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Prefácio

A plataforma para uma década 
latino-americana foi o tema central 
do Fórum Econômico Mundial da 
América Latina de 2011, na cidade 
do Rio de Janeiro, Brasil. O evento foi 
realizado em momento excepcional 
da história da América Latina, com a 
maioria dos países bem posicionada 
para o crescimento econômico e 
disposta a empenhar-se ativamente 
nas questões internacionais. O maior 
desafio da região é estabelecer metas 
realistas a serem atingidas até o final 
da década e mobilizar-se para cumpri-
las num cenário  global em profunda 
transformação. A fim de enfrentar 
tamanho desafio, 750 grandes líderes 
regionais e mundiais de 45 países 
reuniram-se para abordar três grandes 
vertentes: 1) o fortalecimento da 
governança regional e internacional; 
2) o incremento da inovação e da 
produtividade para um crescimento 
igualitário; e 3) a promoção de 
parcerias eficazes visando  um 
desenvolvimento sustentável.

A América Latina vem ganhando 
relevância no cenário internacional, 
apesar de ainda ser uma região de 
oportunidades e desafios econômicos 
bastante heterogêneos. Praticamente 
todos os países que a compõem 
têm feito progressos significativos 
para alcançar um crescimento 
econômico sustentado, graças 
a uma combinação de fatores 
internos e externos que colocam 
a região adiante das demais,  com 
um crescimento médio estimado 
da ordem de 4,6% em 2011. Este 
desempenho relativamente satisfatório 
alicerça-se na implementação 
coerente de políticas fiscais e 
monetárias domésticas responsáveis, 
na promoção de reformas estruturais, 
em instituições financeiras robustas, 
na diversificação dos mercados de 

exportação, bem como na conjunção 
de circunstâncias externas atenuantes 
como liquidez multilateral oportuna, 
disponibilidade de recursos financeiros 
e demanda contínua de commodities, 
principalmente da China, entre outros 
países asiáticos.

No âmbito social, programas de 
redução da pobreza, tais como a 
ajuda financeira condicionada, estão 
beneficiando mais de 110 milhões 
de latino-americanos. Em somente 
seis anos tais medidas já retiraram 
da pobreza 40 milhões de pessoas, 
com repercussões positivas inclusive 
na saúde e na educação. A expansão 
da classe média parece estar em 
relação direta com o crescimento 
econômico esperado no longo prazo, 
embora a desigualdade ainda seja 
um grande desafio. Visto que o 
narcotráfico, o crime organizado e 
a violência afetam a estabilidade da 
região, é inegável a importância de 
melhores condições de educação, 
de inovação, de infraestruturas 
modernas e de integração regional 
para a sua competitividade. Estes 
elementos essenciais representam 
a solução para que possamos 
melhorar a produtividade, alcançar 
um crescimento econômico inclusivo 
sustentado e fazer avanços na esfera 
social.

Os principais resultados e ideias 
resultantes do Fórum Econômico 
Mundial da América Latina de 2011 
são apresentados neste relatório, que 
também traz estratégias que foram 
destacadas e propostas como bases, 
para o estabelecimento de metas 
regionais. . O objetivo é que a América 
Latina avance na implementação 
de “economias verdes” prósperas, 
edificadas no verdadeiro potencial 
da região e nas conquistas positivas 

com relação ao desenvolvimento 
econômico de longo prazo, à 
estabilidade política e aos progressos 
sociais, sempre levando em conta 
a responsabilidade ecológica e o 
desenvolvimento sustentável.

Marisol Argueta de Barillas
Diretora Sênior e Chefe para a América Latina
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A plataforma para uma década latino-
americana representa a meta de criar 
regionalmente uma “economia verde” 
próspera. Constrói-se com base no 
verdadeiro potencial da região e nas 
realizações positivas em matéria de 
desenvolvimento econômico no longo 
prazo e avanços sociais, sem deixar 
de lado a responsabilidade ecológica 
nem o desenvolvimento sustentável. 
Programas bem-sucedidos voltados 
para a redução da pobreza e a 
coesão social, que tiraram da penúria 
40 milhões de pessoas nos seis 
últimos anos, são conquistas de 
relevância que lhe servem de alicerce. 
Tal concepção implica a criação de 
modelos sustentáveis de gestão de 
uma quantidade considerável de 
recursos naturais localizados em suas 
terras, bem como o fortalecimento 
da estabilidade macroeconômica 
e da governança democrática que 
a América Latina recentemente. 
alcançou.

Ao longo da década, a atenção do 
mundo todo estará voltada para 
a América Latina – e para o Brasil 
em particular – por sediar grandes 
eventos, tais como a Conferência 
sobre Desenvolvimento Sustentável 
Rio+20, da ONU, em 2012; a Copa 
do Mundo da FIFA, em 2014; e os 

Jogos Olímpicos, em 2016. Com o 
México na presidência do G20 em 
2011-2012 e com a consolidação da 
recém-criada “Aliança do Pacífico”, 
que integra as economias do México, 
Colômbia, Peru e Chile, surgem 
excelentes possibilidades para um 
melhor posicionamento no cenário 
global nos próximos anos. Com 
uma população que deverá atingir 
650 milhões até 2020, a América 
Latina está agora em condições mais 
favoráveis do que nunca para afirmar 
essa oportunidade de liderança. A 
governança está fortalecida, a região 
manteve uma relativa estabilidade 
econômica mesmo durante a crise 
financeira dos países desenvolvidos, 
sem contar que a demanda por seus 
recursos está em aumento constante. 
Todos os requisitos essenciais estão 
alinhados para que a América Latina 
tenha sucesso nos anos vindouros.

Para realizar tal intento, a América 
Latina deve, contudo, superar vários 
obstáculos que podem constituir um 
entrave ao crescimento ou até mesmo 
provocar um retrocesso. O Fórum 
Econômico Mundial da América 
Latina de 2011, realizado no Brasil, 
na cidade do Rio de Janeiro, reuniu 
750 líderes mundiais e regionais 
de 45 países para debater sobre 

o tema “Construindo a plataforma 
para uma década latino-americana”. 
Os líderes discutiram estratégias 
de como abordar os desafios e 
as oportunidades da região. As 
conclusões foram organizadas nos 
pilares a seguir.

Fortalecimento da governança 
regional e internacional
O crescimento do comércio 
intrarregional e das empresas 
multinacionais latino-americanas 
(“multilatinas”) incrementou as 
interconexões da região. No 
entanto, a colaboração política não 
acompanhou o ritmo das relações 
econômicas, sobretudo no que diz 
respeito a desafios comuns, como 
o narcotráfico e a preservação de 
recursos.

• Relações econômicas  – O 
fortalecimento do comércio e 
o aumento da competitividade 
das empresas latino-americanas 
podem continuar dando impulso 
à cooperação regional, às 
oportunidades de negócios e 
à prosperidade econômica. 
Estratégias: Simplificar a legislação 
fiscal, promover redes de 
produção transnacionais de bens e 
serviços, incentivar a liderança do 
setor privado no comércio regional 
e otimizar o processo de inovações 
voltadas para o mercado.

• Narcotráfico  – O tráfico 
de entorpecentes continua 
assolando a região, apesar das 
várias décadas de investimento 
na “guerra contra as drogas”. 
Estratégias: Desenvolver leis e 
políticas internas para combater 
e controlar o comércio ilícito 
e incrementar a cooperação 
regional e internacional, a 
fim de empreender uma luta 
conjunta eficaz não só contra o 
narcotráfico, mas também contra o 
comércio ilegal de armas, o crime 
organizado e outras atividades 
criminosas correlatas.

 

Sumário executivo: Construindo a plataforma 
para uma década latino-americana
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• Boa governança – A governança 
democrática tem sido reforçada 
praticamente em toda a América 
Latina, mas mesmo assim a 
corrupção ainda persiste. Em 
algumas nações, o Executivo 
nem sempre respeita os limites 
do poder e os sistemas judiciais 
precisam ser mais robustos. 
Estratégias: Simplificar os 
processos administrativos e 
fazer uso de alianças regionais 
e de tecnologia para coibir a 
corrupção e os abusos; aprimorar 
os instrumentos e mecanismos 
regionais que possibilitem uma 
ação coletiva capaz de prevenir 
violações da democracia e 
garantir a preservação da ordem 
democrática.

