§ O que é o CIPC?
O Conselho Ibero-Americano para a Produtividade e a Competitividade (CIPC) se configura
como um ponto de encontro das grandes empresas ibero-americanas, o Banco Interamericano
de Desenvolvimento, o Banco de Desenvolvimento da América Latina (CAF) e a OCDE para
estabelecer diálogos, analisar problemas e apresentar propostas para promover o aumento da
competitividade e da produtividade. Vale ressaltar que o CAF, o BID e a OCDE trabalham de
maneira regular na análise e em propostas para melhorar a competitividade das economias da
América Latina e, portanto, poderão fornecer relatórios sólidos para os debates do Conselho.
O CIPC está enraizado nos Conselhos de Competitividade de âmbito nacional que já existem
em muitos países, reforçando e potencializando o intercâmbio de práticas e de propostas para
fazer avançar maior integração econômica e empresarial do Espaço Ibero-Americano. A
interação entre as grandes empresas multi-ibéricas e multilatinas, conhecedoras dos problemas
de produtividade em suas cadeias de valor, permitirá ao Conselho discutir essas questões em
nível regional e global. Neste contexto, cabe destacar as necessidades de transporte e de
logística, a harmonização das normas técnicas para produtos e serviços, a mobilidade de
capital humano, e outros tantos que são um freio à produtividade e à competitividade das
cadeias de valor.
O CIPC se ocupa, dentre outras, das seguintes tarefas:
ü Identificar os fatores mais relevantes para o aumento da produtividade no espaço
Ibero-Americano e propor fórmulas para a sua potencialização, com especial ênfase na
colaboração.
ü Propor aos governos, às Instituições Multilaterais de Crédito e à Conferência IberoAmericana políticas e programas para aumentar o investimento e melhorar a
produtividade e a competitividade.
ü Apresentar e, se necessário, discutir em algumas sessões ad hoc da Cúpula IberoAmericana de Chefes de Estado e de Governo os temas mais relevantes que tenham
surgido no diálogo.
ü Chegar a acordos sobre maneiras de analisar e discutir conjuntamente temas de
interesse comum com o European Roundtable of Industrialists, organização parceira.

http://cipyc.org/

