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Antonio Prado 
Secretário-Executivo Adjunto da CEPAL 

Antonio Prado, economista brasileiro, assumiu como Secretário-Executivo Adjunto da 
Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe (CEPAL) em 1º de novembro de 
2009, sendo designado pelo Secretário-Geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. 

Durante grande parte de sua carreira profissional, Antonio Prado especializou-se em 
análise das mudanças tecnológicas na indústria e seu impacto no desenvolvimento 
econômico, no mercado de trabalho e nas relações industriais do Brasil. 

Previamente a esse cargo, desempenhou-se como Chefe de Assuntos Governamentais 
da Presidência do Banco Nacional para o Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil- BNDES (2005-2009), 
onde dedicou-se a analisar as políticas antiinflacionárias e de desenvolvimento. Foi assessor do líder da bancada do 
governo no Senado Federal do Brasil (2003-2004). 

Antonio Prado foi conselheiro da Agência Brasileña para a Promoção de Exportações (APEX), da Agência Brasileira 
para o Desenvolvimento da Indústria (ABDI) e do Centro Celso Furtado, entre outras instituições, incluindo algumas 
organizações da sociedade civil. 

Entre 1990 e 2000 foi membro da Mesa diretora técnica e encarregado da Divisão de Pesquisa do DIEESE, um 
centro de pesquisa sobre assuntos do trabalho do Brasil. Ali elaborou pesquisas estatísticas sobre o custo de vida e 
do emprego e estudos sobre a distribuição de renda, assuntos raciais e de gênero, planejamento estratégico, 
mudanças industriais e macroeconomia. 

Nos anos noventa coordenou trabalhos de pesquisa com o Conselho Nacional para o Desenvolvimento da Ciência e 
da Tecnologia e realizou estudos inovadores sobre gênero e raça no mercado de trabalho das áreas metropolitanas 
do Brasil. 

Foi professor da Universidade Católica, em São Paulo e do Instituto Rio Branco do Ministério de Relações Exteriores 
do Brasil. Possui mestrado em economia industrial e doutorado em políticas econômicas para o desenvolvimento 
pela Universidade de Campinas (UNICAMP). Tendo publicado livros e colaborado com artigos para a imprensa 
especializada do Brasil. 


