
CONSIDERAÇÕES DA
INDÚSTRIA ALEMÃ
SUGESTÕES PARA UM BRASIL 
MAIS COMPETITIVO



Considerações da Indústria Alemã
Sugestões para um Brasil mais competitivo

Por ocasião da série de eventos “Eleições 2018 – Reformas e Desenvolvimento” a 
Câmara Brasil-Alemanha apresenta suas propostas e sugestões aos pré-candidatos à 
Presidência do Brasil para que sejam levadas em consideração durante o mandato do 
próximo Presidente eleito.

Propostas:

Criação de um Grupo de Trabalho para discussão e implementação de soluções 
de Indústria 4.0 no Brasil: o pioneirismo da Alemanha na área de Indústria 4.0 pode 
auxiliar o desenvolvimento da indústria local e aumentar a competitividade do País. 
O GT deve ser integrado por representantes do Governo e tomadores de decisão da 
indústria.

Fechamento de um Acordo de Livre Comércio entre a União Europeia e o Merco-
sul: a falta de um acordo entre esses dois blocos econômicos restringe o potencial de 
negócios entre UE e o Mercosul;

Retomada das negociações do acordo de bitributação entre o Brasil e a Alema-
nha: o Brasil fica menos atrativo em termos de investimento para empresas alemãs 
com a falta de um acordo desse gênero; 

Desburocratização em relação à propriedade intelectual: empresas alemãs têm 
receio de conduzir algumas de suas atividades de Pesquisa e Desenvolvimento no 
País pelas incertezas em relação à propriedade intelectual. 

Discussão de normas técnicas na área de infraestrutura: para que o Brasil possa 
prosperar e aumentar o interessante para investimentos alemães é necessário que a 
Alemanha tenha a oportunidade de participar nas discussões em relação às normas 
técnicas de infraestrutura;

Implementação de Formação Dual seguindo o modelo alemão: diversas empresas 
alemãs têm reclamado da falta de mão de obra qualificada e técnica no Brasil. Por 
meio da expansão da oferta de cursos da Formação Dual seguindo o modelo alemão 
mais profissionais podem ser formados para o mercado de trabalho.
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