Incrementação da inovação 
e da produtividade para um 
crescimento igualitário
A recente alta das commodities foi 
a pedra fundamental do alicerce 
econômico da década latino-
americana, mas, como em todos 
os ciclos econômicos, este também 
terá um fim. A América Latina deve 
promover mais produções de valor 
agregado, investir mais em pesquisa 
e introduzir mais inovações com 
tecnologias avançadas e novos 
modelos de negócios. A região 
precisa aproveitar os ganhos atuais e 
preparar-se para o futuro, abordando 
a inclusão social, fortalecendo 
a educação e melhorando as 
infraestruturas.

• Educação – Atualmente o sistema 
educacional da região está mal 
equipado para dar conta do 
empreendedorismo, das inovações 
e das oportunidades de emprego 
de que a próxima geração 

precisará. Estratégias: Aprimorar 
a qualidade do ensino, incentivar 
a frequência escolar e ampliar os 
programas de formação técnica. 

• Inovação – O fortalecimento 
das inovações na América Latina 
ajudaria a enfrentar dois desafios 
que dificultam o crescimento: a 
baixa produtividade e a exclusão 
social. Estratégias: Melhorar 
a educação, aperfeiçoando e 
modernizando os currículos, e 
estabelecer uma correlação entre 
as instituições acadêmicas, o 
governo e o setor privado.

• Infraestrutura  – A falta de 
infraestrutura  não só priva 
milhões de pessoas dos serviços 
básicos, mas também prejudica 
a produtividade e impede 
o crescimento econômico. 
Estratégias: Otimizar o 
planejamento de longo prazo, a 
fim de gerir os recursos de modo 
mais eficaz, neutralizar o impacto 
ambiental e administrar as verbas 
com mais responsabilidade.

• Crédito – O fortalecimento das 
pequenas e médias empresas 
será imprescindível para retirar 
milhões de pessoas da pobreza; 
nem todos os latino-americanos, 
entretanto, têm acesso ao crédito. 
Estratégias: Ampliar o acesso dos 
empreendedores ao crédito e usar 
a tecnologia e a inovação para 
popularizar os microempréstimos e 
a poupança.

• Emprego – Leis trabalhistas 
rígidas, que, a princípio, visavam a 
proteger os trabalhadores, acabam 
por diminuir as oportunidades 
de emprego em alguns países 
e impedir a possibilidade de 

“Ao mesmo tempo que 
estamos ansiosos para nos 
comprometermos com a 
melhora da governança global, 
constatamos que no Brasil 
existe um sentimento cada vez 
maior de que o nosso futuro está 
estreitamente vinculado aos 
nossos vizinhos.”

Antonio De Aguiar Patriota, Ministro das 
Relações Exteriores, Brasil

“No Brasil está havendo uma 
convergência de opiniões para 
um grande projeto.” 

Fernando Pimentel, Ministro do 
Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 
Brasil

“Diferentemente da Europa, o 
principal problema da América 
Latina não é a falta de emprego, 
pois as disparidades estão 
diminuindo.” 

Luis A. Moreno, Presidente do Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, 
Washington DC, EUA; Copresidente do Fórum 
Econômico Mundial da América Latina
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expansão de empresas na 
América Latina. Estratégias: 
Reformar a legislação 
trabalhista, a fim de promover a 
inclusão e usar incentivos fiscais 
para aumentar os empregos 
formais.

• Igualdade de gênero  – Em 
muitos países da América 
Latina, as mulheres atingiram 
um nível de educação 
comparável ao dos homens; 
no entanto, ainda estão sub-
representadas no mercado 
de trabalho. Estratégias: 
Incrementar a flexibilidade 
de políticas que incentivem 
o equilíbrio entre a família e a 
carreira profissional, bem como 
favorecer a presença feminina 
nos setores público e privado, 
a fim de aumentar a sua 
representatividade.

Promoção de parcerias eficazes 
para um desenvolvimento 
sustentável
A América Latina goza de uma 
condição privilegiada no que diz 
respeito aos desafios ambientais 
globais, como a mudança climática 
e a escassez de água, graças ao 
manancial de recursos naturais 
que possui. Com 24% das terras 
aráveis do planeta, a região tem 
a capacidade de ser líder mundial 
no desenvolvimento de uma 
“economia verde” e deve elaborar 
estratégias para um crescimento 
equilibrado.

• Energia – Apesar de contar 
com recursos energéticos 
abundantes, a América Latina 
precisa elaborar políticas e 
desenvolver expertise no 
setor privado, para que tais 
recursos sejam utilizados com 
eficácia e que seja garantida a 
segurança energética para as 
gerações futuras. Estratégias: 
Usar créditos fiscais e outros 
incentivos para auxiliar o 
desenvolvimento de energias 
renováveis e incorporar redes 
inteligentes (“smart grids”) nas 
infraestruturas energéticas.

• Agricultura – A produção de 
alimentos deve aumentar em 
80% até 2050, para atender 
as necessidades globais; 
além disso, a demanda por 

“Grandes eventos aumentam 
o desenvolvimento e 
criam um importantíssimo 
reposicionamento dos países.” 

Sir Martin Sorrell, CEO da WPP, Reino Unido; 
Copresidente do Fórum Econômico Mundial da 
América Latina

“Os projetos em pauta da 
América Latina são de escala 
mundial.” 

Vikram Pandit, CEO do Citigroup, EUA; 
Copresidente do Fórum Econômico Mundial da 
América Latina

“É preciso que haja um modelo 
de negócios para desenvolver 
ainda mais a propriedade 
intelectual já existente.”  

Orit Gadiesh, Presidente da Bain & Company, 
EUA; Membro do Conselho de Fundação do 
Fórum Econômico Mundial; Copresidente do 
Fórum Econômico Mundial da América Latina

“Costumamos associar inovação 
a tecnologia e produtos, mas ela 
também tem a ver com modelos 
de negócios e serviços.”  

Frederico Fleury Curado, Diretor-Presidente 
da EMBRAER; Copresidente do Fórum 
Econômico Mundial da América Latina

biocombustíveis também deve 
pressionar ainda mais o setor 
agrícola. A América Latina, 
embora tenha condições de 
ajudar a resolver esses problemas, 
ainda enfrenta uma série de 
obstáculos. Estratégias: Otimizar 
as infraestruturas, liberalizar o 
comércio, reforçar as parcerias 
entre as instituições acadêmicas, 
o governo e o setor privado, bem 
como melhorar a conservação 
da água por meio de políticas e 
planejamentos fiscais. 

• Recursos – A preservação 
dos recursos naturais será 
fundamental para o sucesso da 
América Latina no longo prazo, 
mas nem por isso deve impedir 
o crescimento econômico. 
Estratégias: Desenvolver parcerias 
de proteção ambiental com o setor 

privado, sem a dependência do 
governo, aprimorar as avaliações 
do impacto ambiental dos projetos 
de infraestruturas, ampliar os 
critérios de avaliação do uso de 
recursos e quantificar o impacto 
das empresas responsáveis.
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Fortalecendo a governança 
regional e internacional
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Embora já estejamos no despontar 
da tão esperada década latino-
americana, a integração regional ainda 
está longe de alcançar a plenitude. No 
entanto, os intercâmbios comerciais 
e os investimentos intrarregionais 
unem os países vizinhos como nunca 
se vira antes. Problemas comuns, 
como o narcotráfico, criminalidade e a 
preservação ambiental, parecem que 
podem ser objeto de uma solução 
conjunta. Ao mesmo tempo, os 
cidadãos de alguns países solicitam 
o apoio dos vizinhos para contornar 
obstrucionismos políticos internos.  

Competitividade além das 
commodities
A dependência de commodities 
aumenta a exposição dos países 
latino-americanos às flutuações 
de preço globais, além de não 
criar empregos de alta qualidade. 
Investimentos em inovação e 
infraestrutura talvez possam abrir 
o caminho para um futuro mais 
sustentável, o que não impede os 
governos da região de empreenderem 
outras ações para contemporizar essa 
difícil situação.

