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O ex-presidente do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA) e ex-ministro-chefe da
Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República, Marcelo Neri, foi um dos

convidados da Fecomércio RJ para participar da primeira edição do Mapa Estratégico do Comércio no ano de
2017, em Cabo Frio, que gerou 108 propostas para o desenvolvimento dos municípios da Baixada Litorânea.
Batemos um papo rápido com Neri, que comentou temas ligados a economia, geração de empregos e também
sobre o papel da Fecomércio RJ neste sentido. O resultado da conversa, você encontra a seguir:

Como você avalia a importância do Mapa do Comércio para o desenvolvimento do Estado do Rio? 
O Mapa do Comércio permite a troca ativa de experiências e informações entre palestrantes e convidados, que são
os protagonistas do setor e da economia fluminense, além da difusão desses conhecimentos. Neste trajeto de mão
dupla, além do palestrante aprender mais sobre a dinâmica específica das diferentes regiões do RJ, se torna
possível descobrir diferentes oportunidades de investimentos, geração de empregos e, consequentemente, de
desenvolvimento econômico. No meu caso, que trabalho no FGV Social, cujo objetivo é a inspiração de novas
práticas inclusivas, o aprendizado tem sido intenso.
Mal comparando, o mapa é mais um sistema de navegação móvel tipo GPS interagindo pelas redes sociais do que
uma bússola apontando para uma rota fixa. Através da constante troca de experiências, há a constante mudança de
trajetos e destinos em direção às práticas mais adequadas à realidade de cada localidade em cada momento.

De que forma os debates e propostas gerados pelo evento podem ajudar a alavancar a economia e os
empregos no estado?
Acreditamos que por meio do debate e da pesquisa empírica, em especial aquela baseada em grandes bases de
dados, e através do desenho e avaliação de políticas públicas, podemos identificar e promover novas
transformações nos empreendimentos, nos empreendedores e na sociedade em geral.
O nosso maior desafio ao longo das 12 edições já ocorridas do mapa tem sido a de descobrir, na preparação e na
realização das apresentações, números e fatos que sintetizem entraves e oportunidades dos empreendedores
locais.

Em que a Fecomércio RJ pode contribuir para o desenvolvimento dos serviços no estado?
Em primeiro lugar, mostrando que comércio e serviços são os grandes empregadores e geradores de renda entre
todos os setores de atividade nacionais e locais. Falamos com freqüência na academia e na gestão pública de
política industrial, de política agrícola, mas raramente falamos de políticas de serviços. Quando falamos de política
comercial pensamos em comércio exterior. É preciso corrigir esta distorção, transformar informação em
conhecimento e conhecimento em ação dos empreendedores e dos gestores públicos. A Fecomércio RJ soma
esforços e divide trabalho, para multiplicar sinergias fazendo a diferença na vida dos pequenos e grandes
produtores locais.
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