
 

 

 

 

Esboço biográfico de Painelistas 

 

Mercedes D’Alessandro 

Nasceu em Posadas, doutorou-se em Economia em Buenos Aires e atualmente é Diretora 

Nacional de Economia, igualdade e gênero no Ministério de Economia da Argentina. Deu aulas 

na UBA durante mais de quinze anos, principalmente no campo da Epistemologia da Economia, 

dentro do qual dirigiu vários grupos de pesquisas e publicações. Foi diretora da carreira de 

Economia Política da Universidade Nacional de Geral Sarmiento. Morou fora do país por mais 

de 7 anos e em 2020 voltou à Argentina para trabalhar no Ministério de Economia, e impulsionar 

a agenda de gênero nas políticas econômicas. Por primeira vez na história deste ministério, 

existe um espaço institucional para orientar a programação econômica com perspectiva de 

gênero e Mercedes é quem tem a tarefa de construí-lo. 

Desenvolveu um amplio trabalho de divulgação econômica. Em 2015, morando nos Estados 

Unidos, lançou o site Economia Femini(s)ta, onde se discutem temas de economia com 

perspectiva de gênero; com ele conquistou rapidamente as redes sociais e instalou este debate 

na agenda pública. Em 2016 publicou o livro “Economia feminista. Como construir uma 

sociedade igualitária (sem perder o glamour)”. Em 2017 participou no livro “O futuro é 

feminista?”, editado por Le Monde Diplomatique. Em 2021, a revista TIME a destacou como uma 

das 100 líderes emergentes mais influentes para o futuro. 

 

Ernesto Murro 

Ernesto Murro é ex-ministro de Trabalho e Segurança Social do Uruguai. Foi Presidente do Banco 

de Previdência Social do Uruguai entre 2005 e 2015. Presidente da Organização Ibero-americana 

de Segurança Social (OISS) desde 2012. Integrante do Comitê Técnico Administrativo do 

Convênio Multilateral Ibero-americano de Segurança Social e Membro da delegação 

governamental na Comissão Permanente do Acordo Multilateral de Segurança Social do 

MERCOSUL.  

Também é membro da Associação Internacional de Segurança Social (AISS) e de grupos de 

trabalho sobre proteção de migrantes em países da CEI (ex União Soviética). Por outra parte é 

membro da Conferência Interamericana de Segurança Social (CISS). Foi diretor do Banco de 

Previdência Social do Uruguai em representação dos trabalhadores entre 1992 e 2001, e 

dirigente sindical como trabalhador da indústria da madeira em 1983-1992. 

 

Carlos Lupi 

Foi Ministro de Trabalho e Emprego e também Secretário de Transporte da Prefeitura do Rio de 

Janeiro. Deputado Constitucional Federal, grau 10 pela DIAP, Secretário de Governo do Estado 

e foi o primeiro adjunto do Senador Saturnino Braga. 



 

 

 

 

Nascido em Campinas (SP), Carlos Lupi é formado em Administração, com um título completo 

em Administração, Economia e Contabilidade pelo colégio Centro Educacional de Niterói 

(FACEN). Como Ministro de Trabalho, foi considerada como uma das principais marcas de sua 

gestão a geração de perto de 10 milhões de empregos formais com papéis trabalhistas 

assinados, a defesa dos direitos trabalhistas, o incentivo à qualificação profissional, o diálogo 

constante com trabalhadores e empregadores, a regulamentação do trabalho no domingo, o 

fortalecimento das centrais sindicais e o estabelecimento do cartão de tempo eletrônico no 

Brasil, acabando com velhas fraudes contra os trabalhadores. 

 

Como membro dos conselhos que administram o Fundo de Garantia de Antiguidade (FGTS) e o 

Fundo de Apoio aos Trabalhadores (FAT), quando foi ministro, propôs e conseguiu baixar os 

tipos de juros que eram cobrados ao trabalhador, em um momento onde os tipos de interesse 

da economia não faziam mais do que aumentar. Também propôs e conseguiu que foram 

aprovadas ações encaminhadas a um maior investimento no setor produtivo e a criação de 

novas linhas de crédito, como a linha pro-titular do FGTS, que oferece aos trabalhadores tipos 

de juros mais baixos para a compra de sua própria moradia. 

Rafael Freire 

Rafael Freire Neto é o atual Secretário Geral da Confederação Sindical das Américas (CSA), onde 

antes trabalhou como Secretário de Política Econômica e Desenvolvimento. Foi dirigente da 

Central Única de Trabalhadores (CUT) do Brasil e secretário geral da Coordenadora de Centrais 

Sindicais do Cone Sul (CCSCS). 

 