•	 Simplificar	a	legislação	fiscal	para	
estimular	a	competitividade. Além 
de reduzir a carga tributária, os 
países latino-americanos têm 
de simplificar a sua legislação 
fiscal para diminuir a burocracia 
e melhorar a competitividade. 
O Brasil e os demais países da 
América Latina não se devem 
limitar a reduzir imposto. Precisam 

agir de modo a abordar a 
supervalorização das moedas 
locais em relação às estrangeiras, 
a fim de manter as exportações 
mais competitivas, sobretudo de 
produtos manufaturados.

•	 Ampliar	o	comércio	intrarregional,	
apesar	da	falta	de	acordos	
bilaterais.	O comércio intrarregional 
parece apresentar excelentes 
perspectivas no que diz respeito 
aos produtos manufaturados 
e serviços na América Latina. 
Contudo, os países asiáticos 
– apesar de suas diferenças 
linguísticas e geográficas bem 
mais acentuadas – ostentam uma 
integração comercial bem maior. A 
América Latina tem condições de 
recuperar esse atraso. O comércio 
regional vem aumentando 
significativamente e, na verdade,  
as empresas “multilatinas” estão 
produzindo mais integração 
econômica do que consta nos 
acordos comerciais assinados. Um 
exemplo disso é o crescimento 
em investimentos transnacionais 
entre o México e o Brasil, que 
não têm acordo de livre comércio. 
Muitas empresas latino-americanas 
também estão se instalando em 
outras partes do mundo. Algumas 
estão indo inicialmente para países 
com os quais partilham afinidades 
culturais e linguísticas, como é o 
caso de empresas brasileiras que 
se instalam em outros países de 
língua portuguesa.  
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“A América Latina deve 
continuar sendo uma fonte de 
crescimento que irradia paz e 
estabilidade para o resto do 
mundo.” 

Moisés Naím, Associado Sênior de Economia 
Internacional do Fundo Carnegie para a Paz 
Internacional, EUA

“O setor de produção 
precisa urgentemente de um 
impulso, a fim de aumentar as 
oportunidades de emprego para 
a grande população jovem dos 
países em desenvolvimento.”

Jyotiraditya M. Scindia, Ministro do Comércio 
e Indústria da Índia; Membro do Parlamento da 
Índia
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•	 Aperfeiçoar	a	ponte	de	ligação	
que	a	inovação	deve	fazer	entre	
a	pesquisa	e	o	mercado. Seis 
fatores principais propiciam a 
expansão das empresas latino-
americanas no exterior: liderança, 
tecnologia, recursos humanos, 
finanças, responsabilidade social e 
inovação. Em virtude de os países 
latino-americanos geralmente 
estarem defasados em matéria 
de inovação, a tecnologia merece 
atenção especial. Algumas 
opções úteis para avançar 
nessa área: agir rapidamente, 
fazer alianças estratégicas de 
pesquisa e desenvolvimento 
(P&D), registrar patentes e criar 

sistemas de distribuição eficientes, 
a fim de levar as inovações até o 
mercado. Mesmo as empresas 
pouco conhecidas podem 
se beneficiar com o uso de 
tecnologias superiores às dos seus 
concorrentes mais conhecidos.

Além da guerra contra as 
drogas
A guerra contra as drogas tem sido 
ineficiente. Quando se ganha uma 
batalha em um lugar, os traficantes 
atravessam as fronteiras. Alguns 
países correm o risco de se tornarem 
“Estados mafiosos”, com cartéis de 
drogas no controle dos altos escalões 
do governo. Outros simplesmente 

assistem ao aumento da violência. 
Enquanto a demanda não diminuir, 
o já apertado orçamento norte-
americano não terá como continuar 
bancando um investimento ainda 
maior para custear a guerra contra as 
drogas. Parece ser este o momento 
certo para encontrar uma solução 
local para o problema. 

•	 Melhorar	a	coordenação	latino-
americana	e	as	soluções	locais	
para	combater	o	narcotráfico. 
Antigo tabu, a legalização das 
drogas começa a integrar 
as pautas de discussões. O 
debate tende a ser acalorado, 
com opiniões extremamente 
opostas, mas algumas soluções 
intermediárias já estão sendo 
consideradas, tais como a 
legalização parcial de algumas 
substâncias em certas condições. 
Os oponentes à ideia alegam que 
o uso e – consequentemente 
– o abuso aumentarão com a 
liberação, porém evidências 
de Portugal, que lançou a 
descriminação dez anos atrás, 
não refletem esta conseqüência 
. A cooperação e a ação 
coordenada seguem sendo 
vitais, mas é chegada a hora 
de a América Latina idealizar a 
sua própria política antidrogas 
independentemente dos Estados 
Unidos e de outros países 
desenvolvidos em que a demanda 
é alta. Tal medida incluiria esforços 
coordenados para combater os 
cartéis criminosos que hoje detêm 
o controle das substâncias ilícitas 
e do comércio de armas, dentre 
outras atividades ilegais correlatas. 
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As reuniões da força-tarefa “Iniciativa de Parceria contra a Corrupção” (ou PACI, sigla da denominação em inglês) 
do Fórum Econômico Mundial constituem uma oportunidade para as empresas signatárias de vários setores de 
todo o mundo se comprometerem entre si a tratar questões problemáticas de interesse comum ligadas ao combate 
à corrupção e estabelecerem as diretrizes da PACI. No que diz respeito aos projetos de infraestruturas que estão 
atualmente em processo de implementação para a Copa do Mundo de 2014 e os Jogos Olímpicos de 2016 no Brasil, 
a 15a reunião da força-tarefa no Rio de Janeiro reconheceu a necessidade de:

• garantir a cooperação entre os órgãos responsáveis pela aplicação da lei nas diferentes instâncias 
governamentais; 

• fomentar a confiança entre os setores público e privado e estabelecer mecanismos de comunicação seguros que 
permitam ao setor privado denunciar casos de corrupção;

• monitorar de modo eficaz os órgãos e as autoridades de todas instâncias governamentais responsáveis por 
projetos específicos, a fim de assegurar que as verbas sejam de fato empregadas no projeto a que foram 
destinadas;

• apoiar iniciativas público-privadas cujo objetivo seja aumentar o nível de transparência, integridade e controle 
social dos investimentos em infraestrutura.

PACI: Criando uma plataforma para a transparência

Ameaças à democracia e 
corrupção 
Quase todas as nações latino-
americanas são democracias sólidas, 
mas ainda assim o Executivo de 
alguns países tolhe a autonomia 
do Legislativo e do Judiciário. Em 
certos lugares, a falta de integridade 
contaminou o Judiciário, com 
políticos, empresários e criminosos, 
principalmente traficantes, que 
manipulam julgamentos. 

•	 Otimizar	os	procedimentos	
administrativos,	a	fim	de	reduzir	
a	corrupção. A transparência é 
uma ferramenta imprescindível 
no combate à corrupção. 
Alguns países adotaram políticas 
anticorrupção, com a criação de 
sites e outros meios abertos à 
população em que são divulgados 
todos os gastos do governo. As 
empresas costumam queixar-se 
do excesso de burocracia que 
acaba abrindo precedentes para a 
corrupção. A simples dinamização 
dos procedimentos administrativos 
pode ajudar a reduzir os subornos.  

•	 Coibir	as	violações	dos	direitos	
humano. Embora praticamente 
todos os países já tenham 
conhecido violações dos direitos 
humanos em outras épocas, 
muitos parecem ser mais 
reticentes com relação a abusos 
que ocorrem atualmente nas 
nações vizinhas. O desrespeito 
aos direitos humanos e mesmo 
a “criminalização” de adversários 
do governo em alguns países 
não é um problema que aflige 
só a população local, mas 
afeta também toda a região. 

“Na América Latina, deveria ser 
dada maior ênfase ao estado de 
direito e às estratégias nacionais 
de desenvolvimento.” 

Leonel Fernández, Presidente da República 
Dominicana

É preciso haver coordenação 
internacional para que se melhore 
a cooperação e se cobrem 
responsabilidades, a fim de coibir 
a propagação de movimentos 
políticos antidemocráticos. 
Ademais, uma imprensa forte 
e independente pode auxiliar 
na utilização de ferramentas 
tecnológicas, tais como as redes 
sociais, para divulgar violações 
dos direitos humanos e aumentar 
a conscientização da comunidade 
internacional.



