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Prefácio

As indústrias estão deixando de atuar apenas nos mercados domésticos
e tornam-se cada vez mais internacionalizadas. Nos últimos 50 anos, o
mundo tem passado por transformações que afetam significativamente a
produção e o comércio globais. A manufatura, antes local, agora é mundial. Empresas e países se especializam não na fabricação de bens, mas nas
etapas do processo produtivo.
A revolução na informática e a redução dos custos de transporte aceleram a fragmentação, redesenhando o mapa da produção. Essa realidade
cria condições para o aumento expressivo da participação das nações emergentes na produção total, o que eleva a concorrência. Países que não dispunham de estruturas industriais integradas ganharam o poder de se inserir
em cadeias globais de valor, enquanto os mais desenvolvidos tendem a se
concentrar nas etapas de desenvolvimento de produtos.
Nesse cenário, qual o papel da indústria brasileira, que não conta com
os baixos custos dos países asiáticos nem com a capacidade de inovação das
economias mais maduras? Ainda sem consolidar seu lugar na nova geografia da produção mundial, o Brasil precisa rever a estratégia e adaptar políticas. Devemos identificar onde poderemos ter uma função de destaque nas
cadeias globais e como aumentaremos a atuação nas fases de maior valor
agregado e intensidade tecnológica.
O Mapa Estratégico da Indústria 2013-2022 listou o desenvolvimento
dos mercados como um dos fatores essenciais da competitividade. O Brasil
não deve ficar dependente apenas do comércio interno, apostando que a

sua dimensão e força são suficientes para atrair investimentos e manter a
indústria dinâmica. É preciso participar das transações internacionais e se
integrar.
Este livro é uma contribuição da Confederação Nacional da Indústria
(CNI) para esse importante debate. Como o Brasil deve se inserir nas cadeias globais de valor? Quais são as políticas mais adequadas para levar
nossa participação das etapas iniciais das correntes às fases superiores?
Quais são as nossas deficiências e como superá-las? Quais são os nossos
ativos e como fortalecê-los?
Baseados no estudo da indústria aeronáutica, eletrônica e de dispositivos médicos, os autores analisam como as empresas brasileiras estão integradas às cadeias mundiais desses setores e de que maneira os instrumentos
de políticas adotados facilitam ou dificultam essa aproximação.
As informações e análises contidas neste livro são um convite à reflexão e ao debate sobre os rumos da indústria brasileira e global. Ignorar as
transformações pelas quais o mundo produtivo está passando certamente
seria uma estratégia equivocada. O desafio é desenhar e implantar políticas
coerentes com nossos ativos e com a natureza das mudanças, retirando os
entraves à nossa competitividade. Só assim nos integraremos com eficiência e ampliaremos nossa parcela no concorrido mercado mundial.
Robson Braga de Andrade
Presidente da Confederação Nacional da Indústria (CNI)
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