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❑ “Transformação estrutural” não diz respeito à composição setorial

❑ Deve mirar mudanças qualitativas no processo produtivo e nas 

características dos bens e serviços produzidos. Não se limita a medidas 

meramente voltadas ao aumento da produção, que podem ter caráter 

conjuntural.

❑ Promover o avanço na direção de atividades com maior valor agregado e 

conteúdo tecnológico, com maior produtividade.

Um novo conceito para uma nova agenda

“Atuação focada do Estado para promover a 
transformação da estrutura industrial, com o 
aumento da produtividade da economia”



Por que a mudança estrutural importa?

❑ O conceito de mudança estrutural está intimamente ligado ao aumento da 
produtividade do trabalho e da renda per capita nacional

5

“a produtividade não é tudo, mas, no longo prazo, é quase tudo. A 

habilidade de um país para aumentar seu padrão de vida ao longo do tempo 

depende quase que inteiramente da sua habilidade de elevar o nível de 

produto por trabalhador”

Krugman, P.

“O nível de produtividade (…) reflete a capacidade de uma economia 

empregar eficientemente os recursos para produzir bens e serviços. 

Consequentemente, o nível de produtividade reflete o nível de 

prosperidade que pode ser atingido por uma economia”

WEF

A importância da política industrial é que, ao 

promover a transformação a mudança estrutural, ela 

promove a criação dos empregos do futuro.



Política Industrial é fundamental, mas é uma parte...

❑ Políticas Industrial, de Inovação e de Comércio Exterior 

❑ No contexto da 4ª RI e de maior integração internacional, devem ser 

pensadas e executadas de forma integrada
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❑ Não deve ser compensatória: reduzir o Custo Brasil é fundamental!

❑ Equilíbrio macro e ambiente de negócios são condições necessárias e criam 

condições mais favoráveis para a operação da política industrial

Não é questão de escolha: países bem sucedidos 

combinam, de forma harmônica, políticas verticais, 

políticas macroeconômicas e políticas horizontais



Princípios e governança para o planejamento e 
implementação de Políticas Industriais

❑ Criar instância que promova a articulação entre os vários órgãos públicos; 

❑ Constituir instância de alto nível para diálogo permanente com o setor privado; 

❑ Estabelecer metas claras, quantificáveis e modelo de monitoramento;

❑ Assegurar transparencia à gestão da política;

❑ Adotar instrumentos específicos e temporários, com segurança e 
previsibilidade;

❑ Estabelecer, em comum acordo com o setor privado, contrapartidas 
compatíveis com os instrumentos e com o prazo de duração instrumentos.
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https://www.portaldaindustria.com.br/publicacoes/2019/9/criterios-para-uma-nova-agenda-de-politica-industrial/
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