Em 2014, o Fórum Econômico Mundial e a Deloitte
lançaram a iniciativa de Trabalho da Competitividade,
focada na identiﬁcação dos fatores que inﬂuenciam a
lacuna de competitividade na América Latina. O trabalho
foi realizado por um grupo de especialistas acadêmicos e
pelos setores público e privado.

Uma travessia rumo a
competitividade na América Latina
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Foram identiﬁcados os principais fatores para o déﬁcit de
habilidades e inovação, bem como suas causas originais.
Um conjunto de 10 recomendações para preencher essas
lacunas foi desenvolvido e apresentado na Reunião Anual
do Fórum de Davos em 2015.

PRINCIPAIS FATORES PARA O
DÉFICIT DE HABILIDADES

Baixa qualidade e VALOR da formação
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PRINCIPAIS FATORES PARA A FALTA DE INOVAÇÃO

Baixo INVESTIMENTO EM P&D

Fraco DESEMPENHO do aluno

Baixa qualidade de organização de
PESQUISA cientíﬁca

Desigualdade de ACESSO à formação

ESCASSEZ de cientistas e engenheiros

DESALINHAMENTO da competência
do trabalhador

Baixo poder de absorção de
TECNOLOGIA por parte das empresas

CAUSAS ORIGINAIS
Existem causas comuns por trás dos principais gaps de habilidades e inovações
Fragilidade da ESTRUTURA

INVESTIMENTO ineﬁciente e descoordenado

Insuﬁciência de INVESTIMENTO

Características ESTRUTURAIS desfavoráveis

Recomendações

01

Manter o foco nas normas que estabeleçam
os fundamentos de uma economia com
bom funcionamento

06

Elaborar regimes de ﬁnanciamento de
pesquisa público-privado e o desenvolvimento
de competências

07

Deﬁnir e implementar programas de formação e
treinamento proﬁssional intersetoriais

02

Melhorar a eﬁcácia das normas por meio da
mensuração das normas atuais, estabelecendo
critérios de mensuração e capacidade
de monitoramento e gestão

03

Alinhar os investimentos para enfatizar
as prioridades econômicas e sociais

08

Estabelecer um fundo de pesquisa e inovação
regional plurianual

04

Aumentar o investimento privado no desenvolvimento de habilidades e inovação

09

Permitir um ﬂuxo mais livre e o intercâmbio
de estudantes e pesquisadores na região

05

Criar um catálogo padronizado de competências
de investigação

10

Começar com pouco e
se envolver

Saiba mais sobre o relatório e como essas recomendações podem ser aplicadas na América Latina.
www.weforum.org > Relatórios > Digite na barra de pesquisa:
“Bridging the Skills and Innovation Gap to Boost Productivity in Latin America”
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