APRESENTAÇÃO
O Plano de Desenvolvimento Econômico e Promoção de Investimentos do Rio Grande do Norte 20162035 é uma iniciativa pioneira da Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, custeada exclusivamente com recursos da iniciativa privada e que contou com apoio institucional da
Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Governo do Estado.
Este trabalho foi iniciado em julho de 2013, compreendendo desde um extenso levantamento bibliográfico até pesquisas em profundidade, entrevistas, visitas de campo e seminários. A partir desta
coleta fatos e dados foi realizado um amplo diagnóstico do estado sob a ótica do desenvolvimento
econômico, incluindo a elaboração de cenários e de uma visão de futuro que balizou a Estratégia de
Desenvolvimento de longo prazo para o Rio Grande do Norte, complementada com a indicação das
principais oportunidades de investimentos e negócios, das principais potencialidades e dos gargalos
ao desenvolvimento da economia potiguar.
A Estratégia de Desenvolvimento proposta está desdobrada em planos de ação, projetos e outras iniciativas políticas que visam orientar o bom aproveitamento sustentável das principais oportunidades e
potencialidades existentes no estado de forma a alcançar as metas estratégicas propostas.
Neste sentido, o presente documento foi organizado em três grandes divisões e um total de onze
capítulos.

Parte 1. ONDE ESTAMOS E AONDE PODEREMOS CHEGAR


Capítulo 1. Análise Retrospectiva e Situação Atual da Economia Potiguar
Análise retrospectiva atualizada de indicadores relacionados ao empreendedorismo potiguar, à qualidade da infraestrutura disponível, à capacitação do capital humano, à qualidade
das instituições do Estado e ao ambiente competitivo no qual se desenvolvem as oportunidades e negócios no Rio Grande do Norte.



Capítulo 2. Quatro Cenários para o Rio Grande do Norte
Síntese do mapeamento prospectivo realizado com a configuração de quatro cenários e do
cenário escolhido para construção da visão de futuro do Mais RN: “Um Pacto pelo Mais RN”.

Parte 2. AONDE QUEREMOS CHEGAR


Capítulo 3. Visão de Futuro e Estratégia de Desenvolvimento de Longo Prazo
Descrição da visão de futuro almejada e da estratégia de longo prazo proposta pelo Mais RN.
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Parte 3. COMO VAMOS CHEGAR LÁ


Capítulo 4. Metas Indicativas e Estratégias de Curto, Médio e Longo Prazos
Desdobramento da visão de futuro e estratégia de desenvolvimento para os segmentos prioritários com a proposição de 60 (sessenta) metas indicativas de curto, médio e longo prazos.



Capítulo 5. Análise e Seleção Preliminar de Oportunidades de Investimentos e Negócios
Indicação de 89 oportunidades de investimento selecionadas, organizadas por segmento, com
base em avaliação multicritério.



Capítulo 6. Planos de Ação Indicativos para 10 Segmentos Produtivos Prioritários
Agendas setoriais indicativas para 10 segmentos produtivos considerados prioritários com base
no potencial de impacto sobre o desenvolvimento econômico, cada uma delas contendo breve
contextualização, objetivo, metas indicativas e ações/iniciativas prioritárias.



Capítulo 7. Avaliações Preliminares de Investimento em Oportunidades Prioritárias
Síntese da avaliação preliminar indicativa do investimento em duas oportunidades-âncora, que
têm impacto estratégico para o desenvolvimento econômico do estado.



Capítulo 8. Iniciativas Públicas Estruturantes para a Competitividade Sistêmica
Proposição de uma carteira de iniciativas estruturantes para o desenvolvimento econômico
que devem ser de responsabilidade do setor público, identificadas pelo Mais RN em função
da capacidade transformadora e potencialidade efetiva de geração de impactos positivos
sobre desenvolvimento das atividades empresariais no Rio Grande do Norte.



Capítulo 9. Diretrizes para a Política Industrial do Rio Grande do Norte
Fundamentação conceitual, análise de políticas de outros estados, análise da situação atual
do estado e os fundamentos para a elaboração de nova Política Industrial para o Rio Grande
do Norte.



Capítulo 10. Uma organização para alavancar o desenvolvimento: a "Investe RN"
Desenho e modelo de organização dedicada à promoção de investimentos para o Rio Grande
do Norte, incluindo o os fundamentos da governança, esboço do modelo operacional e indicação do perfil dos profissionais necessários à operação.
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Capítulo 11. Estimativa de Valor do Portfólio de Oportunidades de Investimentos no RN –
Quantificação Indicativa – 2016-2035
Quadro resumo contendo o dimensionamento indicativo e preliminar dos investimentos associados às metas e/ou projetos do Mais RN.



Capítulo 12. O Portal do Mais RN: a Conexão sem Fronteiras com o Investidor
Descrição sumária das principais características do Portal http://www.maisrn.org.br/ que
contém todo o acervo técnico deste projeto, além de informações atualizadas de interesse
de investidores e empreendedores, pesquisadores e especialistas.

Este Plano de longo prazo se configura, assim, no resultado prático de ampla discussão com as lideranças empresariais, políticas, executivos e gestores dos vários Poderes Públicos e instituições representativas dos trabalhadores e da sociedade.
Boa Leitura!
Figura 1. Fluxograma do Projeto

I. MAPEAMENTO DE OPORTUNIDADES

II. ESTRATÉGIA

III. IMPLEMENTAÇÃO

COM BASE EM CENÁRIOS

CONSULTAS A
EMPRESÁRIOS E
ESPECIALISTAS

INICIATIVAS PÚBLICAS
ESTRUTURANTES PARA
COMPETITIVIDADE
SISTÊMICA

DIAGNÓSTICO E
CENÁRIOS DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
INCLUINDO ELEMENTOS PARA UMA

ANÁLISE E SELEÇÃO
PRLIMINAR DE
OPORTUNIDADES DE
INVESTIMENTO

NOVA POLÍTICA INDUSTRIAL E PARA O

ENCONTROS
REGIONAIS OU
TEMÁTICOS
ESTUDOS
PRELIMINARES

DESDOBRAMENTO DO MAPA

INVENTÁRIO DE
OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO
E NEGÓCIOS

ESTRATÉGICO DA INDÚSTRIA PARA O
RN

COLETA E
ORGANIZAÇÃO DE
ESTUDOS E
INFORMAÇÕES
DISPONÍVEIS RN

LEVANTAMENTOS
“DE CAMPO” EM
TODO O ESTADO

ANÁLISE E
SELEÇÃO
PRELIMINAR DAS
OPORTUNIDADES
DE INVESTIMENTO
E NEGÓCIOS

OFICINA DE REFLEXÃO
ESTRATÉGICA

• DEZ PLANOS
INDICATIVOS DE
AÇÕES SETORIAIS
• AVALIAÇÃO
PRELIMINAR DE
INVESTIMENTO EM
OPORTUNIDADES
PRIORITÁRIAS
• ESTIMATIVA DE
VALOR DOS
INVESTIMENTOS

DIRETRIZES PARA A
POLÍTICA INDUSTRIAL
MODELO
ORGANIZACIONAL DA
“INVESTE RN”

PORTAL DE OPORTUNIDADES DE INVESTIMENTOS E NEGÓCIOS

13

LANÇAMENTO DO
PLANO DE
IMPLEMENTAÇÃO
DA ESTRATÉGIA DE
DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO

