizou eventos para promoção das Diretrizes e/ou do PCN?
Título

Dia de
aprendizag
em entre
pares, com
os PCNs do
Reino
Unido e
Noruega

Data
(dd/mm/yyyy)

16/02/2016

Total =

Local

Tipo de evento

Tamanho da
audiência

PCN Brasil
Brasilia

Meeting

<10

Organizado ou
co-organizado?

Público-alvo

Tema

e.g. Representantes de empresas, ONGs, Sndicatos,
Academia, Publico em geral, Governo, etc

e.g. as Diretrizes da OCDE, as
atividades do PC, as atividades e
orientações em due diligence, etc.

Organised

GT do PCN e partes interessadas

Procedimentos do PCN

1
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Table 2
Apresentações do PCN para promoção das Diretrizes e/ou do PCN em eventos organizados por outros
Público-alvo
Titulo

Seminário
Int. Sobre
Direitos
Humanos e
Empresas

Segundo
Seminário
Brasil-União
Europeia
sobre
Responsabil
idade
Empresarial
Corporativa

Data
(dd/mm/yyyy)

03/03/2016

25/11/2016

Total =

Local

Tipo de evento

Secretaria de
Direitos
Humanos,
Ministério da
Justiç

Other

FIESP

Conference

Tamanho da
audiência

10-50

>100

2
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e.g. Representantes de
empresas, ONGs,
Sndicatos, Academia,
Publico em geral,
Governo, etc

Organizador

Tipo de intervenção

Co-organised

ONGs,
Academia,
Governo
Representantes
, Publico em
General

Direitos Humanos e o
Plano de Ação Nacional das
Nações Unidas, Diretrizes
da OCDE para Empresas
Multinacionais

Co-organised

ONGs,
Academia,
Governo
Representantes
, Publico em
General

Responsabilidade
Empresarial Corporativa e
Diretrizes da OCDE

Tema da intervenção

Seminário Int. Sobre Direitos
Humanos e Empresas

Segundo Seminário BrasilUnião Europeia sobre
Responsabilidade
Empresarial Corporativa

Anexo 2: INSTÂNCIAS ESPECÍFICAS

Forneça detalhes sobre o seguinte na tabela abaixo:
1. Casos específicos em curso durante o ano (casos específicos recebidos e considerados merecedores de um exame mais aprofundado após a avaliação inicial e sob consideração pelo PCN).
2. Casos específicos concluídos durante o ano (casos específicos que o PCN considerou merecer exame posterior após a avaliação inicial e que foram posteriormente encerrados).
3. Casos específicos não aceites durante o ano (casos específicos que o PCN considerou não merecer maior exame).
Adicione linhas adicionais, se necessário.
Encorajamos todos os PCNs a informar a Secretaria sobre casos específicos recebidos ea fornecer uma declaração final assim que ela estiver disponível, a fim de manter a base de dados da
OCDE atualizada em todos os momentos. Para todos os casos específicos que ainda não foram relatados ao Secretariado, preencha e envie este formulário para Alison.holm@oecd.org e
Kathryn.dovey@oecd.org.
Para todas as instâncias específicas que estão atualmente EM ANDAMENTO:

Nomes das partes

Data de
recebimento
(dd/mm/yyyy)

Van Oord – ONGs
brasileiras e
holandesas

08/06/2015

Total =

A avaliação inicial é
acessível publicamente?

Link para o banco de dados da
OCDE está disponível?

Yes

http://mneguidelines.oecd.org/datab
ase/instances/br0023.htm

1
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O PCN cooperou com outros PCNs durante a execução desta instância
específica? Em caso afirmativo, favor descrever.

O PCN Holandês auxiliou o PCN Brasil. Houve o caso Atradius-Van Oord, concluído pelo PCN
da Holanda, ao final de 2016

Para todas as instâncias específicas concluídas este ano de 2016:
Data de
recebimento

Data de
conclusão

(dd/mm/yyyy)

(dd/mm/yyyy)

Direitos Humanos e
Temas ambientais
no Brasil

18/06/2013

Violação a direitos
de trabalhadores em
Bangladesh

17/10/2013

Título

Total =

Resultados alcançados

Acompanhamento feito pelo
PCN

O PCN cooperou com outros
PCNs durante a execução dessa
instância específica? Em caso
afirmativo, favor descrever.

http://mneguidelines.oe
cd.org/database/instanc
es/br0020.htm

Agreement reached between the
parties inside the NCP process

Follow-up planned for the future

No. N/A

http://mneguidelines.oe
cd.org/database/instanc
es/br0022.htm

Change in company
policy/procedure

No follow-up

No. N/A

Link para o banco de
dados da OCDE

24/09/2016

08/12/2016

2

Para todas as instâncias específicas NÃO ACEITAS durante este ano:
Data de
recebimento

Título

(dd/mm/yyyy)

Alegação de
impactos a direitos
humanos por
Multinacional
brasileira pelo
fornecimento de gá
lacrimogêneo ao
Bahrein

22/09/2015

Total number=

Link para o banco de
dados da OCDE

Razões para não aceitação da alegação

O PCN cooperou com outros PCNs durante a execução dessa
instância específica? Em caso afirmativo, favor descrever.

N/A

The issue is not material and substantiated

No. N/A

1
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FIM DO QUESTIONÁRIO
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