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Contornos para 
um novo estilo de 
desenvolvimento

•Eficiências  “schumpeteriana”- estrutura produtiva, “keynesiana”- demanda, “sustentabilidade” – ambiental, social, 
econômica e institucional 

•Prioridades nacionais (estratégias, diretrizes, planos setoriais etc)

•Compromissos internacionais (Agenda 2030 e os 17 ODS, Acordo de Paris, Nova Agenda Urbana Habitat III, 
Agenda de Ação Adis Abeba)

Coordenação de 
políticas

•Públicas, privadas e comunitária;Nacionais e subnacionais

•Setoriais, tributárias, fiscais, regulatória, de financiamento, de planejamento, etc

•Ações, medidas, planos, estratégias, programas, políticas

•Mercado, produtividade, competividade, inovação, preços e custos

Investimentos 
sustentáveis

•Foco em tecnologias sustentáveis

•Complementaridade entre tipos de investimentos: infraestrutura, máquinas e equipamentos, educação e construção 
de capacidades tecnológicas

•Complementaridade entre investimentos públicos e privados: crowding-in

Impactos

•Crescimento da economia, aumento da renda, geração de empregos, inclusão e redução de brechas estruturais

•Redução de emissão de gases do efeito estufa e outros poluentes e manutenção e recuperação do capital natural

•Aumento de capacidades tecnológicas e inovativas; Desenvolvimento de cadeias produtivas

•Mudança do estilo de desenvolvimento
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Big Push para 
Sustentabilidade

Estilos de 
desenvolvimento 
atuais 
insustentáveis

Inação tende a 
agravar problemas 
estruturais do 
desenvolvimento

Investimentos 
sustentáveis tem 
potencial de 
transformar estilos 
de desenvolvimento



Chamada de estudos de casos



Chamada de estudos de casos

• Casos sobre investimentos de impacto para o 

desenvolvimento sustentável

– Exemplos de estratégias, ações, planos, programas, políticas, 

projetos etc. que contribuíram para impulsionar um conjunto de 

investimentos sustentáveis econômica, social e ambientalmente.

– Devem reportar pelo menos um indicador de cada dimensão do 

desenvolvimento sustentável (econômico, social e ambiental).

• Visibilidade

– Casos elegíveis comporão um repositório online.

– Casos mais impactantes serão reconhecidos uma publicação, que se 

planeja apresentar em evento paralelo da UNFCCC COP25 em 

Santiago em dezembro.

• Prazo: 11 de agosto

• Mais informações e regras: www.cepal.org/brasil



Relatório Big Push para a Sustentabilidade

Disponível para download em: 

www.cepal.org/brasil



BIG PUSH PARA A SUSTENTABILIDADE

• MUITO OBRIGADO!

carlos.mussi@cepal.org


