MENSAGEM DO PRESIDENTE DA FIERN
Não há dúvida que, desde 2014, o Brasil atravessa uma das mais graves crises econômicas de sua história.
E esta crise se projeta fortemente sobre o nosso Rio Grande do Norte, atingindo a todos - instituições,
empresas e famílias. Numa crise, é natural que as principais energias de toda a sociedade sejam canalizadas para superá-la. Mas a história nos ensina que as crises são superadas, e os que antecipam e projetam
o futuro e têm visão de longo prazo são os que melhor saem dela.
É neste contexto que o Mais RN, ora entregue à sociedade potiguar e aos agentes econômicos e políticos,
se insere e deve ser compreendido, para levar o Rio Grande do Norte até o nível de competitividade e
prosperidade desejado pelos potiguares.
Precisamos aproveitar com competência as potencialidades existentes no Estado e concentrar nossos recursos e capacidades nas oportunidades de negócios portadoras de futuro, capazes de produzir forte impacto positivo sobre o desenvolvimento econômico e social.
O projeto, baseado em amplo diagnóstico da situação do Estado, propõe uma estratégia de longo prazo,
que se desdobra em ações para setores prioritários; mapeia oportunidades de investimentos e negócios
para o setor privado; propõe uma agenda de iniciativas públicas capazes de impactar positivamente a
competitividade sistêmica do Rio Grande do Norte; e estima um montante de investimento necessário
para o alcance das metas estratégicas.
Este conjunto de direcionamentos e oportunidades se constitui em uma ferramenta extremamente potente para gestores públicos, empreendedores, empresários e investidores. A união dos esforços potiguares é ainda mais relevante no momento desafiador com o qual todos nós nos deparamos e consolida os
primeiros passos de uma longa caminhada que já está em curso.
Agora que o vetor de futuro está traçado e os primeiros passos foram dados, é preciso continuar.
Para uma governança eficiente e eficaz para essas propostas, defendemos a implantação de uma instituição especializada de natureza autônoma que viabilize oportunidades de investimentos mediante atração
e apoio aos potenciais investidores, a Investe RN, orientada pelas diretrizes ora sugeridas para a Política
Industrial do Rio Grande do Norte.
Ao entregar este Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico do Rio Grande do Norte 2016-2035, a
Federação das Indústrias, as empresas colaboradoras do Mais RN, as classes empresariais do Estado e as
demais instituições e técnicos que participaram da iniciativa, posicionam-se como protagonistas na colaboração ativa com o Poder Público e a sociedade para, em conjunto, implementarem a estratégia de
longo prazo pactuada e levarem o Estado a um novo patamar de desenvolvimento social e econômico.
Vamos trabalhar!

AMARO SALES DE ARAÚJO
Presidente da FIERN
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