12 | Fórum Econômico Mundial da América Latina

Incrementando a inovação e a 
produtividade para o crescimento 
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O cenário para a década latino-
americana foi criado em grande parte 
pela alta das commodities. Como 
todos os demais ciclos da história 
econômica, este não durará para 
sempre. A América Latina precisa 
valer-se da prosperidade que vive 
hoje como preparo para a próxima 
etapa. Parte desse lucro excepcional 
deveria ser destinada a investimentos 
em inovação e a um crescimento 
igualitário. 

A inovação deve ser utilizada no 
tratamento de dois problemas 
persistentes que afligem a região: 
a baixa produtividade e a exclusão 
social. Estes dois fatores estão 
ligados, pois a baixa produtividade 
contribui para a cisão da sociedade. 
A baixa produtividade deve-se a 
uma série de fatores: dentre os 
mais citados estão a insuficiência e 
a deficiência de infraestruturas e os 
sistemas educacionais insatisfatórios. 
Acrescentem-se a isso a falta de 
crédito e de financiamento que 
atendam as pequenas empresas, 
os negócios recém-criados e a 
população em situação de pobreza, 
sem contar um clima social 
desfavorável ao empreendedorismo. 

Nas últimas décadas, todavia, 
grandes avanços foram feitos em 
matéria de inclusão e crescimento 
igualitário. Em praticamente todos 
os países da região, a estabilidade 
macroeconômica criou as condições 
necessárias para o crescimento 
que ajudaram milhões de pessoas a 

ascender à classe média, sem contar 
que os programas de distribuição de 
renda de alguns países tiraram uma 
parcela significativa da população que 
estava abaixo da linha de pobreza. No 
entanto, considerando-se o ponto de 
extrema desigualdade de que partiu, 
a América Latina ainda tem um longo 
caminho pela frente. 

Educação para inovação e 
empreendedorismo 
Existe um consenso de que o 
problema não é falta de capacidade, 
mas sim o que é feito com as pessoas 
capacitadas. Principalmente graças 
à tecnologia, os alunos chegam à 
escola mais bem preparados do que 
antes. Mas será que as escolas estão 
prontas para tirar o devido proveito 
dessa situação?

•	 Melhorar	a	qualidade	do	ensino. 
Países como a China melhoraram 
consideravelmente os resultados 
do ensino graças à participação 
de toda a sociedade. Os chineses 
inverteram o lema da UNESCO 
“Educação para todos”, que 
passou a se chamar  “Todos 
pela educação”. A melhoria do 
ensino começa com um corpo 
docente com mais preparo 
e autonomia. Os professores 
devem ser incentivados a tomar 
iniciativas; além disso, os sistemas 
de promoção na carreira devem 
ser baseados no mérito e não 
somente na antiguidade. 
 

Entrepreneurship in Latin America
Latin Americans value entrepreneurship

Note: Mexico entrepreneurial activity is 2008.
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“Já proporcionamos mais 
educação às mulheres, mas 
ainda não fizemos as mudanças 
para que o mundo tire o devido 
proveito desse fantástico 
investimento.” 

Ricardo Hausmann, Diretor do Centro de 
Desenvolvimento Internacional da Harvard 
Kennedy School da Harvard University, 
EUA; Conselho da Agenda Global sobre 
Competitividade

“A atual conjuntura brasileira 
favorece investimentos públicos 
e privados em infraestruturas, 
porém tais investimentos 
devem estar par a par com a 
educação.” 

Henrique Meirelles, Presidente da Autoridade 
Pública Olímpica (APO), Brasil

“Não podemos espezinhar o 
estado de direito.”  

José Miguel Insulza, Secretário-Geral da 
Organização dos Estados Americanos (OEA), 
Washington DC, EUA
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•	 Incentivar	a	frequência	às	aulas. 
Para diminuir a evasão escolar, 
programas de auxílio financeiro 
vinculados à frequência não 
devem se limitar ao ensino 
fundamental; seria conveniente 
que fossem ampliados inclusive 
para os ensinos médio e superior. 
Há um novo programa na região 
que concede bolsas aos alunos 
que concluíram o ensino médio 
para que prossigam nos estudos 
universitários. As empresas, por 
sua vez, podem dar ajudas de 
custo durante as formações ou 
oferecer mais vagas de estágio. 
Os empresários devem ir às 
escolas e interagir com os alunos 
e professores. Em todas estas 
iniciativas, as meninas devem 
receber atenção especial. 

•	 Ampliar	a	formação	técnica. Para 
os jovens que não prosseguirem 
os estudos no nível superior, 
a formação técnica pode ser 
mais relevante do que o ensino 
convencional. Muitos países, 
dentre os quais o Brasil, estão 
investindo nas escolas técnicas. 
O estado do Rio de Janeiro 
está dando um passo adiante, 
preparando jovens para profissões 
que costumam ser denominadas 
“não qualificadas”, como o 
trabalho em restaurantes. Os 
eventos globais que acontecerão 
no Brasil precisarão de mão de 
obra qualificada e especializada. 

•	 Fomentar	a	inovação,	otimizando	
a	governança	e	os	currículos	
das	universidades	e	a	sua	
ligação	com	o	setor	privado.	
A inovação é primordial para 
resolver o problema da baixa 
produtividade e da fragmentação 
da sociedade. Instituições de 
ensino superior com governança 
mais flexível e currículos mais bem 
adaptados têm mais chances 
de se modernizar e fazer frente 
aos desafios do século XXI. O 
Brasil, por exemplo, produz muita 
pesquisa, mas mesmo assim 
a região gera somente uma 
pequenina parcela das patentes do 
mundo todo. Uma conexão mais 
eficaz entre as universidades e as 
empresas ajudaria a remediar esse 
déficit.

Infraestrutura para todos
O déficit de infraestrutura da América 
Latina reflete-se diretamente na 
qualidade de vida das pessoas. 
Representa um empecilho para o 
crescimento econômico, além de 
privar certas camadas da população 
do acesso a serviços básicos. 
Investimentos em infraestrutura  
ajudam a promover o crescimento 
igualitário e a inclusão social. Os 
eventos esportivos que estão por vir 
representam uma oportunidade de 
construir um legado de infraestrutura 
que criará empregos, ajudará a 
divulgar a região e trará benefícios às 
gerações futuras. 

•	 Adotar	diretrizes	voltadas	para	a	
melhoria	do	planejamento	e	da	
implementação	de	infraestrutura. 
Apesar da grandeza e da 
complexidade dos projetos, os 
governos podem aumentar o 
investimento em infraestrutura, 
seguindo uma série de orientações 
bastante simples:
 - garantir a estabilidade 

macroeconômica e um 
ambiente regulatório estável, 
que são essenciais para uma 
previsibilidade de longo prazo;

 - realizar planejamentos de longo 
prazo que não ultrapassem os 
mandatos eleitorais;

 - propiciar e/ou criar condições 
de financiamentos duradouros;

 - atrair tecnologia de ponta;
 - administrar as finanças públicas 

de modo responsável para 
que as verbas sejam alocadas 
para projetos que não atraem 
investimentos do setor privado;

 - avaliar os custos ambientais e 
sociais;

 - dar vez e voz às comunidades 
envolvidas no processo.
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“Queremos mostrar ao mundo 
um novo Brasil.” 

Renato Augusto Villela, Secretário de 
Fazenda do Estado do Rio de Janeiro, Brasil
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Crédito para a população
As grandes empresas e os cidadãos 
latino-americanos de média e alta 
rendas têm ao seu dispor uma 
variadíssima gama de serviços 
bancários e produtos financeiros de 
excelência internacional. Entretanto, 
a falta de acesso ao crédito e 
à poupança remunerada afeta 
as pequenas empresas, as que 
estão começando e as pessoas 
pobres, muitas das quais têm um 
micronegócio.

