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volvimento nesse cenário. A ideia é identificar como tais transformações econômicas e
tecnológicas condicionam, geram desafios e oportunidades, para ação dos Estados e para as
políticas industriais.
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12 de novembro de 2014
O que aprendemos com os estudos econômicos e o que eles têm a dizer sobre a
indústria brasileira?
O painel objetiva discutir quais as principais contribuições do acúmulo de estudos econômicos gerados pela ABDI ao longo dos últimos dez anos, em parceria com instituições de
pesquisa e universidades, para a compreensão da indústria brasileira, para a condução da
política industrial e para sua trajetória futura.
11h50
Painelistas:
Mauro Borges Lemos, Ministro de Estado do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior
e Presidente da ABDI
Sergei Suarez Dillon Soares, Presidente do IPEA
Moderador:
João De Negri, Diretor de Inovação da FINEP
12h50 Brunch
O público e o privado na promoção do desenvolvimento industrial e tecnológico:
como construir instituições e conteúdos de política pertinentes aos tempos de hoje?
O painel objetiva tratar da relação público-privada com vistas à promoção do
desenvolvimento industrial, conferindo destaque às iniciativas, políticas e ações voltadas
à promoção da inovação. A ideia de fundo é explorar como diferentes países realizam
escolhas, coordenam posições entre os setores público e privado e estabelecem os
conteúdos de suas políticas e estratégias de promoção da inovação e do desenvolvimento
industrial.
14h

Confirmados:
Ailtom Nascimento (Stefanini)
André Singer (Usp)
Deborah Wince-Smith (CoC)
Mariano Laplane (CGEE)
Sylvia Schwaag (Vinnova)
Moderador:
Mario Sergio Salerno (USP)
Coordenador:
Otávio Silva Camargo (ABDI)

15h30 Pausa para café
KEYNOTE SPEECH – BRASIL: DE ONDE VIEMOS E PARA ONDE VAMOS?
15h50
a confirmar

Realização

Patrocínio

12 de novembro de 2014
Desenvolvimento industrial no Brasil: o que aprendemos e o que projetamos para o
futuro?

16h20

O painel tem o objetivo de discutir quais desafios e oportunidades as transformações marcantes deste Século – a grave crise financeira global, a elevação da Ásia como o eixo mais
dinâmico do comércio mundial, a intensificação do progresso tecnológico e a ascensão
de uma nova classe média em países em desenvolvimento – geram para economia e para
indústria brasileira. Tem ainda a finalidade de debater qual o papel da política industrial
nesse novo cenário, de apresentar o que aprendemos em nossa trajetória de implantação de
políticas industriais nos últimos 10 anos e de tentar apontar uma agenda de desenvolvimento industrial do Brasil para o futuro.
Confirmados:
Carlos Pacheco (ITA)
David Kupfer (BNDES)
Jorge Gerdau (CGDC)
Moderador:
Ricardo Felizzola (Altus)
Coordenadora:
Maria Luisa Campos Machado Leal (ABDI)
ENCERRAMENTO

17h30
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