Conselho temático da Fundação Konrad Adenauer Brasil
Perspectivas para o desenvolvimento econômico no Brasil
com o novo Governo Temer: como superar a crise?
Data: 28 de novembro de 2016
Local: Belmond Copacabana Palace Hotel, Sala Rio de Janeiro, Av. Atlântica 1702, Rio de Janeiro
Contexto
Após a virada do milênio, a maior economia da América Latina experimentava um boom econômico. O
crescimento, porém, não era sustentável e carecia de uma base de investimentos de longo prazo, sendo
baseado na exportação de Commodities e no aumento do consumo de crédito no mercado interno. Em
meio à forte queda no preço das Commodities a partir de 2014, anunciou-se a maior crise econômica do
Brasil desde os anos 1930. Atualmente, os primeiros sinais de retomada do crescimento aparecem: a fase
mais grave da crise teria sido superada segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O governo Temer
já conseguiu registrar alguns avanços em sua política econômica: mesmo com a forte orientação ao mercado interno, a Administração demonstra intenção de diminuir as taxas de importação e ao mesmo tempo
busca costurar acordos comerciais e investimentos. Privatizações e maior responsabilidade fiscal devem
reforçar o nível de confiança dos investidores.
Porém, as razões estruturais dessa crise não são puramente econômicas e incluem também burocracia
excessiva, infraestrutura deficiente e ensino público de baixa qualidade (com raras exceções). No âmbito
político, a carência de atores capazes de prover soluções para diminuir a enorme desigualdade econômica e
social, e o clientelismo significam ainda desafios graves. Assim, importantes reformas políticas são necessárias e urgentes para o combate da crise em suas raízes.
Objetivos do encontro





Identificar as razões de fundo da atual crise econômica no Brasil
Avaliar as políticas públicas do Governo Temer que buscam responder à crise
Identificar políticas públicas chave para a superação da crise
Aprofundar a troca de ideias entre os conselheiros e a Fundação Konrad Adenauer

Sobre o Conselho da Fundação Konrad Adenauer Brasil:
O Conselho da Fundação Konrad Adenauer reúne especialistas brasileiros das áreas de política, economia,
relações internacionais, direito, mídias, academia, igreja e sociedade civil com o objetivo de aconselhar os
gestores da fundação no seu trabalho no Brasil. As reuniões do conselho acontecem tanto de forma completa quanto em pequeno círculo para discussões temáticas focadas em desafios da política brasileira.

Perspectivas para o desenvolvimento econômico no Brasil
com o novo Governo Temer: como superar a crise?

Programa
10:00-10:15

Abertura e boas vindas

Jan Woischnik
Representante, Fundação Konrad Adenauer
10:15-11:00

Keynote Speech: A atual crise econômica no Brasil e como superá-la

Roberto Fendt
Secretário Executivo, Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC)





Como a atual crise econômica aconteceu?
Quais são as razões imediatas e estruturais?
Qual é a receita do Governo Temer para superar a crise?
Como se pode superar a crise em longo prazo?

Moderação:
Alexandra Steinmeyer
Representante Adjunta, Fundação Konrad Adenauer
11:00-11:20

Comentário

Caetano Scannavino
Coordenador Executivo, Projeto Saúde e Alegria




Quais são os desafios para um crescimento econômico socialmente inclusivo?
Qual a atitude do Governo Temer frente ao estado de bem-estar social?
Como o Brasil pode orientar seu modelo econômico para a sustentabilidade ambiental no longo prazo?

