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Minicurso da Rede Pró-Rio: “Para além da Recuperação Fiscal: fortalecimento 
das Capacidades Estatais e Planejamento Estratégico para alcançar o 

desenvolvimento econômico, social e ambiental no Estado do Rio de Janeiro” 

 

Justificativa: Desde a primeira edição, a Rede Pró-Rio participou dos Seminários do 
Núcleo de Políticas Públicas – Análise e Avaliação (NUPPAA) com Grupos de Trabalho 
temáticos que discutiram as diferentes dimensões do Estado do Rio de Janeiro e os 
desafios para superar sua estagnação e construir uma trajetória de desenvolvimento 
sustentável no médio e longo-prazos. Em 2022, a Rede irá oferecer um minicurso durante 
a realização do 5º Seminário do NUPPAA, intitulado Reconstrução de Capacidades Estatais, 
Novas Coalizões e Visões de Futuro na América Latina a fim de consolidar algumas 
contribuições teóricas, apresentar experiências práticas recentes no âmbito da 
Administração Estadual e refletir acerca de algumas alternativas para o 
desenvolvimento fluminense. 

Programa: O minicurso será dividido em dois painéis. O primeiro iniciará com uma 
apresentação da Profª Renata Lèbre La Rovere, integrante do INCT/PPED, sobre o 
conceito de Capacidades Estatais e a importância destas para o desenvolvimento, 
incluindo formação de consenso (capacidade política); formulação e execução de 
programas e iniciativas (capacidade técnico-administrativa); e criação, implementação e 
mix de instrumentos de intervenção (capacidade de políticas públicas). Esta discussão 
servirá como pano de fundo para a apresentação do atual Subsecretário de Planejamento 
Estratégico e Coordenador Executivo da Rede Pró-Rio, Bruno Sobral, que irá recuperar 
sua trajetória como gestor desde a Secretaria de Fazenda, onde colaborou com o novo 
Plano de Recuperação Fiscal, até a Secretaria de Planejamento, onde busca consolidar no 
interior da estrutura do Estado a atividade de planejamento estratégico visando 
consolidar a integração de uma agenda de desenvolvimento com o desafio de ajuste 
fiscal. O encerramento da primeira parte ficará por conta do Prof. Joílson Cabral, 
especialista em economia fluminense e um dos responsáveis por atualizar a matriz 
insumo-produto do ERJ sob encomenda da ALERJ, instrumento fundamental para 
planejar políticas públicas que sejam mais efetivas e eficazes para o desenvolvimento 
do Estado.  

O segundo painel trará alguns temas relevantes segundo a visão estratégica proposta, 
incluindo: 

● A recente dinâmica do Estado do Rio de Janeiro no campo da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, apresentado por Guilherme de Oliveira Santos (Doutor 
em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento pela UFRJ, Assessor da 
Diretoria de Tecnologia da FAPERJ e Coordenador de Inovação e Redes de 
Conhecimento da Subsecretaria de Planejamento Estratégico do Estado do Rio de 
Janeiro);  

● Multiplicador fiscal compartilhado e externalidades da gestão fiscal estadual 
numa federação, apresentado por André Aranha (Economista pela PUC-Rio, 
mestrando pelo PPGE-UFRJ e Coordenador da Assessoria de Estudos e Pesquisas 
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da Subsecretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de Planejamento e 
Gestão do Estado do Rio de Janeiro);  

● As oportunidades trazidas pelos complexos produtivos da Economia do Mar 
e Logística como possíveis vetores de desenvolvimento para o Estado, 
apresentado por Eduardo Duprat (Economista, mestre em Administração 
Pública e Doutor em Políticas Públicas, Estratégias e Desenvolvimento, MBA em 
Gestão de Projetos, Especialista em Análise de Conjuntura e Desenvolvimento 
local e Assessor da Subsecretaria de Planejamento Estratégico da Secretaria de 
Estado de Planejamento e Gestão). 

Data, local e horário: 6 de dezembro de 2022 na sala 102 do Instituto de Economia da 
UFRJ, das 9 às 13 horas, com transmissão pelo canal YouTube do IE/UFRJ para os 
participantes do NUPPAA em Foz do Iguaçu e demais interessados no tema. 

https://www.youtube.com/channel/UCvg3GT5Xb9EII7BY9UXOSKQ 

 