•	 Facilitar	o	acesso	dos	
empreendedores	ao	crédito	e	à	
poupança. As pequenas empresas 
precisam de financiamentos com 
taxas razoáveis. O governo pode 
atuar nesse sentido assumindo 
parte do risco envolvido no 
investimento para expandir ou 
inovar. Existem evidências de que 
subsídios são melhores do que 
empréstimos como ferramentas 
de estímulo à inovação. O Brasil 
está lançando um programa 
com a FINEP (Financiadora de 
Estudos e Projetos) com o objetivo 
de fornecer financiamento a 
empreendedores. Os governos 
também podem criar incentivos 
para estimular a criação de fundos 
de capital de risco. 

•	 Utilizar	a	tecnologia	e	a	inovação	
para	ampliar	o	microempréstimo. 
A microfinança e o “banco 
no celular” podem ampliar o 
acesso a serviços financeiros 
para milhões de necessitados, 
mas, mesmo assim, milhões 
ainda permanecerão completa 
ou parcialmente excluídos do 
sistema bancário. Programas 
criativos podem ser concebidos 
para atender as necessidades 

da população desfavorecida. Por 
exemplo, uma administradora 
de fundos tirou proveito do fato 
de os jovens carentes terem 
acesso mais fácil a computadores 
do que a contas bancárias. Ela 
propõe em seu site pedidos de 
empréstimos para universitários 
(de US$ 1.000 a US$ 8.000). Após 
fazer as devidas verificações, caso 
o empréstimo seja aprovado, o 
banco envia o dinheiro diretamente 
à universidade. (Como verificar 
o histórico de inadimplência de 
estudantes universitários carentes? 
Uma maneira é confirmar se eles 
pagam em dia a conta do telefone 
celular.)

Gênero e emprego
Muitos países latino-americanos têm 
tido êxito na redução da disparidade 
da educação de homens e mulheres; 
aliás, estas agora, em alguns casos, 
têm mais escolarização do que os 
homens. No entanto, só educação 
não basta, pois as mulheres 
continuam em defasagem de acordo 
com indicadores econômicos e 
políticos. Da mesma forma, o setor de 
empregos formais exclui milhares de 
trabalhadoras potenciais exatamente 
numa época em que a região tanto 
precisa aumentar a produtividade da 
sua força de trabalho. 

•	 Aumentar	a	flexibilidade	das	
políticas	empresariais	e	atribuir	
cargos	de	liderança	às	mulheres. 
A falta de mão de obra qualificada 
em algumas áreas altamente 
especializadas tem causado uma 
acentuada inflação dos salários, 
mas ainda assim a região deixa 
de usar um valioso recurso com 
a sub-representação feminina no 
mercado de trabalho. Adotando 

incentivos e políticas que 
estimulem o equilíbrio entre a vida 
familiar e a carreira profissional, 
as empresas da região poderiam 
ajudar a reduzir essa discrepância. 
 

•	 Reformar	a	legislação	trabalhista	
para	promover	a	inclusão. Muitos 
países latino-americanos têm leis 
trabalhistas rígidas que visam 
a proteger os trabalhadores, 
porém, não raro, estas mesmas 
leis acabam por reduzir as 
oportunidades de emprego. Por 
exemplo, restrições em alguns 
países quanto à meia jornada 
mantêm fora do mercado de 
trabalho uma parcela da população 
que tem paralelamente outros 
compromissos importantes, como 
estudantes e mães de crianças 
pequenas. Com uma legislação 
mais flexível, os governos 
poderiam, sem esforço algum, 
criar milhares de empregos.

•	 Empregar	incentivos	fiscais	para	
ampliar	o	emprego	formal. Outras 
medidas relativamente simples 
podem também ter resultados 
notáveis. Por exemplo, muitas 
empregadas domésticas não 
são registradas, o que significa, 
dentre outros problemas, que 
ficam sem amparo da previdência 
social. Ao autorizar deduções no 
imposto de renda às famílias que 
registram as suas empregadas e 
pagam as devidas contribuições 
previdenciárias, o governo 
brasileiro está ajudando essas 
mulheres e evitando que seus 
patrões fiquem em situação 
irregular.
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A América Latina está atrasada em matéria de inovação, com somente 0,2% das patentes mundiais originadas 
na região. O Conselho da Agenda Regional da América Latina definiu o fortalecimento da inovação como máxima 
prioridade para a região. Este fator é imprescindível tanto para colher os benefícios do crescimento como para 
enfrentar os desafios regionais em tempo hábil. De acordo com as ideias e análises do Conselho da Agenda Regional, 
a década de inovação da América Latina tem quatro dimensões: 

1. a inovação para a tecnologia e a produtividade dos negócios; 
2. o marco institucional e de política pública para a inovação; 
3. o papel do ensino e da formação de nível superior para a inovação;  
4. a inovação para a sustentabilidade e a inclusão social.  

A inovação para a tecnologia e a produtividade dos negócios
• Assegurar o estado de direito, principalmente as leis atinentes à tecnologia da informação – leis adequadas atraem 

o tipo adequado de investimento.
• Propiciar um ambiente para a inovação – por exemplo, oferecer subsídios governamentais para a inovação, que 

são mais eficazes do que as reduções fiscais.
• Mudar a concepção dos negócios – o setor de P&D deve ser visto como um investimento e não como uma 

despesa.
• Incentivar a colaboração na região com transparência dos procedimentos administrativos.
• Criar conglomerados de empresas e centros de pesquisas e promover o crescimento de uma indústria de capital 

de risco – as pequenas empresas precisam de financiamentos com taxas razoáveis. 

O marco institucional e de política pública para a inovação 
O processo de inovação deve envolver três atores: as instituições de pesquisa, o setor público e o setor privado.
• Focalizar – os países devem escolher o seu papel e instalar um sistema apropriado.
• Melhorar as relações entre as universidades e a comunidade empresarial.
• Estabelecer uma meta de longo prazo no setor público para orientar o processo.
• Ajudar as pequenas empresas a lidar com os riscos – o governo deve assumir parte do risco de inovação.
• Aproveitar o clima econômico favorável e incentivar a inovação.
• Otimizar o sistema de patentes – é preciso haver mais cooperação regional

O papel do ensino e da formação de nível superior para a inovação 
• Agilizar a governança universitária e estimular mudanças.
• Otimizar os currículos – a tecnologia possibilita que os alunos comecem os cursos com mais preparo.
• Dar incentivos – os auxílios do governo às famílias ajudam na manutenção das crianças na escola e poderiam ser 

ampliados para os ensinos médio e superior; os auxílios para os que concluem o ensino médio pode ser utilizado 
para o ensino universitário.

• Dar incentivos aos professores, inclusive cursos de extensão como parte do processo de avaliação da carreira.
• Inspirar – educação e inspiração são os ingredientes para a inovação; é importante que os empreendedores vão às 

escolas para interagirem com os alunos e os professores e deem especial atenção às mulheres.

A inovação para a sustentabilidade e a inclusão social
• Reconhecer o papel do setor público na inovação – a ação dos governos é imprescindível no atendimento às 

populações de “difícil acesso”, como o crescente grupo de idosos.
• Promover a convergência entre economia e desenvolvimento social – a separação não conduz à inovação.
• Focalizar a inovação social – criar um fundo para custear a inovação social e criar novos incentivos, por 

exemplo, reduções fiscais para os patrões que registrarem as empregadas domésticas e recolherem as devidas 
contribuições previdenciárias.

• Compilar, avaliar e divulgar as melhores práticas.
• Estimular a prestação de contas no setor privado – poucas grandes empresas latino-americanas são de capital 

aberto, e as que são realmente “privadas” não estão acostumadas à prestação de contas nem à transparência, 
tampouco estão habituadas a lidar com o público externo.

• Incentivar parcerias entre as empresas do setor privado adeptas da “economia verde” – por exemplo, atividades de 
P&D compartilhadas.

A América Latina deve dedicar parte da sua atual receita para investimentos em inovação. A alta das commodities não 
durará para sempre e a região precisa preparar-se para um futuro ainda mais desafiador.