11:20-11:50

Pausa para café

11:50-13:30

Debate

Comentários finais:
Jan Woischnik
Representante, Fundação Konrad Adenauer
Foto do grupo
13:30

Almoço

Restaurante “Pérgula”
15:00

Encerramento
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Participantes
Conselheiros
Caetano Scannavino
Coordenador Executivo
Projeto Saúde e Alegria, Santarém

Mario Monzoni
Coordenador Geral
Centro de Estudos em Sustentabilidade da
Fundação Getulio Vargas, São Paulo

Carlos Affonso Souza
Diretor-cofundador
Instituto Tecnologia e Sociedade, Rio de Janeiro
acompanhado por
Luiza Mesquita
Coordenadora
Instituto Tecnologia e Sociedade, Rio de Janeiro

Nancy Thame
Vice-Presidente
Secretariado Nacional da Mulher e
Vereadora eleita em Piracicaba
PSDB, São Paulo

José Mario Brasiliense
Diretor Executivo
Oficina Municipal, São Paulo
Julia Dias Leite
Diretora Executiva
Centro Brasileiro de Relações Internacionais , Rio
de Janeiro
acompanhada por
Leonardo Paz
Coordenador de Estudos e Debates
Centro Brasileiro de Relações Internacionais , Rio
de Janeiro

Paulo Gouvêa
Diretor Executivo
Fundação Liberdade e Cidadania
Democratas, Brasília
Roberto Fendt
Secretário Executivo
Conselho Empresarial Brasil-China, Rio de Janeiro

Fundação Konrad Adenauer
Alexandra Steinmeyer
Representante Adjunta
Aline Bruno Soares
Coordenadora de Projetos de Educação Política
Carla Shores
Relações Institucionais

Karina Marzano
Coordenadora de Projetos do
Programa Regional Segurança Energética e
Mudanças Climáticas na América Latina
Marina Caetano
Coordenadora de Projetos de Descentralização e
Sustentabilidade

Jan Woischnik
Representante
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Keynote: Roberto Fendt
É secretário executivo do Conselho Empresarial Brasil-China (CEBC).
Até recentemente, foi diretor executivo do Centro Brasileiro de Relações Internacionais (CEBRI). Presidiu a
Associação Brasileira das Empresas de Comércio Exterior (ABECE) e o Conselho de Comércio Exterior da
Federação do Comércio do Estado de São Paulo. Foi superintendente de estudos e pesquisas da Fundação
Centro de Estudos do Comércio Exterior e professor de economia da Universidade de São Paulo e da Escola
de Pós-Graduação de Economia da Fundação Getulio Vargas. No setor privado, foi vice-presidente executivo da Coimex Trading e membro do Conselho de Administração da Rio Paracatu Mineração.
Fez o curso de graduação em Economia na Faculdade de Economia e Administração da Universidade
Federal do Rio de Janeiro e os cursos de pós-graduação em Economia na Universidade de São Paulo, e de
Mestrado e Doutorado em Economia na Universidade de Chicago (EUA). É autor ou coautor de diversos
livros e capítulos de livros, publicados no Brasil e no exterior.

Comentarista: Caetano Scannavino
É coordenador executivo da ONG Saúde e Alegria (PSA).
Nascido em São Paulo/SP, se profissionalizou nas áreas de vídeo e fotojornalismo; em 1988, mudou-se para
a Amazônia para apoiar o início das ações do PSA, contribuindo na estruturação da ONG, sobretudo no
setor de Comunicação Social.
Atualmente, integra a coordenação geral cuja missão é promover processos participativos de desenvolvimento comunitário integrado e sustentável – direitos humanos, organização social, ordenamento territorial, economia da floresta (agroecologia, manejo florestal, ecoturismo, energias renováveis), saúde, educação, comunicação e inclusão digital – que contribuam de maneira demonstrativa no aprimoramento de
políticas públicas, na qualidade de vida e no exercício da cidadania das populações tradicionais da Amazônia. A partir dos resultados positivos alcançados, e prêmios e reconhecimentos obtidos pelo PSA, vem sendo demandado de forma crescente para disseminar suas experiências, assessorar processos de transferência de tecnologias socioambientais junto a outros contextos, realidades e instituições, bem como integrar
novas frentes, redes e articulações afins em prol de um futuro mais harmônico, includente e sustentável
para o Planeta.
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