Local: CGEE, SCS Quadra 9, Torre C, 4º andar, Ed. Parque Cidade Corporate

Inscrições: CEPAL.brasilia@cepal.org

5 e 6 de abril de 2018

Alternativas para a crise brasileira:
Aportes de uma nova geração para a
mudança estrutural com igualdade
05/abr/18
9:30h

ABERTURA e BOAS VINDAS
▪Thomas Manz, representante da Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
▪Carlos Mussi, diretor da Comissão Econômica para América Latina e o Caribe (CEPAL)
▪Representante do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE)

10:00h-12:00h

MESA 1
Solidificar interesses e capacidades do Estado para a política de desenvolvimento
▪Contexto internacional e a igualdade no projeto de desenvolvimento
[Marcos Vinicius Chiliatto, CEPAL]
▪Desafios sócio-políticos de um projeto de mudança estrutural no Brasil
[André Calixtre, IPEA]
▪O papel do Estado e o planejamento do desenvolvimento
[William Nozaki, FESPSP/FLACSO]

14:30h-16:00h

MESA 2
Frentes de expansão e mudança estrutural progressiva
▪Políticas distributivas, padrões de consumo e estrutura produtiva
[Fernando Rugitksy, USP; Laura Carvalho, USP]
▪Políticas sociais, distribuição, crescimento e mudança estrutural
[Esther Dweck, UFRJ; Pedro Rossi, Unicamp]

16:30h-18:30h

MESA 3
Frentes de expansão e mudança estrutural progressiva
▪Política ambiental e mudança estrutural
[Camila Gramkow, UEA]
▪Desafios da indústria e da política industrial no contexto da manufatura avançada
[Caetano Penna, UFRJ]
▪Comércio e desenvolvimento produtivo das regiões brasileiras
[João Romero, UFMG]
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06/abr/18
9:00h-11:00h

MESA 4
Desafios de uma inserção internacional periférica
▪Como lidar com a inserção financeira periférica e o desafio do câmbio
[Guilherme Mello, Unicamp]
▪Como lidar com a inserção produtiva periférica
[Fernanda Graziella Cardoso, UFABC; Cristina Reis, UFABC]
▪Gestão da restrição externa, financiamento e endividamento
[André Biancarelli, Unicamp]

11:30h-13:00h

MESA 5
Financiamento doméstico do desenvolvimento e o desafio dos preços fundamentais
▪Um modelo fiscal progressivo e em favor do desenvolvimento
[Rodrigo Orair, IFI e IPEA]
▪Inflação por conflito distributivo: para além das metas de inflação e da austeridade
[Ricardo Summa, UFRJ]
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