Uma década de inovação para a América Latina
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Promovendo parcerias eficazes 
para o desenvolvimento sustentável
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No próximo ano , a Conferência 
das Nações Unidas sobre o 
Desenvolvimento Sustentável (RIO 
+ 20) chamará a atenção mundial 
para a sustentabilidade e a mudança 
climática. Não se tratará de uma 
discussão meramente sobre a agenda 
ambiental, mas também, sem dúvida 
alguma, sobre a agenda econômica. 
A América Latina ocupa nesta 
década uma posição de liderança 
na promoção da “economia verde”. 
Hoje em dia, para ser líder mundial 
na área econômica, é preciso ter 
uma abordagem equilibrada do 
consumo de recursos. Graças à sua 
riqueza de recursos naturais – da 
floresta amazônica às jazidas de 
petróleo – a América Latina tem 
potencial para sobrepor os modelos 
de negócios vigentes e tornar-se o 
maior fornecedor mundial de energia, 
alimentos e oxigênio.

Para atingir tamanho objetivo, 
será preciso transpor uma série 
de obstáculos, a fim de alcançar a 
segurança energética e a segurança 
alimentar, promover a preservação 
dos recursos e aumentar a 
responsabilidade empresarial. O 
setor privado latino-americano 
tem a capacidade e as condições 
de inovação, o conhecimento e a 
vontade de estabelecer alianças 
com os governos e a sociedade 
civil para criar novos modelos de 
desenvolvimento sustentável.

Segurança energética
A América Latina possui uma 
enorme variedade de fontes de 
energia e o Brasil detém uma das 
matrizes energéticas mais limpas do 
mundo. Todavia, a energia renovável 
representa 44% da sua necessidade 
total em comparação com a média 
mundial, que é de 14%. A região pode 
melhorar a sua segurança energética, 
continuar a desenvolver ainda mais o 
seu setor de energia limpa e atenuar 
o aumento dos custos com as 
seguintes estratégias:

•	 Promover	políticas	que	apoiem	
pesquisas	e	investimentos	em	
energia	renovável. As empresas 
têm demonstrado vontade e 
capacidade de progredir nessa 
área; contudo, o financiamento 
público, como subsídios para 
combustíveis fósseis, na verdade 
constituem uma barreira para 
os investimentos. A adequação 
de políticas, subsídios e outros 
incentivos fiscais reduziria 
os obstáculos e permitiria o 
crescimento de novos mercados – 
como o bioplástico, por exemplo 
–, ampliando assim as indústrias 
sustentáveis. 

•	 Utilizar	redes	inteligentes	(“smart	
grids”)	na	infraestrutura	energética. 
Com a tecnologia das redes 
inteligentes, a eletricidade flui entre 
múltiplos pontos, de acordo com 
as necessidades e o fornecimento, 
em vez de unicamente partir de 
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“A América Latina representa 
uma possível solução para o 
problema de abastecimento 
alimentar no mundo de hoje.” 

Pamela Cox, Vice-Presidente do Banco 
Mundial para a América Latina e o Caribe, 
Washington DC, EUA; Conselho da Agenda 
Regional para a América Latina

“As iniciativas de parcerias 
público-privadas devem 
incentivar investimentos 
voluntários na preservação dos 
recursos naturais por meio do 
REDD, ao mesmo tempo que 
acordos globais são assinados.”  

Luiz Fernando Furlan, Copresidente do 
Conselho de Administração da Brasil Foods, 
Brasil
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uma só fonte para o local de 
consumo. Aplicações em pequena 
escala dessa tecnologia geram 
entre 10 e 15% de economia 
para os consumidores. Embora 
tais sistemas não reduzam o 
consumo de energia geral, 
utilizam as redes de modo mais 
eficiente, maximizando assim os 
benefícios resultantes dos recursos 
disponíveis.

Produção agrícola
Com uma demanda cada vez maior 
devida ao crescimento populacional e 
aos biocombustíveis, o mundo corre o 
risco de enfrentar uma crise alimentar 
nos próximos anos. Os preços globais 
dos alimentos já bateram recordes 
em 2011, o que acaba por exercer 
uma tremenda pressão nos mais 
necessitados. Com 24% das terras 
aráveis do planeta, a América Latina 
pode canalizar a sua vantagem 
competitiva para a agricultura e ajudar 
a aumentar o suprimento global 
de produtos agrícolas visando às 
seguintes ações:

•	 Melhorar	a	infraestrutura. A falta 
de investimentos em estradas, 
portos, ferrovias e comunicações, 
dentre outras áreas , aumenta 
os custos para os agricultores 
latino-americanos, além de 
contribuir para o desperdício de 
bens perecíveis. A otimização das 
redes de transporte melhoraria 
a eficiência do mercado agrícola 
numa época em que os alimentos 

e os biocombustíveis são 
extremamente necessários. 

•	 Liberalizar	o	comércio. Tarifas, 
subsídios e outras barreiras 
impedem os excedentes 
agrícolas da região de atenderem 
a demanda dos países 
desenvolvidos e da Ásia. Dado o 
potencial do setor agrícola latino-
americano, a redução desses 
obstáculos serviria de incentivo 
aos agricultores e permitiria um 
acesso mais amplo aos alimentos 
em todo o mundo. As negociações 
suspensas de Doha representam 
uma oportunidade de corrigir as 
ineficiências desses mercados.

•	 Reforçar	as	parcerias	entre	o	
governo,	as	universidades	e	o	
setor	privado. A tecnologia é 
fundamental para dar vazão ao 
potencial agrícola da região, 
porém os sistemas educacionais 
demoram demais para fomentar 
inovações. A otimização da 
produtividade agrícola requer mais 
coordenação entre os governos, 
as instituições de ensino superior 
e o setor privado, a fim de 
transformar os avanços científicos 
em produção mercantil.

•	 Reforçar	a	eficiência	hídrica	
com	planejamento	e	políticas	
fiscais. A agricultura consome 
70% da água mundial disponível, 
razão pela qual uma utilização 
eficiente constitui um importante 

componente estratégico para 
incrementar a produção agrícola. 
Os governos podem desempenhar 
aí um papel de grande relevância, 
incentivando a eficiência hídrica 
com a adoção de programas que 
a aliem a empréstimos e ofereçam 
incentivos fiscais aos agricultores 
que preservarem os recursos. O 
México desenvolveu um plano 
bastante abrangente – a Agenda 
da Água de 2030 – com o intuito 
de equilibrar a oferta e a procura, 
além de melhorar o acesso, entre 
outros. Uma estratégia ampla 
poderia auxiliar os governos 
da região a otimizarem os seus 
planejamentos, reduzindo assim a 
escassez de água. 

Biodiversidade e preservação 
de recursos
Das florestas tropicais às jazidas de 
minérios, a América Latina ostenta 
um tesouro de recursos naturais 
que intensificam a prosperidade 
da região, mas que também deve 
ser usado de modo responsável 
para assegurar benefícios para as 
gerações futuras. Estes recursos vêm 
sendo depauperados e dilapidados 
com desmatamentos, projetos 
de infraestrutura em larga escala, 
mineração irresponsável, dentre outras 
atividades nefastas. As seguintes 
estratégias poderiam contribuir para a 
preservação:

Extreme weather events in Latin America
Select meteorological events in Latin America since 2001

Hurricane Ivan hits
the Caribbean (2004)Massive flooding

in Mexico considered the
worst natural disaster

in country's history (2007)

Worst drought in 60 years in Brazil causes
lowest Amazon flow in 30 years (2005)

Severe prolonged drought in Argentina, Uruguay,
Paraguay and southern Brazil (2008)

First documented hurricane
(Catarina) to develop in the South Atlantic

makes landfall in Brazil (2004)

Coldest winter in 50 years
and unusual snowfalls across

southern South America (2007)

Exceptional heat wave in
northern and central Argentina led

to record-breaking temperatures (2009)

Source: Weather extremes in a changing climate: Hindsight on foresight, World Meteorological Organization (2011)

“O mundo deve preocupar-se 
com a inflação.”  

William R. Rhodes, Conselheiro Sênior do 
Citigroup, EUA
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•	 Estabelecer	parcerias	no	setor	
privado	para	elevar	os	padrões	
de	preservação. Em 2006, ONGs 
e o setor privado uniram-se para 
formalizar a promessa de proibição 
da comercialização de soja 
proveniente de áreas desmatadas 
da Amazônia. Esse tipo de acordo 
cumpre as metas de preservação 
sem precisar da intervenção das 
autoridades governamentais. 
Contudo, os governos podem 
– e devem – desempenhar um 
papel nessa questão, sobretudo 
na coordenação da preservação 
regional.

