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Desafios para o Brasil

• Como corrigir as distorções acumuladas nos últimos anos, em que os 
salários cresceram acima da produtividade?
• Como aumentar, de forma sustentável, a produtividade da indústria e, 

principalmente, do setor de serviços no Brasil?
• Qual o papel da inovação tecnológica para estimular o crescimento da 

produtividade?
• Que  mudanças são necessários para melhorar a eficácia & eficiência 

da “Politica de Desenvolvimento Produtivo” no Brasil?
• Quais são as mudanças institucionais que deveríamos implementar 

no Brasil para estimular a produtividade?



Algumas sugestões (BID)

• Uma política de desenvolvimento produtivo exitosa requer uma 
estrutura institucional que a sustente
• O setor público tem que ser suficientemente forte para implementar 

uma estratégia de desenvolvimento sólido e resistir à captura por 
parte dos interesses do setor privado
• A identificação do tipo de políticas a serem implementadas exige um 

diálogo público-privado qualificado
• Qualquer tentativa de selecionar setores/empresas impõe o emprego 

de critérios objetivos e processos transparentes



Areas Chave para a PDP  (BID)

• A inovação por parte das empresas estabelecidas
• O nascimento e crescimento de empresas de alta produtividade
• A educação e a formação profissional
• O financiamento do desenvolvimento produtivo
• A promoção da coordenação em clusters de empresas
• O aproveitamento das oportunidades de internacionacionalização
• O estímulo a setores promissores



Instituições para políticas exitosas (BID)

• Porque as instituições são importantes:
• Porque não se conhece te antemão quais são as políticas mais adequadas
• Porque a viabilidade das políticas é limitada pelos riscos associados às práticas governamentais (análise 

técnica é insuficiente)
• Capacidades obrigatórias: técnicas, organizativas e políticas 

• As PDP demandam:
• Mecanismos de descobrimento e aprendizagem
• Conhecimento tácito e flexibilidade
• Capacidade das instituições de avaliar e se adaptarem
• Capacidade de fomentar riscos calculados e aceitar uma proporção de fracassos

• Instituições públicas precisam interagir com o setor privado

• Capacidade de cooperação entre as agências públicas