•	 Aprimorar	as	avaliações	do	
impacto	ambiental	dos	projetos	
de	grande	porte. As análises 
de impacto ambiental sempre 
deixaram a desejar por não se 
centrarem na reparação dos 
danos ecológicos. Os bancos 
multinacionais, que costumam 
financiar tais projetos, podem 
estabelecer alianças com as 
empresas e o governo para definir 
normas e padrões mínimos para 
construções sustentáveis.

•	 Ampliar	os	critérios	de	avaliação	de	
recursos. Os cálculos econômicos 
deveriam levar em conta o vasto 
conjunto de benefícios dos 
recursos naturais, como água e 
energia. No caso da Amazônia 
as avaliações dos abates podem 

Como bem mostrou o recente terremoto do Japão, nenhuma nação – seja ela rica ou não – está imune aos riscos de 
catástrofes naturais. Os diferentes impactos das tragédias do Japão, do Chile e do Haiti revelam que o planejamento e 
os sistemas de alarme precoce podem atenuar os efeitos desses eventos e dar melhores condições para que as regiões 
devastadas possam se reerguer. As estratégias a seguir baseiam-se em experiências globais coletivas, com vista a melhorar 
o preparo, a reação e a recuperação.

• Desenvolver sistemas de alerta precoce. Graças ao preparo do Japão, foi possível interromper a circulação dos 
trens-bala segundos antes do abalo, mas sistemas de detecção e evacuação mais eficazes talvez pudessem ter salvado 
mais vidas nas áreas costeiras. As nações latino-americanas deveriam construir e testar esse tipo de sistema para 
estarem em condições de enfrentar futuras catástrofes.

• Reforçar a coordenação regional, a fim de facilitar a prestação de ajuda médica e humanitária. Um organismo 
internacional de resposta a crises poderia auxiliar os países a intercambiarem informações e técnicas de resposta a 
eventos extremos.

• Melhorar os padrões das construções com parcerias entre construtoras, financiadoras, seguradoras, 
governos e comunidades. O aprimoramento dos códigos de construção em toda a região aumentaria a sua resiliência. 
Na reconstrução após as inundações do golfo do Alabama, um programa inédito vinculou os pagamentos dos seguros à 
vistoria das construções e aos códigos de segurança. Essa colaboração entre seguradoras, agências de financiamento 
imobiliário, construtoras e órgãos de fiscalização propõe um modelo que requer pouca intervenção por parte do governo 
e poderia ser benéfica para a região.

• Realizar avaliações de riscos rigorosas. A análise de riscos deve estar entre as principais prioridades de qualquer 
país que queira estar bem preparado para a eventualidade de uma catástrofe. O planejamento eficiente depende 
do conhecimento que se tem dos riscos e as seguradoras podem atuar no mapeamento e no compartilhamento de 
informações dessas ameaças.

Preparando-se para eventos extremos

“O impacto econômico 
é gigantesco porque as 
Olimpíadas e a Copa 
transcendem o esporte e 
envolvem muitos outros 
aspectos.”  

Tony Blair, Representante do Quarteto para o 
Oriente Médio, da ONU; Conselho da Agenda 
Global para a Prevenção de Conflitos

revelar o valor de mercado das 
árvores derrubadas, mas não dão 
conta de mostrar a importância 
da floresta no que diz respeito ao 
fornecimento de água, à energia 
hidrelétrica e alguns nichos de 
exportação, como a castanha-
do-pará. Com a ampliação 
dos critérios, os empresários 
e os formuladores de políticas 
disporiam de ferramentas para 
estimar o valor dos recursos. 

•	 Quantificar	o	impacto	das	
empresas	responsáveis. O 
setor privado destaca-se 
no cumprimento de metas 
quantificáveis. A responsabilidade 
e a sustentabilidade expressas 
em números, tais como consumo 
de água, emissões e educação 
da força de trabalho, permitiriam 
que as empresas avaliassem 
o desempenho a partir de 
referenciais, articulassem objetivos 
claros e tivessem o mérito de 
seus êxitos reconhecidos. Uma 
divulgação de informações 
integradas também incitaria as 
empresas a se tornarem líderes 
na realização do desenvolvimento 
sustentável.

“Uma nação não tem como 
progredir quando metade da sua 
população vive no abandono.” 

Kamla Persad-Bissessar, Primeira-Ministra 
de Trinidad e Tobago



Contributos do evento: a plataforma para 
uma década latino-americana

O Fórum Econômico Mundial da 
América Latina de 2011, realizado no 
Rio de Janeiro, Brasil, reuniu mais de 
750 líderes globais e regionais de 45 
países para discutirem a plataforma 
para uma “década latino-americana”. 
Dentre tantas ideias, as sete estratégias 
a seguir foram destacadas e propostas 
como alicerce para o cumprimento das 
metas para a região. O objetivo é que 
a América Latina avance na criação de 
“economias verdes” prósperas com 
base no verdadeiro potencial da região 
e nas conquistas positivas referentes 
ao desenvolvimento econômico no 
longo prazo, à estabilidade política e 
ao progresso social fundamentados 
na responsabilidade ecológica e no 
desenvolvimento sustentável.

Dissociar o crescimento econômico 
do consumo de recursos
•	 Ampliar	os	critérios	de	avaliação	de	

recursos. Os cálculos econômicos 
deveriam levar em conta o vasto 
conjunto de benefícios dos 
recursos naturais, como água e 
energia. No caso da Amazônia, 
as avaliações dos abates podem 
mostrar o valor de mercado das 
árvores derrubadas, mas não 
consideram a importância da 
floresta no que diz respeito ao 
fornecimento de água, à energia 
hidrelétrica e alguns nichos de 
exportação, como a castanha-
do-pará. Com a ampliação dos 
critérios, os empresários e os 
formuladores de políticas teriam 
ferramentas para estimar o valor 
dos recursos.

•	 Quantificar	os	critérios	sociais	e	
ambientais	para	incrementar	a	
responsabilidade	administrativa. 
As empresas podem melhorar 
a sustentabilidade e o seu 
comportamento responsável 
quantificando dados como 
consumo de água, emissões e 
educação da força de trabalho. 
Uma divulgação integrada dessas 
informações possibilita que as 
empresas articulem objetivos 
claros e tenham o mérito de seus 
êxitos reconhecidos.

•	 Estabelecer	parcerias	no	setor	
privado	para	elevar	os	padrões	
de	preservação. ONGs e o 

setor privado podem assumir 
compromissos que minimizem 
a exploração de recursos sem a 
necessidade de ações por parte 
do governo.

•	 Aprimorar	as	avaliações	
do	impacto	ambiental	dos	
grandes	projetos. Os bancos 
multinacionais, que costumam 
financiar grandes projetos, podem 
fazer alianças com as empresas 
e o governo para definir normas 
mínimas de preservação e de 
reparação de danos ambientais. 

Melhorar a competitividade dos 
negócios
•	 Simplificar	a	legislação	fiscal.	Além 

de reduzir a carga tributária, os 
países latino-americanos devem 
simplificar a sua legislação fiscal 
para diminuir a burocracia. A 
desvalorização cambial brasileira 
e de outros países da região em 
relação às moedas estrangeiras 
tornaria a exportação mais 
competitiva.

•	 Proceder	à	integração	regional	
das	economias	com	a	expansão	
das	“multilatinas”.	O comércio 
intrarregional da América 
Latina está pouco integrado 
em comparação com a Ásia, 
por exemplo. As “multilatinas” 
estão ajudando a diminuir essa 
discrepância, mesmo no caso de 
países que não assinaram acordos 
de livre comércio, como o México 
e o Brasil.

•	 Melhorar	o	preparo	para	atenuar	
os	efeitos	de	desastres	naturais.	
Os governos devem trabalhar 
para melhorar o preparo para 
desastres naturais, assim como a 
conscientização da população com 
relação aos perigos durante e após 
uma catástrofe. Incentivos fiscais 
poderiam ser concedidos no caso 
de uso adequado de técnicas de 
construção. Os sistemas de alerta 
precoce são fundamentais para 
assegurar que as comunidades se 
recuperem de eventos extremos.

•	 Incentivar	investimentos	em	
infraestrutura	por	meio	de	
regras	regulatórias	estáveis. 
Ambientes regulatórios coesos e 
transparentes atraem projetos de 

infraestrutura com tecnologia de 
ponta, responsabilidade fiscal e 
benefícios sociais claros. Eventos 
esportivos de escala mundial 
constituem uma plataforma 
que traz novos negócios e 
investimentos, cria empregos e 
melhora o nível dos projetos de 
infraestrutura, construindo assim 
um verdadeiro legado e mudando 
a imagem das nações da região. 

Incentivar a inovação tecnológica
•	 Aperfeiçoar	a	ponte	de	ligação	

que	a	inovação	deve	fazer	entre	a	
pesquisa	e	o	mercado.	Os países 
da América Latina estão defasados 
em matéria de inovação, razão 
pela qual a tecnologia se faz 
necessária para fazer frente aos 
desafios regionais. Muitos pontos 
do processo de inovação precisam 
ser melhorados: urge estabelecer 
alianças estratégicas de pesquisa 
e desenvolvimento (P&D), registrar 
patentes e criar sistemas de 
distribuição eficientes, a fim de 
levar as inovações até o mercado. 
Precisa-se de um processo 
produtivo de valor agregado 
para evitar a dependência de 
exportação de matérias-primas 
e promover empregos de melhor 
qualidade.

•	 Ampliar	a	formação	técnica.	Muitos 
países estão incrementando o 
ensino técnico. Medidas vêm 
sendo tomadas, a fim de preparar 
os jovens para as profissões que 
costumavam ser chamadas de 
“não qualificadas”, como as do 
setor de restaurantes.

•	 Facilitar	o	acesso	dos	
empreendedores	ao	crédito.	O 
governo também pode ajudar 
a aumentar as oportunidades 
de trabalho, assumindo o risco 
envolvido na expansão de 
pequenas empresas e estimulando 
a criação de fundos de capital de 
risco.

•	 Utilizar	a	tecnologia	e	a	inovação	
para	ampliar	o	microempréstimo	
e	a	poupança.	A microfinança e o 
“banco no celular” podem ampliar 
o acesso a serviços financeiros 
para milhões de necessitados 
e os bancos podem empregar 
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tecnologia para, por exemplo, 
aumentar o acesso a empréstimos 
educativos.

Reforçar a governança
•	 Otimizar	os	procedimentos	

administrativos	para	evitar	a	
corrupção.	Excesso de burocracia 
e suborno são queixas constantes 
por parte das empresas. A 
transparência é uma ferramenta 
imprescindível para combater 
esses males. A simplificação dos 
procedimentos administrativos 
pode ajudar a reduzir a corrupção.

•	 Alavancar	a	tecnologia	e	a	
cooperação	regional,	a	fim	de	
coibir	violações	dos	direitos	
humanos.	A boa governança 
melhorou muitos aspectos da 
América Latina, mais ainda restam 
alguns senões. É preciso haver 
colaboração regional para evitar 
a proliferação de modelos de 
governança não-democrática. A 
mídia social também proporciona 
ferramentas que permitem 
questionar governos, realizar 
protestos e envolver as novas 
gerações.

•	 Melhorar	a	colaboração	no	
combate	ao	narcotráfico	e	ao	
crime	organizado	e	reduzir	a	
violência.	É preciso que haja 
colaboração internacional e 
hemisférica para combater o 
narcotráfico, prosseguir com 
o desarmamento e reduzir a 
insegurança. Uma abordagem 
multidimencional integrada torna-
se necessária para fazer frente 
à criminalidade, à violência e 
suas consequências políticas, 
sociais e econômicas. Uma maior 
cooperação transfronteiriça entre 
os órgãos responsáveis pela 
aplicação da lei teria resultados 
positivos imediatos. Alguns 
países precisam de ajuda para 
aprimorarem o seu judiciário e 
fortalecerem o estado de direito. 
Novas abordagens para controlar 
o narcotráfico também devem ser 
consideradas.

Promover a segurança energética
•	 Melhorar	as	capacidades	locais	

e	os	investimentos	em	energia	

renovável.	A região já conta com 
modelos de matrizes de energia 
limpa, mas ainda assim a energia 
renovável precisa ser largamente 
expandida. A América Latina 
carece de especialistas – de 
engenheiros a administradores – 
para desenvolver completamente 
os setores locais.

•	 Reduzir	os	subsídios	para	os	
combustíveis	fósseis	e	conceder	
mais	crédito	à	P&D	dos	renováveis.	
A adequação de políticas, 
subsídios e outros incentivos 
fiscais reduziria os obstáculos 
e permitiriam o crescimento 
de novos mercados – como 
o bioplástico, por exemplo –, 
ampliando assim as indústrias 
sustentáveis.

•	 Utilizar	redes	inteligentes	
(“smart	grids”)	nas	infraestrutura	
energética.	Apesar de essas 
redes não reduzirem o consumo 
geral, elas distribuem a energia 
de modo mais eficiente, além 
de maximizarem os benefícios 
resultantes dos recursos 
disponíveis.

Estimular a produção agrícola
•	 Melhorar	as	infraestrutura.	As 

más condições de estradas, 
portos, ferrovias, comunicações 
e de outras infraestrutura elevam 
os custos para os agricultores 
latino-americanos, além de 
contribuírem para o desperdício 
de bens perecíveis. A otimização 
das redes de transporte melhoraria 
a eficiência e maximizaria a 
produção.

•	 Liberalizar	o	comércio.	Tarifas, 
subsídios e outras barreiras 
impedem os excedentes 
agrícolas da região de 
atenderem a demanda dos 
países desenvolvidos e da Ásia. 
A redução dessas barreiras – 
nas negociações de Doha, por 
exemplo – permitiria um acesso 
mais amplo aos alimentos em todo 
o mundo.

•	 Reforçar	as	parcerias	entre	o	
governo,	as	instituições	de	ensino	
e	o	setor	privado.	Embora a 
inovação seja imprescindível para 
melhorar a produção agrícola, 

a região conta com poucos 
registros de patentes, entre outros 
indicadores. Os vínculos entre 
os governos, as universidades 
e o setor privado devem ser 
reforçados, a fim de transformar os 
avanços científicos em produção 
mercantil. 

Aumentar o empreendedorismo e 
os empregos
•	 Melhorar	a	qualidade	de	ensino	

e	os	currículos. Os professores 
devem ser incentivados a tomar 
iniciativas; além disso, os sistemas 
de promoção na carreira teriam 
de se basear no mérito e não 
somente na antiguidade. Convém 
igualmente que os currículos sejam 
reformulados para se adequarem 
ao mercado de trabalho do século 
XXI.

•	 Auxílio	financeiro	vinculado	à	
frequência	têm diminuído as taxas 
de evasão escolar do ensino 
fundamental e deveriam ser 
ampliados para os ensinos médio 
e superior. O setor privado também 
pode participar, fornecendo 
ajudas de custo, aumentando as 
vagas de estágio e levando os 
empreendedores para as salas de 
aula.

•	 Reformar	a	legislação	trabalhista	
para	promover	a	inclusão. Muitos 
países latino-americanos têm leis 
trabalhistas rígidas, com o objetivo 
de proteger os trabalhadores, 
porém, não raro, estas mesmas 
leis acabam por reduzir as 
oportunidades de emprego. Uma 
legislação mais flexível criaria mais 
empregos.

•	 Dar	mais	oportunidades	às	
mulheres. Uma melhor aplicação 
dos investimentos subutilizados 
na educação das mulheres latino-
americanas poderia ser uma 
solução para enfrentar a falta de 
mão de obra especializada que 
assola o mundo inteiro. Empresas 
e governos deveriam flexibilizar as 
políticas de contratação e dar mais 
autonomia para as trabalhadoras, 
pois medidas desse tipo trariam 
benefícios não só a elas, mas à 
sociedade como um todo.
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